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Iberos

Desconhece-se a origem precisa 
dos iberos, povo que ocupava uma 
região da Europa ocidental à época 
da expansão e dominação romanas 
(201 a.C. a 453). É provável que 
fossem descendentes dos hamitas 
que emigraram do norte da África 
para o sudoeste da Europa. Acredi
ta-se que se tenham instalado nesse 
continente durante o Período 
Neolítico (5000 a 2500 a.C.), so
brepondo-se aos habitantes nativos. 
Dessa fusão resultaram a civiliza
ção almeriana (de El Argor, na Al- 
meria), durante a Idade do Bronze, 
e a civilização tartessiana, durante 
a Idade do Ferro.

O termo “iberos” foi criado pe
los gregos para dar nome aos po
vos que habitavam a região do vale 
do rio Iberus —  depois Ebro —  e 
apareceu pela primeira vez em tex
tos do século V a.C. Logo passou 
a ser empregado para designar to
dos os povos instalados entre os 
rios Huelva e Ebro que apresenta
vam certas semelhanças lingüísti
cas. Mais tarde, todos os habitantes 
da península Ibérica foram chama
dos de “iberos”.

Os bastetanos, a tribo ibérica de 
maior importância territorial, ocu
pavam a area de Almeria e a região 
montanhosa de Granada. Ao norte 
desse grupo estavam os mastienòs, 
centralizados em Mástia (mais 
tarde Nova Cartago), e os dietanos 
(Arquena, Múrcia e Alicante). A 
tribo dos edetanos, que sofreu in
fluência dos celtas*, instalava-se 
nos planaltos de Valência e nos so
pés orientais das colinas dos Pire- 
neus. As tribos a oeste dos basteta
nos eram agrupadas sob a 
denominação de “ tartessianos”.

Os turdetanos — sediados no 
vale do Guadalquivir —  eram o 
grupo mais poderoso dos iberos. 
Próximo dessa tribo localizavam-se 
os olbissínios, na bacia do rio 
Huelva, os ileatas, nas planícies ao 
norte do Guadalquivir, os cilbice- 
nos, na região de Cadiz, e os etma- 
neis, na área de Córdoba.

A Catalunha era habitada por 
povos que se uniram ao complexo 
ibérico a partir dos séculos V e IV 
a.C. Ao sul viviam os cossetanos, 
ilergetes e ilercaones; ao norte, os 
lacetanos; a leste, os laietanos. En
tre esses grupos e os Pireneus esta
vam ainda outras tribos: como os 
suessetanos, ausetanos, bargúsios,

Na arte dos iberos, esta cabeça de cavalo é reconhecida como a mais bela.

Em Ullastret. na província de Gerona. os muros que o s  ib eros  ergueram .

andusinos, arenósios e carretanos.
Os iberos eram altos e esbeltos, 

tinham cabelos ondulados e traços 
finos. Mas, no que se refere à cul
tura, apresentavam várias diferen
ças, em grande parte causadas por 
influências absorvidas de contatos 
com outros povos.

As tribos da região de Alicante 
e do sudoeste foram influenciadas 
pelos fenícios*; as do nordeste e da 
costa da Valência, pelos gregos. 
Por_volta de 600 a.C. ocorre a in
vasão dos celtas, que introduzem a 
cultura de Hallstatt na Catalunha 
e _na planície central da península; 
não penetraram na região sul da 
Espanha devido à resistência dos 
iberos. No entanto, fundiram-se 
com alguns ramos desse grupo, 
dando origem aos celtiberos. O 
maior ou menor isolamento dos 
grupos determinou sua capacidade 
de incorporação à civilização de 
Roma*.

Os iberos que já  haviam estabe
lecido contatos com outros povos 
assimilaram mais facilmente os ele
mentos da cultura romana, depois 
de vencidos militarmente.

Cidades cercadas por pomares

A agricultura, a mineração e a 
metalurgia eram as atividades eco
nômicas mais importantes dos ibe
ros. A vinha e a oliveira eram as 
culturas mais desenvolvidas. Além 
disso, em pomares e hortas que cer
cavam as cidades, cultivava-se toda 
espécie de frutas. Acredita-se que 
os iberos conheciam até mesmo a 
prática do enxerto.

A indústria têxtil também era 
importante fonte de renda, como 
testemunha o grande número de 
pondus (pesos de tear) e fusos en
contrados em escavações. Com 
uma fibra denominada “esparto” 
faziam-se catres, calçados, cordas e 
roupas grosseiras. Ja o l in h o — in
troduzido na área pelos fenícios e 
gregos —  era usado para confec
cionar os trajes dos ricos.

As habitações dos iberos eram 
feitas de pedra e adobe; tinham for
m ato retangular ou quadrado. To
das as moradias possuíam, no cen
tro, uma lareira. Cobertas de 
folhagens, as casas pareciam caba
nas.

Encontrados principalmente no 
sul de Aragão, sao poucos os vestí
gios da arquitetura dos iberos. As 
unicas construções completas são 
tumbas, localizadas na área de 
Granada.

M úsica e cerâm ica

O alfabeto é um dos aspectos 
mais obscuros da cultura ibérica. 
As letras, derivadas de formas gre
gas e fenícias, não são suficientes 
para indicar sua origem. O mais 
antigo texto ibérico, descoberto em 
.1922, é uma placa com 336 letras 
semelhantes às do alfabeto jónico 
arcaico. Existem várias inscrições, 
mas poucas palavras além de no
mes de lugares puderam ser deci
fradas.

A música era um elemento fun
damental na vida dos iberos: pintu
ras em vasos mostram que conhe
ciam a tuba e a flauta.

Entre as artes, a cerâmica é uma 
d as  m e lh o res  fo n te s  de in fo rm açõ es
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Ibsen

No início do século XIX , a No
ruega sentia ainda o peso da longa 
dominação dinamarquesa, que per
sistia desde 1387. Sofria também 
forte influência da Suécia, país 
mais desenvolvido e ao qual estava 
diplomaticamente ligada. Sua po
pulação encontrava-se dividida em 
duas classes: uma englobava os 
magistrados, profissionais liberais, 
alto clero luterano, ricos comer
ciantes e armadores; a outra, os 
camponeses e pescadores, que não 
falavam o dinamarquês, mas um 
dialeto medieval — o landsmaal. 
Excluída da administração estatal, 
a classe pobre teve acesso à Uni
versidade somente na década de 
1830. Essa geração de estudantes- 
camponeses, conscientes de sua 
classe, desempenharia papel muito 
importante no Romantismo* no
rueguês ■— corrente voltada para 
uma Noruega medieval, para seus 
vikings, para uma época de grande 
nação. Essa nova geração contava 
entre seus líderes Henrik Johan Ib- 
sen, nascido a 20 de março de 
1828, de uma família burguesa. Seu 
pai, um abastado comerciante de 
madeiras, abre falência em 1836, e 
o pequeno Henrik faz o curso se
cundário na cidade de Skien, mu
dando-se em 1844, para Grimstad. 
Ali, prepara-se para os exames uni
versitários e interessa-se pela Cati
lina de Salústio* e pelas Catiliná- 
rias de Cícero*. Nelas se inspira 
para escrever um ensaio melodra
mático: Catilina (1850); Ao partir, 
em 1850, para Cristiânia (Oslo,

desde 1925), leva consigo o manus
crito da peça e, por insistência de 
seus colegas, envia-o ao Teatro 
Real. Mas Catilina é recusada.

Durante o ano e meio que passa 
em Cristiânia, Ibsen participa de 
todos os movimentos literários e 
políticos que agitam o país. Nacio
nal ista-revolucionário, colabora 
para um jornal operário e para a 
revista Manden, onde publica algu
mas de suas poesias: A Epopeia, 
Helze e Hendinsbone. É ainda na 
capital que escreve e vê represen
tada a peça O Tumulus. Em 1851, 
já  com certo prestígio literário, Ib- 
sen é convidado a assumir a dire
ção de um teatro da cidade de Ber
gen. E, um ano depois, vai à 
Alemanha e Dinamarca, com o ob
jetivo de estudar teatro. Retorna 
em 1853, quando monta N oite de 
São João, uma de sujis comédias.

No ano seguinte, encontra na 
história norueguesa o tema para a 
tragédia Dona Inger em Oestraat. 
Ambientada na Noruega medieval, 
a peça focaliza a luta contra a Di
namarca. Nas Canções Populares 
Norueguesas, do folclorista Mag- 
nus Landstad, Ibsen inspira-se para 
escrever, em 1855, Uma Festa em 
Solhaug, peça otimista que alcança 
grande sucesso de público. Em 
1857 casa-se com Suzanne Thore- 
sen e é contratado como diretor de 
cena do Teatro Norueguês, na capi
tal.

Romântico e nacionalista, Ibsen 
continua pesquisando assuntos 
para suas peças. E encontra as sa
gas pré-medievais, que lhe sugerem 
Os Heróis de Helgeland. Escrita 
numa linguagem quase inculta, en
volvendo grosseiros e selvagens he
róis, essa peça provoca violentos 
protestos dentro de seu próprio 
partido: Ibsen é apontado como de-

" 0  Tocador de Corneta", escultura ibérica. (M useu de Arqueologia. M adri.)

acerca da cultura ibérica. Os dife
rentes estilos refletem as diversas 
regiões de onde os objetos se origi
naram. A de Elche-Arquena (sécu
los IV/III a.C.) emprega motivos 
de pássaros e flores; a da região de 
Valência (século V e III a.C.) inclui 
cenas de caça, rituais de danças e 
batalhas terrestres e marítimas. Se
melhante à de Valência é a cerâ
mica proveniente da Catalunha. O 
estilo de Aragão tende para o an
tropomórfico, enquanto em Anda
luzia e no sudoeste da península os 
objetos tinham formas angulares e 
decorações simples.

Devido às dificuldades em deci
frar o alfabeto ibero, pouco se sabe 
das religiões e cultos das tribos. 
Nem mesmo os nomes das divinda
des inscritos nas lápides são conhe
cidos. Sabe-se apenas que a religião 
ibérica sofreu profundas influên
cias da romana.

A guerra

Todas as representações artísti
cas — pintura, escultura, cerâmica
—  mostram a grande paixão dos 
iberos pela guerra, uma “arte no
bre”. A qualidade fundamental dos 
seus efetivos de infantaria e cavala

ria era a rapidez de manobras. Em 
combate, adotavam a tática de 
guerrilhas, ideal para enfrentar 
exércitos maiores e mais bem equi
pados e organizados. Por serem po
vos tribais, não conseguiam formar 
grandes contingentes, e a guerrilha 
permitia que os pequenos grupos se 
dispersassem logo depois do ata
que. Usavam armas de arremesso, 
como o dardo e a lança; para de
fesa, utilizavam elmos. Muitas ve
zes, a partir do século IV a.C., fo
ram recrutados para lutar no 
exército cartaginês.

Politicamente, as tribos tendiam 
a permanecer agrupadas em torno 
de,uma cidade-Estado.

A sociedade de cada cidade era 
formada por uma camada de co
merciantes, enriquecidos pelas 
transações com gregos e fenícios; 
por armadores de navios; e por do
nos de minas — que tinham grande 
número de trabalhadores sob seu 
controle. Esses trabalhadores obe
deciam a ordens dos capatazes, ca
mada intermediária.

VEJA TAM BÉM : Espanha; Portu-
gal. Ib sen : u top ias, sonh os hum anitários e  assuntos pro ib id os na dram aturgia .
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turpador do glorioso passado na
cional, por estar reduzindo seus he
róis a rudes homens do campo. De
sapontado com a reaçao dos 
companheiros, Ibsen decide-se pelo 
isolamento.

Em 1862 escreve A Comédia do 
A m or  —  peça em versos que con
clui ser mais conveniente para a he
roína casar com um comerciante 
rico que ligar-se ao poeta român
tico a quem ama. Nova onda de de
saprovação cerca Ibsen: os burgue
ses sentem-se ridiculamente 
retratados; os românticos, por sua 
vez, mdignam-se com a “infame” 
solução. E a corrente de protestos 
atinge o Parlamento, que recusa a 
Ibsen a pensão concedida a diver
sos outros escritores.

Numa fase de grande depressão, 
em que chega a duvidar de sua ca
pacidade, Ibsen escreve Os Preten
dentes da Coroa (1863), peça histó
rica na qual encarna o papel de 
Skule, homem hesitante e cético, 
que acaba sendo derrotado por 
Haakon, o libertador do país. Em
bora a encenação tenha sido um su
cesso, Ibsen resolve exilar-se, e es
colhe Roma para residência.

Na Itália, continua escrevendo, 
mas conserva a temática norue
guesa. Lança Brand (1866), drama 
poético cujo herói luta contra todos 
os poderes constituídos, defen
dendo seu idealismo: a vivência de 
um cristianismo integral. Acaba sa
crificando tudo, inclusive a família, 
p aja  viver nas montanhas, onde se 
crê mais próximo de Deus. Nessa 
peça (que o tornou famoso na Eu
ropa inteira), é marcante a influên
cia do filósofo Kierkegaard*, visí
vel no rigor moral: a consciência 
ética de Ibsen, a insistência na ne
cessidade de optar, de decidir por 
si, seu “tudo ou nada” correspon
dem ao “ou isto ou aquilo” do ins
pirador do existencialismo* mo
derno.

Em 1867, Ibsen escreve Peer 
Gynt, uma seqüência solta de qua
dros, “passos ou episódios, que 
ilustram a vida de um herói menti
roso, sem substância íntima. Um 
herói que acaba pedindo o epitáfio: 
“Aqui repousa Ninguém”.

Embora desligado de movimen
tos políticos, Ibsen acompanhava 
preocupado, talvez mesmo assus
tado, a política européia — a unifi
cação* da Itália e da Alemanha, a 
queda de Napoleão* III, a revolu
ção social de 1848 na França. Mas 
sua luta objetivava sobretudo uma 
revolução moral. Tendia a acredi
tar que, se a sociedade burguesa di
ficilmente pode ser reformada, me
rece ser destruída. Era um 
inconformista, mas seu mundo gi
rava em torno de sua individuali
dade e do valor do individualismo. 
Acreditava na liberdade pessoal 
como valor supremo da vida, e en
carava o mundo burguês da época 
como corruptor do indivíduo e de 
seus princípios mais elevados. A 
“questão social” lhe parecia secun
daria: seu pensamento alimenta
va-se de problemas éticos, situados, 
porém, no contexto social.

Em 1869, Ibsen ridiculariza os 
membros do partido nacionalista- 
revolucionário na peça A Aliança 
da Mocidade, cuja apresentação se 
converte em escândalo, quando ho
mens como Bjoerhson se identifi- B em ard  S h aw , um d o s  vá rio s  au tores  que assim ilaram  o  esp írito  d e  Ib sen .

cam com alguns personagens. Ib- 
sen muda-se então para Dresden e 
começa a escrever O Imperador e 
Galileu (1873).

C ético e utópico

Com Os Pilares da Sociedade 
(1877), Ibsen inicia sua fase rea
lista. Nessa peça, apresenta as mu
lheres e os operários como seres 
aos quais são negados os privilé
gios legais; e defende a idéia de que 
somente a verdade é capaz de sal
var moralmente o mundo. Em 
1879, escreve Casa de Bonecas: a 
heroína. Nora, abandona o marido 
e os filhos para conquistar a liber
dade pessoal, superando a mentira 
de sua vida doméstica. A peça te
ria. mais tarde, grande influência 
na luta pela emancipação feminina.

Nesta fase, cada vez mais in
fluenciado pelas concepções bioló
gicas e sociológicas do Natura
lismo*, Ibsen concebe o homem 
como ser determinado por fatores 
hereditários e j)e lo  meio ambiente. 
Essa concepção reflete-se particu
larmente na peça Espectros (1881): 
a personagem central, a Sra. Al- 
ving, lentamente_ revela e desmas
cara seu matrimônio infeliz e men
tiroso com um marido libertino, já  
falecido; seu amor repelido pelo 
pastor Manders; a lenta sufocação 
de sua vida pelos espectros das 
convenções, pela pressão do am
biente, pela estreiteza da cidade; no 
final, ela desvenda a herança —  a 
sífilis —  que se manifesta na 
doença do filho Oswald, vítima do 
passado desregrado do pai (e, tam 
bém, do puritanismo da mae, que 
leva o marido, homem sensual, a 
uma vida “devassa”).

Embora a peça tenha perdido 
sua atualidade, no que se refere às

Influenciado pelo N aturalism o, o autor escreveu "Espectros". (Cena da peça, segundo o pintor E. Munch.)
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Peer Gynt, herói m entiroso. (Versão de Antunes Filho, encenada em  1971 .)

circunstâncias exteriores (a sífilis 
não é transmissível pelo pai), conti
nua válida no que diz respeito ao 
tema fundamental —• o  da vida 
mentirosa e falsa — e no que se re
fere à sua estrutura dramática rigo
rosa. Na época, Espectros desenca 
deou protestos por toda a Europa: 
acusada de atacar a instituição do 
casamento, e de levar doenças obs
cenas ao palco, teve sua encenação 
proibida.

Em 1882, Ibsen escreve Um Ini
migo do Povo, cujo herói, o repre
sentante da verdade, luta contra 
um a sociedade corrupta. Dois anos 
depois obtém grande sucesso com 
O Pato Selvagem, em que uma 
personagem cínica defende a men
tira como suprema lei da humani
dade.

Apesar da reação desfavorável 
das autoridades, a fase realista, 
com suas peças de crítica e desmas
caramento impiedoso da sociedade 
burguesa, consagra Ibsen como o 
maior dramaturgo do século XIX. 
Os teatros do mundo inteiro abrem 
suas portas a esse conjunto de pe
ças elaboradas segundo uma estru
tura rigorosa. Representado na 
Rússia, Romênia, Holanda, 
França, Inglaterra, Alemanha, Itá
lia e Estados Unidos, Ibsen influen
cia uma geração de jovens autores 
teatrais: Strindberg*, Hauptmann*, 
Bernard Shaw* e Octave Mirabeau 
(1850-1917), entre outros.

Em 1888, Ibsen escreve A Dama 
do Mar, a primeira peça onde re
vela tendências simbolistas. Dois 
anos depois, lança Hedda Gabler, 
a história de uma mulher que ar
ruina o marido e o amante, mas, 
não obstante suas falhas (é histé
rica, desajustada e caprichosa), tor- 
na-se uma das figuras femininas 
mais fascinantes de Ibsen. Em Sol- 
ness, o Construtor, escrita em 
1892, Ibsen reflete sua vida, seus 
ideais, seu desencanto e ceticismo.

Retrata Solness como um homem 
velho que, após construir muitas 
casas, edifica uma torre, uma espé
cie de sede utópica de uma nova so
ciedade, da qual acaba caindo.

A partir de 1890, o individua
lismo de Ibsen aparece revestido de 
um novo sentido: a salvação da 
alma. E é essa a temática de suas 
últimas peças: O Pequeno E yo lf 
1894), John Gabriel Borkmann 
1896) e Quando Despertamos den

tre os M ortos (1899). John Gabriel 
pode ser considerada como uma 
síntese de todo o Ibsen: o herói, 
grande banqueiro, faz especulações 
fraudulentas para “tornar os ho
mens mais felizes”. Nada consegue, 
e, após ter perdido a honra e a for
tuna, aguarda, num quarto solitá
rio, a hora de ser chamado para 
salvar o país.

Em 1902, Ibsen sofre um atacjue 
cardíaco, que o paralisará até a 
morte, em 1906.

A imagem que lhe sobreviveu foi 
a de um Ibsen que, no final do sé
culo XIX , ousava tratar de assun
tos polêmicos e proibidos: emanci- 
paçao da mulher, hereditariedade, 
doenças venéreas. Uma figura que 
não “envelheceu” com a passagem 
do século e a nova visao desses 
problemas. Mas, de certa forma, o 
Ibsen naturalista, o homem dos es
pectros, foi posto de lado; o século 
XX  elegeu o Ibsen romântico —  o 
Ibsen das utopias, dos sonhos hu
manitários e pacifistas. O teatro 
alemão da década de 20 descobriu 
o Ibsen da primeira fase: por sua 
estrutura aberta, de cenas soltas, 
sem continuidade, Peer Gynt e 
Brand foram consideradas precur
soras do teatro* expressionista e 
contemporâneo.

VEJA TAM BÉM : Realismo; Na-
tu ra lism o : T e a tro .

Idealismo

O senso_ comum é realista. Para 
ele, a existência* das coisas não co
loca problemas: elas estão aí. A 
realidade do mundo exterior apre
senta-se como um dado que pre
cede toda discussão. Mas o homem 
somente assume uma postura filo
sófica quando passa a encarar a 
realidade como um problema a ser 
resolvido.

O idealismo é uma das tentativas 
filosóficas de equacionar a questão 
do relacionamento entre sujeito e 
objeto do conhecimento*. Num 
sentido amplo, surgiu, no pensa
mento moderno, no século XVII, 
com Descartes*. Substituiu a con
cepção escolástica de verdade 
como “adequação da mente à 
coisa” , pelo primado do sujeito for
mulado pelo cogito, ergo sum  
(“penso, logo existo”) — modelo

para o conhecimento legítimo e, ao 
mesmo tempo, afirmação do pri
meiro existente indubitável (o ego 
do cogito, o eu pensante).

Para o pensamento idealista, an
tecedendo o conhecimento do 
mundo e de Deus*, e antes da mo
ral, da teologia* e da metafísica*, 
é necessário que se constitua uma 
teoria do conhecimento que escla
reça como é possível, em geral, co
nhecer as coisas. A resposta idea
lista a essa questão fundamenta-se 
na única evidência inicial: o su
jeito , a consciência, o eu (intelecto, 
volição, etc.). A noção de coisa — 
irredutivelmente opaca ao pensa
mento por conter, sempre, possibi
lidades inesgotáveis e pela sua in
superável alteridade (é sempre um 
“outro” para a consciência) — é 
substituída pela de objeto, isto é, o 
que é posto diante do sujeito ou 
pelo sujeito. Assim, este é promo
vido a juiz da validade da percep
ção* do mundo exterior: na subjeti
vidade encontram-se não só os 
critérios de legitimidade do conhe
cimento, como até os critérios de

C o m  o "c o g ito "  D escartes  dou in ic io  ao  id ea lism o  na filo so fia  m oderna.
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Fichte: um a das figuras exponenciais do idealismo alem ão (século X IX ).

fundamentação da objetividade.
Essa distinção entre sujeito e ob

jeto parece ter surgido a partir do 
momento em que o mundo se tor
nou alvo de uma visão mais téc
nica, de acordo com a qual o ho
mem busca ser o senhor da 
natureza, prevendo fenômenos e 
agindo sobre eles.

O primado gnosiológico do su
jeito não é o único traço específico 
do idealismo. Ele implica também 
uma tese ontológica definida, se
gundo a qual a existência é função 
do pensamento: fundamentalmente 
o que existe são as idéias ou ima
gens presentes no espírito humano. 
Dessa maneira, o filósofo inglês 
Berkeley* negou qualquer interiori
dade à matéria, reduzindo-a à re
presentação que o homem tem dela 
e, em vez de chamar os objetos de 
“coisas” , passou a denominá-los 
“idéias”.

Mas esse idealismo ontológico 
apenas torna mais patente um pro
blema intrínseco a toda a filosofia 
idealista: a necessidade de escapar 
à ameaça do solipsismo, isto e, o 
empenho em sair da consciência in
dividual e conceber um mundo que 
seja das representações do espírito 
humano em geral.

De acordo com as premissas on
tológicas idealistas, a percepção 
que se tem de outro ser humano 
não é diferente da que se tem de ou
tros entes: o homem também é um 
objeto de conhecimento. Por esse 
motivo, toda filosofia da consciên
cia é levada a se defrontar com o 
problema da intersubjetividade, 
procurando justificar a possibili
dade de uma comunidade dos es- 

íritos humanos que ultrapasse as 
arreiras individüais.

O idealismo encontrou seu pleno

desenvolvimento a partir do século 
XVIII, com Kant* e seu idealismo 
transcendental. Ele considerou os 
fenómenos como sendo constituí
dos pelo sujeito e não como coisas- 
em-si. A coisa-em-si só poderia ser 
atingida no plano moral pela “ra
zão prática’ , nunca na esfera do 
conhecimento, da “razão pura” . O 
conhecimento é considerado uma 
atividade da mente que realiza su
cessivas sínteses, a partir de dados 
que são fornecidos pelos sentidos e 
que são inicialmente apreendidos 
segundo as formas a priori da sen
sibilidade (espaço e tempo). Desse 
modo, desde o primeiro momento, 
o conhecimento, segundo o kan- 
tismo, pressupõe a interferência da 
subjetividade que organiza, através 
de sua estrutura a priori (indepen- 
dente da experiência sensível), o 
“objeto”.

No século XIX, o idealismo ale
mão — representado principal
mente por Fichte*, Schelling* e He 
gel* — reformulou algumas 
concepções de Kant. Esses filóso
fos procederam à completa disso- 
ciaçao da distância entre a coisa- 
em-si e o sujeito, atribuindo a este 
a fundamentação do real.

Com Hegel formula-se plena 
mente o idealismo absoluto: toda a 
história —  natural e humana —  é 
vista como o movimento da idéia, 

ue primeiro se aliena objetivan 
o-se e, depois de enriquecida 

por sua alienação, volta final
mente à identidade superior con
sigo mesma, à autoconsciência do 
absoluto.

VEJA TAM BÉM : Conhecimento; 
Realismo; Verdade.

Identidade

De acordo com o senso comum, 
permanência e mudança coexistem 
na experiência humana. Mas 
quando a filosofia* assume uma 
posição incompatível com o senso 
comum, o problema da identidade 
manifesta-se de forma intensa.

A noção de identidade —  cujo 
princípio é formalmente expresso 
pela equação A =  A (A  é A )  — 
tem origem na reflexão acerca da 
natureza da mudança. Nasceu 
quando se constatou que, apesar da 
passagem do tempo, algumas ca
racterísticas de coisas e fenómenos 
pareciam ter permanecido idênti
cas.

Na Grécia* antiga, Heráclito* e 
Parmênides* assumiram posições 
opostas acerca do problema. O pri
meiro afirmava que nada no uni
verso mantinha-se constante, tudo

estava submetido a permanente 
mudança, na qual se realizava a 
unidade dos contrários. Num de 
seus aforismos, Heráclito pro
clama: “ Descemos e não descemos 
nos mesmos rios; somos e não so
mos” (D 12).

A identidade dos opostos apa
rece, assim, como o aspecto funda
mental de um universo em cons
tante transformação.

Já Parmênides de Eléia, mais ou 
menos na mesma época, afirma o 
primado absoluto da razão no co
nhecimento —  só a razão apreende 
a verdade —  e, em nome dela, fo- 
mula pela primeira vez, de forma 
explícita, o princípio lógico de 
identidade, sob a forma: “O que é
— é, e não pode deixar de ser . No 
contexto da filosofia de Parmêni
des, porém, essa afirmativa não 
tem acepção exclusivamente ló
gica: é, na verdade, lógjco-ontoló- 
gica, pois representa nao somente 
uma identificação entre dois ter
mos, mas constitui também uma 
afirmação de existência (“o que é” 
é idêntico a “o que é” e é o único

Heráclito e a identidade: nada e constante, tudo estâ em  transform ação.
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existente). Conseqüentemente “o 
que não é” , o não-ser, porque im
pensável e indizível, não existiria. 
Essa colocação eleática permitirá, 
inclusive, a saída atomista de Leu- 
cipo* e Demócrito*: “ o que é” 
sendo identificado ao ser corpóreo 
(átomos), e “o que não é” sendo 
identificado ao não-ser corpóreo, 
ou seja, ao incorpóreo (vazio).

Essa quebra do monismo corpo- 
ralista, pela afirmação da existên
cia do vazio, torna mais elástica a 
compreensão do princípio lógico de 
identidade: o átomo é átomo, o va
zio é vazio (idênticos a si mesmos) 
e, no entanto, ambos existem ini- 
dentificáveis entre si, como definiti
vamente opostos, o átomo sendo 
para o vazio (e vice-versa) o “ou
tro” . Com Platão* é que se formula 
com maior nitidez o jogo dialético 
entre mesmo (identidade) e outro 
(alteridade), ambos considerados, 
sobretudo a partir do diálogo O So

fis ta , como categorias básicas do 
pensamento e da própria realidade. 
Mas será Aristóteles* que, do 
ponto de vista lógico, sistematizará 
os princípios fundamentais: o de 
identidade e o de contradição (aos 
quais acrescenta o de terceiro ex- 
cluso).

A partir de Platão e de Aristóte
les, tornam-se claramente distintos 
os dois níveis em que se pode falar 
de identidade: como permanência 
em meio à mudança (acepção física 
e metafísica) e como unidade da 
significação em meio à diversidade 
(acepção lógica). Esta última acep
ção encaminhava à pesquisa de de
finições* e a primeira conduzia à 
investigação de essências* (aspec
tos que, na lógica aristotélica, con
jugavam-se para permitir o estabe
lecimento de definições essenciais). 
Posteriormente, na Idade Média, 
esses dois aspectos serão ampla
mente pesquisados.

No pensamento moderno, filóso
fos como os ingleses John Locke* 
e David Humc , bem como o ale

mão G. W. F. Leibniz*, dedica 
ranvse de forma intensa à investi
gação do conceito de identidade. 
Leibniz preocupou-se particular
mente com o problema da identi
dade dos indiscerníveis. Procurava 
entender como é possível que dois 
objetos, idênticos sob todos os as
pectos, difiram apenas por serem 
dois.

A partir da segunda metade do 
século XIX a questão da identi
dade passou a ser intimamente re
lacionada com o estudo da lingua
gem. O interesse dos filósofos 
voltou-se sobretudo para o modo 
como são utilizadas palavras como 
“identidade”, “m udança”, “igual” , 
“diferente”, etc. A distinção entre 
conotação e denotação, estabele
cida por G. Frege*, foi um passo 
decisivo para o novo enfoque do 
problema.

Em seu sistema filosófico, a 
identidade aparece como identi
dade de significado. Frege pergun 
ta-se se ela era uma relação estabe
lecida entre objetos ou entre seus 
nomes. Distinguiu então conotação 
de denotação (ou referência). As
sim, por exemplo, os signos “es
trela m atutina’ e “estrela vesper
tina” são duas conotações 
diferentes para a mesma referência, 
o planeta Vênus.

Bertrand Russell*, R. Carnap 
(1891- ) e L. Wittgenstein* se
guiram o caminho de investigação 
sugerido por Frege. Wittgenstein 
afirma que a identidade não é uma 
relação entre objetos. Assim, a ex
pressão A =  A, que exprime ape 
nas a relação de identidade que o 
sinal A  mantém consigo proprio, 
nada diz a respeito da denotaçao de 
A . De acordo com o filósofo, dizer 
que dois objetos são idênticos é ab
surdo e afirmar que um único é 
idêntico consigo mesmo não ex
pressa nada. Posteriormente, em 
suas Investigações Filosóficas 
(1953), Wittgenstein retomou a 
questão da identidade de uma coisa 
consigo mesma. Para ele, seria 
como se quem visse uma coisa en
xergasse também a identidade. As
sim, a proposição “uma coisa é 
idêntica a si mesma” é inútil, ainda 
que tenha o papel de um jogo ima
ginativo (como se a imaginação co
locasse uma coisa dentro de sua 
própria forma e procurasse, depois, 
ver se encaixava). E é óbvio que 
“cada coisa se encaixa dentro de si 
mesma”.

Já a semântica* geral — criada 
por H. S. Korzibski — atacou radi 
cal mente a lógica de Aristóteles, 
baseada no princípio de identidade. 
Afirmou que essa lógica é a fonte 
dos problemas humanos. Korzibski 
sustenta que não se deve identificar 
sob uma única denominação 
(“ mãe”), todas as coisas (as 
“m ães”) concretas que essa palavra 
denomina. É necessário precisar a 
que tipo de “mãe” a palavra se re
fere. Se assim fosse, muitos proble
mas psicológicos seriam evitados, 
pois a imagem idealizada seria 
substituída pela realidade viven- 
ciada.

VEJA TAM BÉM : Definição; Dia
lética; Eleatismo; Essência; Ló
gica; Movimento.

Ideologia

Praticamente em todas as épocas 
e em todas as sociedades os ho
mens dispuseram de algum con
ceito referente ao grau de coinci
dência ou adequação entre suas 
idéias (ou de como elas se formam 
e expressam) e a realidade a que se 
referem. O caso mais simples é o 
da “mentira”.

Existem constelações de idéias e 
crenças que nada têm em comum 
com a mentira, mas a respeito das 
quais^ não obstante, levanta-se a 
questão de sua coincidência ou 
adequação a uma “realidade” . Es
sas idéias ou conjuntos de idéias 
têm diversos pontos em comum.

Em primeiro lugar, são interde
pendentes: não podem ser inteira

mente compreendidas sem que seja 
lembrada sua vinculação a outras 
no mesmo conjunto, ou, por con
traste, a um conjunto que lhe é 
oposto; além disso, referem-se sem
pre a uma realidade que, por ser 
discutível, não pode ser conhecida 
cabalmente. Também deve ser le
vada em consideração a sinceri
dade do indivíduo que as sustenta, 
às vezes com intensa convicção 
subjetiva.

No caso de essas idéias consti
tuírem ilusão ou erro, o indivíduo 
não pode ser inteiramente respon
sabilizado por isso como se se tra
tasse de um agente completamente 
"livre” .

Finalmente elas não são susten
tadas uniformemente por indiví
duos em posições diversas na estru
tura social, nem resultam de 
idiossincrasias puramente indivi
duais; estão intimamente associa
das a posições, grupos e interesses 
sociais determinados.

H eg e l p ropôs o u n ificação  ou  s ín tese  para o  dua lism o iüéia-rea liüade.
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Nas leis. a cristalização de um a ideologia. (Constituição soviética.)

Ideologia, conceito  
socio lógico

Uma ideologia é. portanto, um 
sistema de idéias e crenças ligado 
a uma base social determinada. 
Existem duas outras “constela
ções” semelhantes em alguns pon
tos, mas distintas do conceito de 
ideologia. No primeiro caso, estão 
os sistemas de crenças de natureza 
individual. Desde o aparecimento 
da psicanálise* freudiana, pas
sou-se a encontrar interdependên
cias, conexões entre pensamentos e 
entre comportamentos, das quais o 
indivíduo freqüentemente nao tem 
consciência. Constatam-se as cone
xões existentes e também a não per
cepção, ao nível de consciência, de 
algumas dessas conexões, como um 
processo de ocultamento, distorção 
ou racionalização de "interesses', e 
assim por diante. Mas falta a essa 
concepção psicanalítica o que é bá- 
sico ao conceito de ideologia: vin-

culação a uma rede de relações so
ciais específicas, a grupos e 
interesses que não estejam distri
buídos uniformemente na estrutura 
social. Em suma, ideologia é um 
conceito sociológico e não psicoló- 
gico.

Outra constelação às vezes con
fundida com o conceito de ideolo
gia é a que se refere ao modo de 
pensar ou conceber a realidade, ca
racterístico de toda uma época ou 
de uma sociedade: uma weltans- 
chauung (visão do mundo). Neste 
caso, a confusão é mais explicável, 
pois refere-se a um sistema de cren
ças que é também “ social”, isto é, 
atribuído a uma coletividade. O 
problema é que isso expande a tal 
ponto a noção de ideologia que ela 
se torna quase inútil à análise dos 
fenômenos sociais.

Quando se afirma, por exemplo, 
que o mundo moderno é “raciona- 
lista” , ou que o pensamento inglês 
do século XVIII concebia a socie

dade em termos “ atomísticos” , isso 
é quase sempre uma imagem ou 
síntese intelectual, com abstração 
de alguns aspectos a fim de cons
truir um modelo de análise. Assim, 
também, considerar os brasileiros 
“pacíficos” ou os italianos “extro
vertidos”, etc., é simplesmente utili
zar de forma superficial uma ex- 
pressao-resumo originada de um 
padrão de comportamento possi
velmente mais comum nessas cole
tividades.

Ideologia, cultura e poder

Na realidade social manifes
tam-se sempre não só forças diver
gentes como forças tendentes a pro
duzir unidade e consenso. Assim, 
todos os grupos e interesses que se 
defrontam procuram identificar-se 
com o conjunto da coletividade. 
Em particular, os interesses predo
minantes ou beneficiários da situa
ção existente tendem a cultivar 
com maior ênfase as imagens cultu
rais mais ou menos comuns ao con
junto da sociedade. Embora não 
sendo em si mesmas ideológicas 
(como expressão direta de interes
ses ou grupos particulares), tais 
imagens transformaram-se em sím
bolos políticos, em pontes para a 
ampliação ou consolidação de for
mas específicas de poder e de orga
nização social.

Isso permite compreender por 
que grupos de pessoas com diferen
tes ideologias às vezes divergem 
não só nos aspectos manifestantes 
políticos e económicos mas tam 
bém nos hábitos sociais, preferên
cias quanto às formas de lazer, etc. 
Tais divergências não se resumem 
em julgamentos morais (embora 
muitas vezes isso também acon
teça) ou em diferenças na capaci
dade intelectual média dos grupos 
em questão. Ocorre que o cultivo 
de determinadas atividades, por 
menos que elas possam parecer re
lacionadas a práticas econômicas e 
políticas (por exemplo, literatura, 
teatro, cinema, artes plásticas, im
prensa) pode ser visto como valori
zação ou desvalorização das insti
tuições e formas de poder social às 
quais essas atividades estão asso
ciadas.

Assim, a pressão contra a arte 
abstrata na União Soviética ou a 
queima dos livros de Balzac e Rim- 
baud na Alemanha nazista li
gam-se à ideologia vigente nesses 
Estados, às qualidades do homem 
que deseja formar, aos mitos 
acerca das respectivas sociedades, 
etc. Noutros casos, como na Gré
cia de 1967 até 1974, a censura a 
obras de teatro clássico, às ciências 
sociais e aos cabelos compridos em 
homens dificilmente se poderia ex
plicar em termos de ideologia abs
trata. Seriam mais provavelmente 
resultantes da ênfase em comporta
mentos apropriados à situação 
existente, a consolidação do poder 
político instaurado.

A ideologia do liberalismo* é a 
que mais afirma a autonomia das 
esferas “não políticas” . Já as ten
dências que se afastam dessa con
cepção podem ter formas diversas. 
O totalitarismo* — a penetração, 
uniformização e mobilização de 
toda a sociedade, praticamente eli
minando a distinção entre o poli

tico e o nào-politico, a vida pública 
e a vida privada —  tem se asso
ciado tanto a uma organização 
econômica de tipo socialista ou co- 
letivista, como na União Soviética 
de Stálin*, quanto a uma de tipo 
capitalista concentrado ou capita
lista de Estado, como na Alemanha 
de Hitler* ou na Itália de Musso- 
lini*.

_No caso dos movimentos mes
siânicos ou milenaristas, quase 
sempre ligados à pobreza rural, o 
que caracteriza sua ideologia — se 
assim se puder denominar sua rejei
ção mística do mundo —  é sua 
completa incapacidade de utilizar 
símbolos comuns a outros grupos 
como pontes ou instrumentos de 
poder político. Sua força, a capaci
dade que têm de mobilizar adeptos, 
baseia-se portanto na criação de 
um grupo a parte, de uma comuni
dade mística formada pela rejeição 
moral do mundo existente e pela 
promessa do “ milênio” (era de 
prosperidade).

Nesses casos, porém, o sistema 
de crenças não constitui base 
realística para uma açàç política 
organizada e contínua. É uma si-

A ideologia, segundo M arx, é usada 
co m o  in strum en to  d e  poder.
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çara um termo técnico, desprovido 
de teor emocional, ligado à gramá
tica e à lógica. “ A ciência” , escre
via ele em 1801, “pode ser cha
m ada ideologia, caso se considere 
apenas seu objeto; gramática geral, 
caso se considerem apenas seus 
métodos; e lógica, caso se consi
dere apenas seu objetivo. Qualquer 
que seja o nome, contém necessa
riamente três subdivisões, já  que 
não se pode tratar adequadamente 
de uma sem tratar igualmente das 
outras duas. Ideologia, me parece 
ser o termo genérico porque a ciên
cia das idéias compreende tanto 
sua expressão quanto sua deriva
ção.”

A doutrina da ideologia e seu in
ventor foram, de início, vistos com 
simpatia por Napoleão* Bona- 
parte, pelas conotações de libera
lismo, • anticlericalismo, cientifi- 
cismo e naturalismo professados 
por Destutt e seus colegas. No en
tanto, os ideólogos passaram a usar 
suas doutrinas para provar e justifi
car teorias e planos de ação, na es
fera da educação e da política, que

n* . . .  , não coincidiam com as aspirações
ideologos afastaram -se dos objetivos de Napoleao e ele os dem itiu . (Chegada de Bonaparte a A ntuérpia.) do imperador. Então foram demiti-

tuação-limite, que permite retornar 
ao ponto de partida na conceitua- 
ção da ideologia, averiguar em que 
consiste sua “verdade , a “reali
dade" a que se refere.

Ideologia e realidade

Em termos de análise lógica, po- 
dem-se distinguir pelo menos três 
tipos de proposiçoes, a cada um 
dos quais corresponde um conceito 
particular de “verdade”. Existem 
proposições form ais, como as da 
geometria, cuja “verdade” resulta 
diretamente dos símbolos-emprega- 
dos, ou seja, da definição dos ele
mentos que as compõem. Assim, o 
teorema de Pitá^oras* (p quadrado 
da hipotenusa é igual a soma dos 
quadrados dos catetos) é uma con
seqüência direta da definição de 
um triângulo retângulo e não ne
cessita de qualquer referência a 
um a realidade “externa” para ser 
demonstrada. As proposições em
píricas referem-se a uma realidade 
externa, a um “ fato” , embora de
vam também especificar regras 
para a observação deste: afirmar 
que a indústria contribui com uma 
parcela maior que a agricultura 
para a formação da renda nacional 
e fazer referência a fatos reais, em
bora enquadrados nas definições 
dos termos (indústria, agricultura, 
renda nacional). E há proposições 
normativas, ou julgamentos de va
lor, a respeito dos quais pode-se 
formar, às vezes, algum consenso 
subjetivo, algum acordo quanto a 
regras de argumentação, mas 
nunca uma demonstraçao: para o 
anarquismo* radical, a autoridade 
e o Estado, em todas as suas for
mas e independentemente de suas 
ações, constituem um mal, opres
são, uma limitação ao que há de 
bom e espontâneo na alma hu
mana.

Qualquer ideologia é um sistema 
de crenças também no sentido de 
combinar proposições de todos es
ses tip o s . Em  to d a s  ex istem  p ro p o 

sições empíricas, e, entre estas, al
gumas verdadeiras e outras falsas. 
E só isso já  tornaria insuficiente a 
conceituação da ideologia apenas 
em termos de uma forma de conhe
cimento.

Ela é uma forma de conheci
mento na medida em que constitui 
uma perspectiva, uma cristalização 
(no sentido de que os conteúdos do 
pensamento e da percepção se tor
nam organizados e estruturados) 
da atividade social.

Mas isso pode ocorrer em dife
rentes graus e de muitas maneiras. 
Pode tornar-se sinónimo de rigidez, 
ou de predomínio excessivo de um 
aspecto (como a rejeição messia- 
nista do mundo, que pode clarear 
ideais e estruturar uma ação cole
tiva, mas ao preço da autodestrui
ção), ou ainda de amorfismo e di
minuição da dimensão ética da 
existência, como no conformismo 
complacente que se reduz ao “ rea
lismo” da adaptação ao que existe.

Dessa conceituação ampla de 
ideologia segue-se que não há pen
samento algum sobre a_ realidade 
humana, social e econômica que 
não seja ideológico; e que sua “ ver
dade” não pode ser senao sua capa
cidade de mediar entre os interesses 
e aspirações humanas (cristaliza
dos na perspectiva de grupos, clas
ses e coletividades as mais diferen
tes) e as estruturas institucionais da 
sociedade.

O estudo da ideologia

A princípio, a palavra “ideolo
gia ’ denotava apenas uma doutrina 
geral acerca das idéias. Ideólogos 
eram os filósofos que se dedicavam 
a esse ramo da “zoologia” , se
gundo o filósofo francês Destutt de 
Tracy (1754-1836), introdutor do 
termo em 1796. Estudavam as fa- 
culdades_ intelectuais, seus princi
pais fenômenos e suas circunstân
cias mais destacadas, considerados 
os verdadeiros elementos da ideolo
gia n essa  concepção. D estu tt lan- L íderos o id eo lo g ia s  op os to s  d iv id em  os ch in eses . (P a sse a ta  em  Form osa.)
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Ideologias antagônicas buscam a desmistificação m útua. (Nixon e M ao.)

dos de suas funções na Deuxième 
Classe (ciências políticas e morais) 
do Institut National, taxados de vi
sionários e ridicularizados. Lan
çado assim na arena da ação polí
tica, o termo “ideologia” passou à 
história com a conotação de uma 
doutrina impraticável, visionária e 
desprezível porque irreal.

Marx* pos em relevo a relação 
existente entre situação social e 
ideologia. Para ele, a classe domi
nante, na medida em que domina 
como classe, domina também a 
produção e distribuição de idéias 
em determinado momento histó
rico. Dessa maneira, é por meio de 
uma ideologia — forjada de 
acordo com seus interesses — que 
a classe dominante consegue ocul
tar as suas verdadeiras intenções de 
domínio.

Para Engels*, “a ideologia é um 
processo conscientemente efetuado 
por aquele que se diz pensador, 
mas é guiado por falsa consciência. 
Os verdadeiros motivos que o im
pelem permanecem desconhecidos 
para ele, ou então não seria um 
processo ideológico”.

O conceito ampliado

A distinção entre concepção par
ticular e concepção total de ideolo
gia é introduzida pelo sociólogo 
alemão Karl Mannheim* em sua 
obra Ideologia e Utopia (1929), 
para assinalar uma ampliarão do 
conceito e das implicações do 
termo “ideologia” . Essa ampliação 
se fez gradativamente e culminou 
no surgimento de um novo ramo 
das ciências sociais que ganhou a 
denominação de “sociologia do co
nhecimento”.

A concepção particular de ideo
logia limita-se a um enfoque psico
lógico, analisando as posições jio  
opositor em termos de motivações 
inconscientes e dos interesses em 
jogo. _

Esses interesses sao interpreta
dos — e desmistificados —  como

função das condições econômico- 
sociais do opositor. O conteúdo 
teórico das afirmações é contes
tado, sem se chegar, no entanto, às 
fontes de informação.

A concepção total de ideologia 
ataca as próprias fontes da visão 
do mundo do opositor; põe em 
questão a própria capacidade de 
percepção da realidade, enquanto 
relacionada com sua situaçao so
cial e _perspectiva dela decorrente. 
E supõe que a condição social do 
homem determina não só as condi
ções do pensamento mas até sua 
formação, seu conteúdo e expres
são.

A concepção total de ideologia 
permite o alargamento da análise 
ideológica. Antes, para os marxis
tas, essa análise era arma de uma 
classe —  o proletariado —  contra 
o grupo dominante —  a burguesia* 
— , utilizada para desmascarar 
seus objetivos reais. Com a concep
ção total, qualquer classe, quais
quer grupos em oposição podem 
analisar ideologicamente seus opo
sitores para desmistificar seus fun
damentos.

Afastando-se do uso corrente do 
termo, Sartre* opõe ideologia a fi
losofia. Esta é privilégio dos filóso
fos criadores, como Descartes*, 
Locke*, Hegel* e Marx, cujo pen
samento vivificou a praxis que o 
gerou.

Os outros, que se limitam unica
mente a explorar e usufruir o domí
nio aberto pelos filósofos criadores, 
são “ideólogos”, e suas elocubra- 
ções são “ideologias". Sartre cita 
como exemplo de filosofia o mar
xismo*; de ideologia, o existencia
lismo*.

VEJA TAM BÉM : Anarquismo: 
Autoritarismo; Corporativismo; 
Dirigismo; Fascismo; Integra- 
lismo; Liberalismo; Nacionalismo; 
Nazismo; Participação .Política; 
Poder; Tecnocracia; Totalitarismo.

Idolatria

O conceito de idolatria desenvol- 
veu-se no contexto religioso do 
povo de Israel, tendo continuidade 
na teologia* cristã e na tradição 
muçulmana. A adoração devida a 
Jeová (praticamente irrepresentá- 
vel) excluía qualquer relaciona
mento com outros deuses ou seus 
símbolos materiais. Historica
mente, o conceito de idolatria pas
sou a significar culto, adoração e 
obediência a objetos materiais que 
simbolizam seres e valores.

O ídolo, perceptível aos sentidos, 
pode apresentar-se como a repre
sentação plástica de um animal, ar
tefato ou ser humano. O antropo
morfismo que caracteriza algumas 
imagens idolatradas não constitui 

u alidade necessária nem única 
os ídolos. Nas religiões dos povos 

pré-letrados predominam os ídolos 
zoomorfos e a identificação de fe
nômenos naturais e corpos celestes 
com entidades divinas, reverencia
das através de rituais sagrados.

Na tradição religiosa judaico- 
cristã, o rigor com que se denuncia 
a transgressão idólatra varia se
gundo as diversas igrejas, seitas e

denominações. Os judeus, por 
exemplo, mostram-se extrema
mente zelosos na preservação da 
pureza de sua fé, opondo-se a qual
quer representação material da  di
vindade. A maioria das correntes 
protestantes, seguindo a rigorosi
dade do Velho Testamento, proíbe, 
como idolatria, o uso e o culto de 
imagens religiosas. A arte inspi
rada pela tradição muçulmana evi
tou a representação antropomór
fica ligada à adoração de Alá, 
embora formas populares da reli
gião de Maomé* cultivem amuletos 
e outros símbolos mágico-religio- 
sos. A Igreja Católica e as Igrejas 
Ortodoxas aceitam a representação 
material de Deus*, dos anjos e dos 
santos, constituindo a veneração e 
o culto através de imagens signifi
cativa dimensão da experiência re
ligiosa dos fiéis.

O conceito de idolatria tem sido 
usado de maneira teologicamente 
mais elaborada do que a simples 
rejeição de representações mate
riais do sobrenatural. Nesse sen
tido, idolatria é a substituição do 
verdadeiro Deus pela adesão total 
e exclusiva a qualquer valor parcial 
da vida humana, como o apego aos 
bens materiais.

VEJA TA M B ÉM : Fetichismo.

Osíris. ísis e Horus eram  os deuses supremos na religião dos egípcios.
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lêmen

S U M Á R IO

Localização: sudeste da península 
Arábica

Limites: Arábia Saudita (N e NE); lê 
men M erid ional (Rep. Oem. do lê 
men) (S e SE); m ar Verm elho (0) 

Superfície: 195 0 0 0  k m 2 
População: 6 0 0 0  0 0 0  hab. (1972) 
Cidades principais:

Sana (cap. - 121 0 0 0  hab.); Ta'izz 
(8 0  0 0 0  hab.)

Id iom a: árabe 
R elig ião: islam ism o 
Porto principal: Hodeida 
Aeroportos principais: Sana: Ho

deida 
Rodovias: 1 6 5 0  km 
Unidade m onetária: riyal

A oeste do lêmen, acompa
nhando o mar Vermelho, situa-se a 
planície Tihama, acidentada por 
paredões cristalinos e recifes de co
ral. O calor e a umidade tornam a 
região insalubre durante a maior 
parte do ano (no verão, a popula
ção emigra, levando seus rebanhos 
para o interior). No inverno a tem
peratura é um pouco mais amena.

A Tihama é dominada a leste 
por uma região montanhosa, o Se- 
rat, constituída por planaltos mé
dios (500 a 1 500 metros de alti
tude) e altos (2 000 a 3 000 
metros). O ponto mais elevado é o 
Hadur Nabi Chu’ayb, com 3 760 
metros de altura. Por seu solo fértil 
e bem irrigado, essa região é a mais 
rica do lêmen (e nela situam-se as 
cidades mais importantes do país: 
Sana, a capital, Saada e Ta’izz).

A leste, na direção do deserto de 
Rub al-Khali, ficam os planaltos 
cristalinos e pouco irrigados, onde 
a média anual de chuvas é de 50 
milímetros. Por causa das secas, as 
áreas cultivadas pelos trabalhado
res rurais nômades são mínimas. 
As principais atividades econômi
cas da região são as exercidas por 
beduínos, criadores de cabras e 
carneiros, e pelos caravaneiros, res
ponsáveis pelo comércio entre o se
tor montanhoso e o deserto.

O lêmen não tem rios permanen
tes. Possui apenas wadis —  cursos 
de água temporários que descem 
das montanhas durante um período 
de seis a nove meses por ano.

Política e religião

Em 1970, 95% dos habitantes do 
país eram analfabetos. Trata-se de 
uma população predominante
mente composta de árabes*; cuja 
distribuição pelo território dá uma 
densidade demográfica média de 
cerca de 25 hab./km 2. Mas a distri
buição populacional é muito desi
gual. A emigração — motivada 
por dificuldades de ordem geográ

fica e climática, além de problemas 
sócio-econômicos —  é um pro
cesso constante.

No período de 1968/69, agricul
tores e criadores de animais repre
sentavam 80% a 85% do total de 
habitantes. A população urbana 
era integrada por nobres, comer
ciantes e um grande número de de
socupados e mendigos.

A religião teve papel fundamen
tal na história iemenita: em nome 
do islamismo*, o imame (chefe mu
çulmano) atribuía-se todo o poder 
político. Há três seitas muçulma
nas que agrupam quase toda a po
pulação do país: zaiditas, chafiitas 
e ismaelianos.

Café: riqueza exportada

_ País essencialmente agrícola, o 
lêmen tem de 12% a 15% de sua 
superfície cultivados.

A irrigação é praticada nos so
pés das montanhas e em áreas ero- 
didas, utilizando-se as águas dos 
wadis após as chuvas de verão. As 
plantas são cultivadas em terraços, 
para melhor aproveitamento das 
águas. Os principais produtos agrí
colas são café, cereais e legumes. 
Nas planícies, além dos cereais, 
cultivam-se tâmaras e algodão.

__ O principal produto de exporta
ção e o café — 50% do total em 
1963 — , seguido pelo algodão 
(20% no mesmo ano). A importa
ção compõe-se principalmente por 
açúcar, farinha e cigarros.

Não há indústrias modernas no 
lêmen. De todas as tentativas de 
implantar um sistema fabril, só 
teve sucesso a criação de uma 
usina de fiação de algodão, em 
Sana, auxiliada pela China. Mas 
novas perspectivas de desenvolvi
mento foram abertas quando se 
constatou a existência de petróleo, 
ferro, carvão e urânio no solo.

Cronologia histórica

2500/2000 a.C.: Domínio do 
Império Minoano. Ca. 100 a.C.: 
Início do domínio dos himiaritas. 
Século IV  d.C.: Após sofrerem 
uma invasão etíope, os himiaritas 
voltam a controlar o lêmen. 500: O 
judaísmo* é declarado religião ofi
cial. 525: Perseguições feitas aos 
cristãos provocam nova invasão 
etíope. 575: Graças ao auxílio dos 
persas, os iemenitas expulsam os 
etíopes, mas são subjugados por 
seus aliados. 628: O sátrapa persa 
do lêmen declara o islamismo reli
gião oficial. Século IX :  Alguns ie 
menitas trazem do Iraque e desen
volvem a seita islâmica 
denominada zaidita. O imame da 
seita instala sua dinastia em Sana. 
Séculos X /X I:  O lêmen divide-se 
em principados rivais. 1037: Início 
da dominação egípcia, que se esten
deria por três séculos. 1520: O lê
men liga-se ao Império Otomano. 
1628: Chefiados pelo imame de 
Sana, os iemenitas libertam-se dos 
turcos. 1871: Os turcos ocupam 
Sana. 1891: O imamato zaidita de 
Sana reforça sua autoridade espiri
tual, tornando-se hereditário. 1911: 
Os turcos reconhecem o soberafio 
do lêmen, que permanece, contudo, 
sob suserania otomana. 1918: Li
derado pelo imame Yahya, o país 
to rn a -se  independen te- 1 9 2 7 : P a ra

Os habitantes da T iham a recolhem -se para o interior no rigoroso verão.

Entre os poucos centros urbanos iem enitas destaca-se Sana, a capital.

A irrigação nos planaltos perm ite cultivar 1 S%  da superfície do pais.
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São poucas as oportunidades de trabalho para a população jovem  do pais.

enfrentar as pressões do imperia
lismo* britânico, o lêmen estabe
lece relações amigáveis com a Itá
lia fascista, e, no ano seguinte, com 
a URSS. 1945: O lêmen adere à 
Liga Árabe. 1947: O país ingressa 
na ONU. 1948: O imame Yahya é 
assassinado; após curto período de 
agitação, seu filho Ahmed assume 
o trono. 1958: Juntamente com o 
Egito, o lêmen cria a Confederação 
dos Estados Árabes Unidos. 1961: 
O lêmen afasta-se da Confedera
ção. 1962: Com o assassinato do 
imame Ahmed, sobe ao trono seu 
filho, Mohammed el Badr, que é 
destituído pelo chefe do Estado- 
Maior do Exército, o coronel nas- 
serista Abdulah al Sallah, que pro
clamou a República, tornando-se, 
ele próprio, o presidente. Inicia-se 
uma guerra civil: de um lado os 
monarquistas, apoiados pela Ará
bia Saudita, do outro os republica
nos, partidários de Sallah e auxilia
dos pelo Egito. 1966: Visando a 
terminar a guerra, o Rei Faiçal, da 
Arábia Saudita, e o Presidente 
Nasser*, do Egito, assinam um 
acordo; mas o conflito continua.

Em 1967, um golpe de estado li
derado pelo cadi Ábdul Rahman 
al-Iryani depõe al Sallah. Al-Iryani 
consegue empreender com sucesso 
â reconciliaçao nacional. Em 1970 
assina um acordo com o Rei Faiçal 
e promulga uma constituição; em 
1972, restabelece relações diplomá
ticas com os EUA e assina um tra
tado de paz com o lêmen Meridio
nal (República Popular 
Democrática do lêmen) como me
dida preparatória para uma futura 
união entre os dois países. Mas, em 
1974, uma Junta Militar chefiada 
pelo coronel Ibrahim Mohamed al- 
Hamidi força a renúncia de al 
Iryani. A constituição de 1970 é 
suspensa com promessa de retorno 
ao regime constitucional dentro de 
um ano. Em 1975, al-Hamidi anun
cia que esse retorno seria adiado 
por tempo indeterminado, pois o 
país “ ainda não se encontra sufi
cientemente amadurecido para a 
redemocratização”.

VEJA TAM BÉM : Árabes: lêmen 
Meridional; Oriente Médio.

lêmen
Meridional

S U M Á R IO

Localização: costa m erid ional da 
península Arábica 

Limites: Arábia Saudita (N); Omã (L);
golfo  de Aden (S); lêm en (0) 

Superfície: 287  6 83  k m 2 
População: 1 5 9 0  2 7 5  hab. (1973 ) 
Cidades principais:

M adinat A sh-S ha 'b  (cap.- 29 0 0 0  
hab.); Aden (2 6 4  3 26  hab.)

Id iom a: árabe (oficial), inglês 
R elig ião: is lam ism o 
Porto principal: Aden 
Aeroporto principal: Khom aksar 
Rodovias: 2 0 4  km 
Unidade m onetária: d inar

Controlado pelos ingleses desde 
1839, o lêmen Meridional tor
nou-se independente em 1967, após 
um movimento liderado pela 
Frente de Libertação Nacional. O 
país converteu-se, então, numa re
pública socialista.

O país ocupa a porção sul do 
planalto Arábico. Seus terrenos são 
constituídos por uma faixa crista
lina denominada maciço Árabe-so- 
maliano. Em Hadramawt —  locali
dade situada na região oriental — , 
o maciço tem a altitude média de 
800 metros; mais a oeste chega a 
atingir 2 000 metros. Inclinando-se 
para o norte, na direção do deserto 
de Rub al-Khali, a região é m ar
cada por falhas em antigos canons 
e leitos de wadis (rios temporários) 

ue vão se lançar ao longo do vale 
o wadi Hadramawt. Ão sul, a 

borda do maciço é recortada por 
falhas cada vez mais densas em di
reção a oeste, onde predominam 
planícies costeiras muito estreitas.

As camadas de lava da costa do 
Hadramwt e do Aden cobrem gran
des superfícies, com uma espessura 
que varia entre 300 e 1 000 metros. 
Á cidade de Aden foi construída 
sobre dois vulcões extintos; e a su
perfície de seu terreno é composta 
por basalto e andesito.

O clima do lêmen Meridional é 
regido por um duplo fluxo de mas
sas atmosféricas. O primeiro é ele
vado, úmido e instável no verão; 
provém da monção do golfo de 
Aden e do oceano Indico ocidental. 
O segundo, mais baixo e seco, é 
constituído por um fluxo continen
tal originário do Oriente Próximo.

Em todo o país —  particular
mente na região costeira —  a tem
peratura é bastante elevada. Em 
Aden, a média anual é de 33 graus 
centígrados. O regime de monções 
provoca as chuvas de verão. P rati
camente inexistentes em zonas com 
menos de 500 metros de altitude, 
essas chuvas variam de 1 200 a 
2 000 milímetros anuais nas re
giões situadas entre 1 200 e 2 500 
metros. O sul recebe de 10 a 15 
milímetros por ano, de dezembro a 
m arço; no leste, num período de 
cinco a dez anos, chove apenas 
uma vez. Nas proximidades do de
serto de Rub al-Khali, o índice plu- 
viométrico é praticamente zero.

No lêmen Meridional não há 
rios permanentes, apenas wadis, 
que recebem água dos planaltos 
mais elevados. Destes, o mais im 
portante é o Hadramawt, cujo vale 
superior e central drena a água an
tes que ela se perca na areia. Tam 
bém a vegetaçao do país é escassa. 
Há apenas oásis esparsos, com 
aglomerações de palmeiras.

A econom ia

A agricultura — predominante
mente de subsistência — só é 
possível em 3% do país: nos oásis

e no vale superior e médio do Ha
dramawt, cujas vertentes são divi
didas em terraços. O fundo' aluvial 
do vale é irrigado por barragens, 
cisternas ou poços. Ali se cultivam 
milho, sorgo, trigo e algodão. A 
pesca marítima também e uma im
portante fonte econômica (peixe 
seco, óleo de peixe e barbatanas de 
tubarão).

Grande parte dos produtos es
senciais é importada: tâmaras do 
Iraque, arroz, farinha, milho, car
neiros e cabras.

A indústria é inexpressiva. Ape
nas a refinaria do Pequeno Aden
—  que processa anualmente cerca 
de 6 milhões de toneladas de óleo 
bruto —  exerce uma atividade real
mente significativa.

A rede de comunicações é precá
ria. Não há estradas de ferro no 
país e poucas são as rodovias.

Os iemenitas distribuem-se de 
forma desigual: cerca de 250 000 
pessoas concentram-se em Aden, 
enquanto o resto do país é pouco 
povoado. A emigração é uma cons
tante, mas o capital enviado pelos 
emigrados serve para ajudar *as 
famílias que ficaram e para finan
ciar diversos trabalhos de moderni
zação.

Embora pequenas, as cidades 
têm uma arquitetura bastante va
riada. Os edifícios de cinco ou seis 
andares mostram não só as tradi 
ções regionais, como também in
fluências malaias e hindus.

Os alfabetizados, em 1969, eram 
10% da população. No mesmo 
ano, existiam cerca de quatrocentas 
escolas primárias, 83 estabeleci
mentos de ensino secundário, um 
colégio técnico e seis escolas peda
gógicas. Não havia estabelecimen
tos de ensino superior.

VEJA TAM BÉM : lêmen.
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Igreja

O termo “igreja” (do grego ekk- 
lesía) significa, em sua forma origi
nal, “assembléia do povo”, “assem
bléia oficial dos cidadãos”.

Na chamada “ tradução dos se
tenta” (que teria sido feita por se
tenta sábios gregos, em Alexandria, 
por volta dos séculos III e II a.C.), 
o Antigo Testamento refere-se à as
sembleia geral do povo judeu — 
reunido para ouvir a Lei ou realizar 
outras atividades religiosas. No 
Novo Testamento, o termo ekklesía 
é empregado com maior freqüência 
para indicar a idéia de “igreja” ; o 
grupo constituído por aqueles que 
aderiam à pregação dos apóstolos.

Em suas epístolas, o apóstolo 
Paulo* utiliza a expressão de modo 
bastante freqüente, mas com senti
dos diversos: chama de ekklesía
f>rincipalmente uma comunidade 
ocal de cristãos, mas estende o 

termo a pequenos grupos de cris
tãos que se dedicam a determinada 
atividade religiosa, e também ao 
conjunto de toda a cristandade. 
Esta última interpretação decorre 
da grande importancia que o após
tolo atribuía à analogia entre a 
Igreja e o corpo de Cristo.

A Igreja do Cristo

Os teólogos admitem, tradicio
nalmente, a continuidade de uma 
Igreja que se manteve desde a pas
sagem do Antigo Testamento para 
a era do Novo Testamento. Pode-se 
afirmar que a Igreja cristã se ini
ciou com os apóstolos e seguidores 
de Cristo, ganhando organização à 
medida que os discípulos se espa 
lhavam pelo mundo a fim de pregar 
a vinda do Messias concretizada 
em Jesus Cristo.

Como os primeiros convertidos, 
tanto em Jerusalém como no 
mundo helénico, eram judeus, man
tiveram-se as orações e os preceitos 
rituais da religião de Israel. A cres
cente conversão dos gentios colo
cou a problemática fundamental 
sobre a obrigatoriedade ou não de 
que todos os fiéis seguissem a lei 
mosaica. Da controvérsia então 
surgida delineou-se, nos primeiros 
decenios depois de Cristo, a distin
ção entre a Igreja cristã e a religião 
judaica.

Desde seus primórdios, o cristia
nismo* preocupou-se em manter a 
unidade doutrinária e certa unifor
midade de ritual, procurando ga
rantir a fidelidade à mensagem ori
ginal do Salvador. Desse modo, 
começou a estruturar-se a hierar
quia* religiosa, estabelecendo-se 
igualmente as formas de relaciona
mento entre as várias igrejas locais 
e nacionais.

Rivalidade e conflitos de inte
resse tornaram antagónicas as co
munidades formadas pela religião 
judaica e a cristã. Alem disso, os 
primeiros cristãos não aceitaram a 
obrigatoriedade de culto ao impe
rador, tornando formalmente justi
ficadas as primeiras perseguições 
romanas. Oprimida, a comunidade
re lig io sa  foi o b rig a d a  a re o rg a n i

zar-se a fim de manter, na clandes
tinidade, sua missão pastoral e 
evangelizadora.

O termo “igreja” passou, assim, 
a significar a forma de organização 
de uma instituição religiosa cristã, 
embora apresente analogias com 
outras maneiras de organização da 
vida religiosa. Nesse sentido, refe- 
re-se ao estabelecimento de hierar
quia sacerdotal, ao controle dessa 
hierarquia e do conteúdo doutriná
rio religioso, à exclusividade admi
nistrativa praticamente total dos ri
tos e, ainda, à integração dos fiéis 
na Igreja como um todo.

Antes e depois de Cristo

No judaísmo* e no islamismo* 
encontram-se formas de instituição 
semelhantes à cristã. Mas apenas 
o cristianismo desenvolveu plena
mente a instituição histórica e a 
teologia* que a fundamenta. O con
ceito tem sido particularmente uti
lizado com relação à Igreja Cató 
lica, realizando-se, nesta, seu 
máximo desenvolvimento institu
cional.

Entre os elementos da teologia 
católica, inspirada na tradição reli
giosa judaica e recebendo influên
cias da organização política e jurí
dica romana, encontra-se a idéia do 
povo eleito, salvo pela encarnação, 
morte e ressurreição do Cristo, 
cujo corpo místico — a Igreja — 
constitui a marcha do povo de 
Deus na história da humanidade.

Alguns autores enquadram no 
conceito de Igreja as grandes orga
nizações religiosas, inspiradas nos 
livros hindus dos Vedas ou na tra
dição budista. Mas essa aplicação 
do conceito de Igreja peca pela 
falta de elementos doutrinários (a 
idéia de um povo eleito e de salva
ção comum) e organizatórios (um 
sistema hierárquico-burocrático ca
paz de exercer controle sobre o de
senvolvimento doutrinário e as ne
cessidades administrativas).

No hinduísmo*, por exemplo, 
não existe qualquer forma de orga
nização social que reúna a maioria 
dos adeptos; quanto ao budismo*, 
apenas as ordens religiosas consti
tuem modalidades orçanizatórias 
(e mesmo estas têm carater particu
lar, contendo corrente ideológico- 
doutrinária e geograficamente limi
tada) que possam apresentar certa 
analogia com o conceito mais di
fundido de Igreja.

A teologia moderna dá ênfase, 
ainda, à participação de todos os 
membros na constituição da Igreja, 
criticando os conceitos que ten
diam a identificar essa instituição 
apenas com o corpo eclesiástico.

As Igrejas Reformadas mantive
ram, em geral, o conceito teológico 
de comunhão dos fiéis, salvos por 
Cristo, e obedecendo a um mesmo 
sistema institucional. Na tradição 
protestante é acentuada a tendência 
de referir-se às igrejas locais como 
forma descentralizada de autori
dade. Isso é próprio dos primórdios 
do cristianismo, quando as referên
cias à Igreja de Efeso ou a outra 
qualquer pretendiam indicar o 
grupo social religiosamente organi
zado que permanecia sob a direção 
de determinando bispo.

Com o desenvolvimento das vá
r ia s  d en o m in a çõ e s  p ro te s ta n te s , o

I  imtnirarr 
' "wRwii
JWnn-an,
awmt,r,mn

Em seus rituais, dom in ava  a figura  de Josus. o  sa lvador da hum anidade.
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Representantes do clero, no cortejo de Justiniano (detalhe, século VI).

Igreja, Doutrina 
Social da

No período histórico conhecido 
como “medievalismo europeu” , a 
Igreja Católica desenvolveu-se 
como instituição social. Dada a 
sua preeminência econômica, polí
tica e cultural, torna-se difícil dis
tinguir nesse período a “doutrina 
social da Igreja” daquilo que cons
tituía o proprio espírito dos tempos 
feudais. Na verdade, o modo com 
que ela encarava as relações entre 
as classes sociais, e entre o poder 
político e a sociedade, representava 
um fator constitutivo das formas 
dominantes de consciência social e, 
em grande medida, refletia direta
mente a natureza das condições de 
vida então prevalecentes.

Entretanto, a partir do século
XVI a civilização ocidental cristã 
começa a atravessar um profundo 
processo de transformação, que 
tende a substituir as antigas estru
turas medievais por novas realida
des econômicas, políticas, sociais e 
culturais. Em 1891, quando é pu
blicada a encíclica* Rerum Nova- 
rum, do Papa Leão* XIII, de há 
muito a velha ordem feudal havia 
desaparecido. O mundo mudara, 
em grande parte independente
mente da vontade e do pensamento 
da Igreja, e isso reclamava a conse
qüente redefinição das posições que 
ela até então adotara.

O trabalho com o mercadoria

Do ponto de vista da formulação 
de uma “doutrina social”, um as

pecto fundamental do desenvolvi
mento capitalista foi o fenômeno 
representado pelo surgimento do 
proletariado, a mais importante 
conseqüência social das profundas 
transformações econômicas opera
das pela chamada “revolução in
dustrial” dos séculos XVIII e XIX, 
na Europa.

Na economia feudal da Idade 
Média, que em boa parte se man
teve até o século XVIII, os traba
lhadores tinham, em certa medida, 
acesso aos meios de produção, 
através do arrendamento de terras. 
Entretanto, com a Revolução In
dustrial*, os trabalhadores vi
ram-se totalmente privados disso.

Assim, em ondas sucessivas, 
uma crescente quantidade de pes
soas, que antes dispunham dos 
meios produtivos necessários à sua 
sobrevivência, viu-se reduzida à 
condição de “ destituídos” , não 
contando, para garantir seu sus
tento, com qualquer outro recurso 
além da possibilidade de vender 
sua força de trabalho para os capi
talistas que estivessem interessados 
em usá-la.

E ocorreu um fenômeno sem pre
cedentes na história da humani
dade: a força de trabalho transfor
mada numa mercadoria como as 
outras, totalmente sujeita às oscila
ções do mercado, sobre o qual os 
trabalhadores não podiam exercer 
qualquer tipo de controle. Este era 
exercido exclusivamente pelos de
tentores do capital, que fixavam as 
condições para a compra da força 
de trabalho, graças à separação en
tre os trabalhadores e os meios de 
produção.

Por outro lado, por mais duras 
que fossem as condições de vida na 
sociedade medieval, as instituições 
da época asseguravam aos traba
lhadores um mínimo de segurança

conceito de Igreja sofreu transfor
mações, segundo o diferente desen
rolar de visões eclesiológicas. 
Nesse sentido, algumas correntes 
procuraram manter rígida unidade 
doutrinária e de organização hie
rárquica; outras, no entanto, volta- 
ram-se acentuadamente para a des
centralização, reconhecendo a 
Igreja apenas com ounidade local, 
diminuindo a distância entre o 
clero e os fiéis e permitindo liber
dade doutrinária quase total.

C onceito socio lóg ico  de Igreja

A análise sociológica das orga
nizações religiosas, feita especial
mente a partir dos estudos de We- 
ber* e Troeltsch*, procura 
distinguir as formas pelas quais se 
relacionam as diversas Igrejas e as 
demais instituições sociais. A aspi
ração cristã de rejeição dos valores 
mundanos deveria necessariamente

contrapor-se a de compromisso 
com o mundo. A história do cris
tianismo demonstra, no entanto, 
que a Igreja desenvolveu, através 
de sua hierarquia, vínculos de rela
cionamento com a estrutura social 
e o poder estabelecido. Tanto que 
acabou sendo essencial ao conceito 
de Igreja a tendência que ela apre
senta de acomodação a sociedade, 
tornando-se, geralmente, conserva
dora. A seita*, ao contrário, denun
cia a aceitação e o compromisso 
com o mundo, postulando atitudes 
de isolamento e separação e reco
mendando a seus seguidores pa
drões de comportamento diversos 
dos da sociedade.

VEJA TAM BÉM : Bíblia; Catoli
cismo; Cristianismo; Ecumenismo; 
Hierarquias Religiosas; Protestan- 

ligião; Seititismo; Religião; Seita. No fim  do século X IX . a Igreja voltou-se para o problem a dos operários.
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econômica. Os produtores conta
vam com a condição básica de au
todefesa que era assegurada pelo 
fato de não se encontrarem separa
dos de seus meios de produção (tais 
como a terra e os instrumentos de 
trabalho); além disso, os costumes 
tradicionais das comunidades agrí
colas, assim como as normas que 
regulavam o funcionamento das 
corporações urbanas, forneciam a 
proteção e a estabilidade necessá
rias para que o indivíduo não se 
sentisse um átomo solitário ao sa
bor de forças sociais adversas fora 
de previsão e controle. Até certo 
ponto, se poderia dizer que os ser
vos medievais possuíam alguns “di
reitos sociais”, cuja garantia resul
tava da necessidade de cada senhor 
feudal impedir a utilização de sua 
mão-de-obra por parte de outro se
nhor.

O desenvolvimento do capita
lismo industrial, no entanto, levou 
a profundas modificações na situa
ção dos trabalhadores. Ao mesmo 
tempo que os tornava livres da per
pétua ligação aos senhores feudais, 
estabelecendo contratos de traba
lho, os detentores do capital apos
saram-se de todos os meios de pro
dução. As “ liberdades” e os 
“direitos civis” concedidos a todos 
os cidadãos, na verdade, serviam 
para assegurar a ampliação da 
oferta de mão-de-obra nos lugares
—  e aos preços —  mais convenien
tes. Graças ao progressivo cresci
mento do contingente humano dis
ponível nos centros industriais, à 
exploração do trabalho feminino e 
infantil e à manutenção de uma 
parcela de mão-de-obra desempre
gada que contribuía para acirrar a 
competição entre os trabalhadores, 
e dessa forma deprimir o nível ge
ral dos salários, foi possível impul 
sionar o desenvolvimento industrial 
e simultaneamente a acumulação 
de capital.

O quadro resultante, contudo, 
colocava agudamente o problema 
da justiça social. No início do sé
culo XIX , a jornada de trabalho 
variava de catorze a dezesseis ho
ras na Inglaterra, e de doze a ca
torze horas na França. Mulheres e 
crianças recebiam entre metade e 
um terço do salário adulto mascu
lino. Os enfermos, os velhos e as 
vítimas de acidentes de trabalho 
não dispunham de assistência mé
dica gratuita ou de rendas prove
nientes de pensões e aposentado
rias. A única forma de seguro 
social em vigor na Inglaterra era 
constituída pela Lei dos Pobres.
Esta, no entanto, não encarava as 
reivindicações dos infortunados 
como parte integrante de seus direi
tos como cidadãos, estendendo 
seus benefícios apenas aos que se 
consideravam como fracassados, 
carentes do socorro da caridade 
pública. Finalmente não eram per
mitidas aos trabalhadores a decla
ração de greve, a organização sin
dical e a representação política e 
partidária.

Nessas condições, era natural 
que surgissem ideologias e movi
mentos sócio-políticos cujo obje
tivo último consistia em promover 
a emancipação do proletariado, 
mediante a expropriaçao da classe 
capitalista e a extinção do Estado*
que empregava sua força repressiva N o  con c ilio  V a ticano  II, ab erto  a o »  iifto -ua ló licos , a Ig re ja  d e fin e  gua hu “ V "“  anto o s  p rob lem as m undiais.

O papa João X X II I renovou profundam ente a doutrina social da Igreja, buscando ajustá-la à sociedade moderna.

0*9* *:
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A critica situação dos cam poneses tam bém  preocupa á política de Roma.

Paulo V I continua a luta contra as desigualdades sociais.

para garantir a exploração do tra
balho pelo capital.

Assim é que se constituíram vá
rias correntes do pensamento so
cialista, entre cujos representantes 
destacam-se Owen*, Fourier*, 
Proudhon*, Engels*, Marx*, Kro- 
poktkin* e Bakunin*.

A partir da segunda metade do 
século XIX , a Igreja encontrava-se 
cada vez mais entre dois fogos. De 

«um lado, o liberalismo* triunfante 
reclamava a secularização do sis
tema educacional e da vida polí
tica, assim como a completa sepa
ração entre Igreja e Estado. De 
outro lado, a crítica materialista 
denunciava a aliança da Igreja com 
as forças da opressão e da explora
ção, vendo na religião o ópio que 
anestesiava a consciência revolu- 
bionária das massas populares. Ur
gia, portanto, que a Igreja definisse 
o seu ponto de vista e tomasse posi
ção com respeito à chamada “ques
tão social” .

A  solução cristã

Em 1870, Pio* IX é aprisionado 
pelo rei da Itália, Vítor* Manuel II. 
As grandes potências católicas, 
Áustria e França, vencidas por Bis 
mark*, não intervêm a favor do 
papa. (Apesar da “Lei das G aran
tias” , votada pelo Parlamento ita
liano em maio de 1871, Pio IX pre
feriu considerar-se, até o fim da 
vida, “prisioneiro” do Vaticano.) 
Ganha força a tendência à seculari
zação, pois a Igreja e suas doutri- 
nas^ arcaicas começam a tornar-se 
incômodas para os governantes. E 
o início de um novo conflito entre 
Estado e Igreja —  não sob a forma 
de uma Guerra dos Trinta* Anos, 
mas como uma K ulturkam pf (luta 
pela cultura). Os jesuítas são expul
sos da Alemanha e de outros países 
protestantes; dezenas de bispos e 
padres são aprisionados.

Em 1878, toma a liderança da 
Igreja o Papa Leão XIII e, com ele, 
surge a primeira tentativa de adap
tar as doutrinas eclesiásticas aos 
tempos modernos. O sucessor de 
Pio IX também quer tomar posição 
ante o problema do operariado. 
Acha necessário um justo acordo 
entre capital e trabalho, dentro dos 
quadros do cristianismo*. Para 
isso, ele estimula a formação de 
“círculos operários” , que se dedi
quem a estudos econômicos, façam 
conferências, lancem publicações, 
etc. Entre esses círculos destaca-se 
a “ União de Friburgo”, que analisa 
o problema social d'a classe operá
ria, chegando à conclusão de que 
ele é “passível de soluções cristãs” . 
Finalmente; a 15 de maio de 1891, 
com a encíclica Rerum Novarum, 
Leão X III dá a posição oficial do 
Vaticano com relação aos proble
mas sociais. O caminho que indica 
para melhorar a condição operária 
inclui a união de empregados e pa
trões como membros de um mesmo 
corpo; o estabelecimento dos fun
damentos, natureza e limites do di
reito de propriedade; a dignificação 
da condição do operário; o mérito 
de seu trabalho; e o direito inalie
nável, que através dele adquire, de 
receber um salário justo, suficiente 
para suprir as necessidades de sua 
existência e de sua família. Estes 
são os principais temas abordados

na Rerum Novarum, encíclica que 
começa analisando as possíveis 
causas do conflito entre “ricos e 
pobres”, entre “capital e trabalho” : 
“A sede de inovação que há muito 
tempo apoderou-se das sociedades 
e as mantém numa agitação febril 
devia, tarde ou cedo, passar das re
giões políticas para a esfera vizinha 
da economia social. E, efetiva
mente, .os progressos incessantes da 
indústria, os novos caminhos em 
que entraram as artes, a alteração 
das relações entre operários e pa
trões, a afluência da riqueza nas 
mãos de uma minoria, ao lado da 
indigência da multidão, a opinião 
mais valorizada que os operários 
formaram de si, sua uniao mais 
compacta, tudo isso, sem falar da 
corrupção dos costumes, deu como 
resultado final um temível conflito 
( . . . ) ”•

Para a Igreja, o socialismo car
rega uma visao falsa do problema 
trabalho-capital, pois estipula que

“os bens de um indivíduo qualquer 
devem ser comuns a todos, e sua 
administração deve voltar para os 
municípios ou para o Estado” . E 
ainda: “O socialismo, longe de ser 
capaz de pôr termo ao conflito, 
prejudicará o operário, se for posto 
em prática: viola os direitos legíti
mos dos proprietários, vicia as fun
ções do Estado e tende a subverter 
completamente o edifício social” .

O Papa Leão XIII defende a tese 
de que a propriedade particular 
deve ser protegida como de direito 
natural, mas os bens devem ser 
usados adequadamente, dando-se o 
supérfluo aos pobres. Não pode 
existir igualdade, pois os homens 
são “desiguais por natureza; é jus
tamente essa natureza que estabe
lece entre os homens diferenças tão 
multíplices: níveis diversos de inte
ligência, talento, habilidade, saúde 
e forças, dos quais nasce esponta
neamente a desigualdade de condi
ções”.

A Rerum Novarum  também não 
aceita a teoria de que as classes são 
inimigas, e justifica: “Elas têm im
periosa necessidade uma da outra: 
não pode haver capital sem traba
lho, nem trabalho sem capital 
(. . .)” . Já  que as duas classes anta
gonistas são necessárias, patrões e 
seus auxiliares, Estado e Igreja, e 
também os operários, devem fazer 
um esforço comum, fazer cada um 
seu sacrifício em benefício da so
ciedade. “ Quanto aos ricos e aos 
proprietários, não devem tratar o 
operário como escravo, mas respei
tar nele a dignidade de homem, 
realçada ainda pela de cristão 
( . . . ) .  O trabalho é uma honra, não 
uma vergonha, constituindo um no
bre meio de sustentar a vida ( . . . ) .  
Aos patrões compete zelar para 
que o operário não seja entregue às 
seduções e solicitaçoes corrupto
ras, para que nada venha enfraque
cer nele o espírito de família, nem 
os hábitos de economia”. Proíbe 
também que os patrões imponham 
a seus subordinados um trabalho 
superior a suas fôrças, ou em desa
cordo com sua idade e sexo: “ Ope
rários e patrões devem viver em 
perfeita harmonia; devem formar 
organizações de ajuda mútua, em 
casos de acidente ou doença; para 
aliviar a miséria dos operários, o 
trabalho deve ser limitado, com um 
repouso diário e outro semanal (no 
domingo, o dia de Deus); das mu
lheres e crianças só devem ser exi
gidas tarefas que elas consigam 
realizar fisicamente”.

Quanto ao salário, a encíclica 
papal estabelece que “não pode ser 
insuficiente para assegurar a sub
sistência do operário sóbrio e hon
rado; as corporações operárias de
vem, com o apoio do Estado, 
defender os interesses econômicos 
dos trabalhadores. Não devem, no 
entanto, recorrer a métodos violen
tos e, em qualquer circustância, a 
propriedade particular precisa ser 
defendida ( . . . ) .  Mas os operários 
não podem fomentar greves nem 
reivindiçações agressivas. Se isso 
acontecer, o Estado tem o direito 
de intervir, reprimindo os agitado
res, preservando os bons operários 
do perigo da sedução, e os legíti
mos patrões de serem despojados 
do que é seu ( . . . ) .  O remédio mais 
eficaz e salutar consiste em preve
nir o mal com á autoridade das leis, 
e impedir a exploração, removendo 
a tempo as causas que podem dar 
origem a conflitos entre operários 
e patrões” .

Em 1931, o Papa Pio XI, suces
sor de Leão XIII, publica mais 
uma encíclica, a Quadragésimo 
Anno. Nela aprofunda as ideias da 
Rerum Novarum, adaptando-as ao 
século XX, às modificações econô
micas, sociais e políticas operadas 
nesse intervalo ae quarenta anos. 
Defende que o capitalismo degene
rou em ditadura econômica e se 
constituirá em regime decadente, 
caso patrões e operários não consi
gam entrar em acordo.

E insiste no “valor eterno” da 
propriedade, ao lado do direito gue 
têm as autoridades de submetê-la 
ao interesse público: “A lei da jus
tiça social proíbe que uma classe 
exclua a outra da participarão nos 
lucros” . Aconselha também que 
qualquer modificação no sistema
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"R erum  N ovarum ": tentativa  de conciliar, pela fé , patrões e empregados.

industrial seja feita através de um 
debate entre patrões e operários, e 
que estes últimos não exijam nada 
através de métodos violentos.

A Rerum Novarum  e a Quadra
gésimo Anno  não foram a causa 
unica, nem tampouco a mais im
portante, das numerosas leis so
ciais do final do século XIX ou das 
primeiras décadas do século XX. 
Exerceram, no entanto, certa in
fluência na adoção desses princí
pios pelos vários governos euro
peus. Em quase todos os países, o 
Estado passou a intervir com leis 
sociais, fixando as horas de traba
lho, o salário mínimo, as férias. Or
ganizaram-se, nas fábricas, o fundo 
de garantia, o seguro social, a pen
são de velhice e invalidez. Igreja, 
Estado e capital entraram num 
acordo: atendendo algumas reivin
dicações da classe operária, além 
de atender aos princípios da justiça 
social, ao mesmo tempo resguarda- 
vam-se de mudanças radicais na es
trutura da sociedade.

A  m esm a doutrina, outra 
imagem

Durante a Segunda* Guerra 
Mundial, o Papa Pio* XII assume 
o governo do Vaticano. Tenta a 
paz mundial, colocando a Igreja 
como centro de uma unidade inter
nacional.

Em sua encíclica M ystici Corpo- 
ris Christi (1943) assume uma posi
ção frontalmente antagônica ao 
materialismo — corruptor das 
crenças e dos costumes cristãos. 
Seu sucessor, o Papa João* XX III, 
consegue mudar um pouco essa 
imagem da Igreja. Reúne o concílio 
Vaticano II (1962/65), que reage 
contra a concepção jurídica que 
prevalecia desde a Contra-Re-

forma, sublinhando o caráter livre 
do ato de fé, o respeito de todas as 
consciências às outras religiões e 
mesmo às inquietudes do ateísmo 
moderno. Incentiva os cristãos a 
participarem dos problemas do 
mundo; busca a paz e o equilíbrio 
entre nações desenvolvidas e sub
desenvolvidas. Publica a Mater et 
Magistra (1961), cujo princípio bá
sico é a justiça social. Continua re
conhecendo a propriedade privada 
como um bem natural, mas atua
liza as bases da doutrina social da 
Igreja, pedindo mais atenção para 
as massas proletárias. Em 1963, 
lança Pacem in Terris, pregando a 
justiça entre as nações, conde
nando os gastos com armamentos, 
exortando as nações à extinção das 
armas nucleares.

A luta católica contra a desi
gualdade entre os mundos econo
micamente desnivelados prossegue 
com Paulo VI (1897- ), que pu
blica a Populorum Progressio 
(1967).

Nessa encíclica — fonte de ins
piração da contemporânea dou
trina social da Igreja — , o papa de
fine as aspirações dos homens: 
“Serem libertos da miséria; encon 
trarem com mais segurança a sub
sistência, a saúde, o emprego está
vel; terem maior participação nas 
responsabilidades, excluindo qual
quer opressão ou situações que 
ofendam sua dignidade de homem; 
terem mais instrução — numa pa
lavra, realizarem, conhecerem e 
possuírem mais, para serem mais”.

VEJA TAM BEM : Capitalismo; 
Encíclica; Igreja; Industrial, R evo
lução; João X X III;  Marxismo; So
cialismo.

Iluminação

Iluminação é a distribuição da 
luz* sobre os objetos, segundo a 
percepção* humana. A claridade 
de uma superfície é determinada 
por seu poder de reflexão* e tam 
bém pela quantidade de luz que in
cide sobre ela. Um tecido negro ab
sorve grande parte da luz que 
recebe, mas, sob intensa ilumina
ção, ele pode refletir tanta luz 
quanto uma peça de seda branca 
(que irradia a maior parte da luz re
cebida) debilmente iluminada.

O olho humano não distingue 
entre poder de reflexão e ilumina
ção ,po is recebe o efeito da combi 
nação de ambos, sem detectar a 
proporção em que cada um contri
buiu para a luz resultante. A luz é 
um efeito que se transmite de um 
objeto para outro e a iluminação de 
um objeto depende da distribuição 
de claridade no campo visual total 
e da  posição do objeto numa escala 
de valores de claridade.

Quando se observa casualmente 
um vaso cilíndrico de barro, por 
exemplo, ele parece uniformemente 
cor* de barro. Em uma observação 
mais pormenorizada, nota-se que a

cor começa escura num ponto ex
tremo, vai clareando até tornar-se 
branca e depois escurece de novo. 
Isso permite fazer-se uma distinção 
subjetiva em relação à luz do ob
jeto: a primeira observação refe- 
re-se à claridade e à cor “naturais” 
do vaso; a segunda mostra o efeito 
da iluminação, que parece envolver 
o objeto como uma capa.

A luz nas artes 
visuais

Nas primeiras etapas da arte* vi
sual (pinturas egípcia e grega pri
mitivas, por exemplo) e nos dese
nhos infantis a luz não é 
representada. O valor da  claridade 
m arca apenas as diferenças entre 
os objetos (cabelo escuro cercando 
rosto claro, por exemplo) e não se 
relaciona com iluminação.

Quando surge a necessidade de 
representar melhor as formas dos 
sólidos, introduz-se o sombreado 
(pintura* grega na fase dos murais 
helenísticos), que mais tarde se 
complementaria com o realce das 
partes iluminadas. Essa utilização 
do sombreado ainda não resulta da 
observação “correta” da natureza e 
nem sempre se faz de acordo com 
as regras da iluminação. Supõe-se 
que, depois de terem trabalhado ex
clusivamente com linhas e contor
nos, os pintores descobriam, aos

A intensidade com que se ilum inam  as cores, um velho recurso da pintura
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poucos, os efeitos que podiam con
seguir com uma distribuição desi
gual da claridade. Mas a concep
ção pictórica de iluminação só 
pôde desenvolver-se a partir do 
domínio das propriedades formais 
do sombreado.

No começo da Renascença*, a 
luz ainda era utilizada basicamente 
como meio de modelar o volume. 
Um a concepção diferente obser
va-se pela primeira vez em A Úl
tima Ceia, de Leonardo da Vinci, 
pintor chamado por muitos de “o 
pai do claro-escuro”. Nesse qua
dro, a luz avança de uma direção 
determinada e penetra em um 
quarto escuro, dando toques de cla
ridade a cada figura e objeto. É o 
uso simbolista da luz.

O simbolismo da luz era familiar 
aos pintores da Idade Média: seus 
fundos dourados, halos e figuras 
geométricas estreladas são repre
sentações da luz divina. Com Rem- 
brandt*, esse simbolismo chega ao 
ponto mais alto: seus quadros mais 
característicos mostram uma cena 
escura, estreita, à qual o raio lumi
noso leva a mensagem celeste.

A iluminação serve ainda para 
acentuar determinados objetos de 
acordo com a significaçao dese
jada, o que Rembrandt também usa 
freqüentemente: nos quadros sobre 
a história de José e a mulher de Pu- 
tifar, o pintor acentua o conteúdo 
erótico, fazendo incidir uma luz 
mais intensa sobre a cama.

Mesmo sendo capazes de usar a 
iluminação de forma racional, al
guns pintores o fazem muito mais 
de acordo com um estilo particular. 
Cézanne*, por exemplo, separa os 
planos superpostos clareando ou 
escurecendo gradualmente o plano 
mais distante. Os efeitos desses 
“desvios” foram apreciados, a 
ponto de Goethe* elogiar a incoe
rência da iluminação em uma gra
vura de Rubens*, salientando que 
ela era “ antinatural” mas “ mais 
elevada que a natureza”.

A revolução operada na pintura 
pele Impressionismo* baseou-se 
principalmente numa compreensão 
acurada do fenômeno da luz e de 
sua ação sobre os objetos. Assim, 
as cores são entendidas como alte
rações transitórias produzidas pela 
luz do Sol. Por isso, os pintores 
usam as cores puras do espectro 
sol ar justapostas. A rigidez das for
mas e abolida, como irreal: os con
tornos existem apenas na medida 
em que a luz atua sobre os objetos. 
Em vez de contornos geométricos, 
há nuanças cromáticas:-é a luz tor
nando os objetos visíveis, delimi
tando-os apenas por suas tonalida
des; é o predomínio da luz e da cor, 
fenomenos naturais, sobre a geo
metria abstrata e, portanto, tam 
bém sobre a rígida perspectiva dela 
decorrente. Tudo é transitório e fu
gidio como a luz e a cor. Os neo- 
impressionistas, que chegaram a 
ser chamados de “luminaristas cro
m áticos”, levaram o método 
adiante, procurando basear-se na 
ciência e “dividindo” os quadros 
para alcançar no conjunto todos os 
efeitos da luminosidade e da colo
ração.

Depois do período impressio
nista, a pintura volta ao objeto bem 
definido e reaparece a iluminação 
tradicional, que por vezes é igno-

Luz e tons sombrios: sím bolos do bem e do m al, num quadro de da Vinci.

C laro-escuro na pintura de R em brandt. (R etrato  de N icolaes Bruyningh.)

rada ou então transformada num 
recurso inteiramente novo. Em cer
tos trabalhos de Matisse* e Modi- 
gliani*, os objetos são luminosos, 
representados por cores simples e 
sem textura.

O sombreado, na pintura mo
derna, serve mais para representar 
o volume que a iluminação. Os cu- 
bistas usaram o escurecimento gra
dual de planos como meio de desta
car entre si unidades superpostas e 
obter uma organização espacial da 
obra, sem relação com a ilumina
ção. Assim, em O Pintor e a M o
delo, de Braque*, luz e sombra não 
se aplicam sobre as figuras, mas as 
constituem: a iluminação nada tem 
a ver com as sombras reais, mas 
com o significado que o pintor de
seja transmitir.

Form a, espaço e luz

A valorização da forma e do es
paço na arquitetura* está direta
mente ligada à iluminação. Arqui
tetos de todos os tempos usaram os 
contrastes de luz e sombra para su
gerir misticismo, grandiosidade, 
austeridade. Luz e cor em arquite
tura servem ainda para reforçar ou 
mascarar componentes da obra e 
transmitir sensações de calor ou 
frio, peso ou leveza, movimento ou 
estabilidade, alegria ou melancolia.

Na arquitetura moderna, que dá 
grande ênfase à funcionalidade da 
obra, passou-se a considerar a luz 
também em relação a exigências de 
conforto e utilidade no trabalho, no 
lazer e na circulação.

Luzes da ribalta

Na Grécia, em Roma e na Idade 
Média, os espetáculos teatrais eram 
feitos à luz do Sol. Quando o tea
tro* passa para ambientes fechados 
e horários noturnos, surge a ilumi
nação artificial, primeiro a óleo e 
depois a gás. Finalmente, a desco
berta da eletricidade traz grandes 
recursos ao uso da luz nos teatros.

Seccionando espaços, aumen
tando ou diminuindo de intensi
dade, incidindo de várias formas 
sobre os atores, a luz pode funcio
nar sozinha como um cenário, e 
muitas vezes tem resolvido proble
mas inacessíveis aos elementos 
construídos. Ao concentrar-se so
bre uma personagem ou uma parte 
do cenário, ela pode exercer um 
efeito psicológico importante e re
forçar as intenções do texto. Suas 
variações de intensidade e cor per
mitem separar cenas, mudar rapi
damente cenários, enfatizar signifi
cados (pelo simbolismo), aumentar 
o dinamismo do espetáculo.

Os teatros tradicionais usam, en
tre outras, a iluminação de ribalta, 
que incide principalmente sobre os 
primeiros planos. Situada no ponto 
extremo do proscênio, perto da pla
téia, é formada por uma série de 
lâmpadas de quatro cores (branca, 
amarela, vermelha e azul), geral
mente ocultas ao espectador. Cada 
cor é ramificada num circuito inde
pendente e todo o conjunto divi
dido em duas ou três partes, de co
mando isolado. As luzes da ribalta 
iluminam o ator* de baixo’ para 
cima, uma iluminação raramente 
encontrada na realidade e que 
causa deformações: o efeito,
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quando indesejável, é compensado 
por outras luzes, mas tambem pode 
ser proposital e adequado a uma fi
nalidade plástica. Nos espetáculos 
modernos, que usam sobretudo fo
cos vindos do alto, a iluminação de 
ribalta está em grande parte aban
donada. Para iluminar do alto para 
baixo, o teatro tradicional usa a 
gambiarra, formada por uma série 
horizontal de lâmpadas suspensas, 
também de quatro cores (as gelati
nas permjtem outras combinações), 
e que são elevadas ou baixadas 
conforme a necessidade.

Ribalta e gambiarras criam 
uma iluminação ambiente e di
fusa; refletores e projetores concen
tram  a luz sobre uma parte do ce
nário. Os refletores sao formados 
por uma caixa cilíndrica erguida 
sobre um pé móvel, contendo uma 
ou várias lâmpadas, e projetam luz 
intensa e direta sobre o espaço es
colhido. Os projetores têm uma pe
quena lente que permite a concen
tração da luz em determinada 
larjjura: movendo-se em carros, no 
chao ou suspensos, eles iluminam 
horizontal, vertical ou obliqua
mente; usam-se vários durante o es
petáculo, munidos de anteparos ou 
pantalhas de três cores que passam 
diante da lente. A qualidade dos re
cursos da iluminação teatral au
mentou bastante com a possibili 
dade de gradação das luzes e o uso 
de novas luzes estroboscópicas.

'
A iluminação 

no cinem a

No cinema*, a iluminação refe
re-se à densidade do fluxo lumi
noso que incide sobre a emulsão 
(camada sensível constituída basi
camente de gelatina e sais de prata) 
que recobre a base do filme*. Por
tanto, todo o problema de luz, na 
execução de um filme, relaciona-se 
com a película cinematográfica, 
que é o produto final. A luz que o 
espectador vê na tela depende da 
sensibilidade da película usada, da 
câmara* filmadora, dos equipa
mentos auxiliares relacionados 
com as fontes de luz natural ou ar
tificial (como filtros; rebatedores, 
que concentram a luz; véus que a 
tornam difusa; etc.) que podem ser 
ajustados à camara (refletores) ou 
não (rebatedores para luz solar), e 
ainda do tratamento de laboratorio 
no negativo (banhos e duração de
les) e também no positivo (unifor
mização da luz).

A iluminação do local de filma
gem (que os norte-americanos cha
mam de lighting) leva em conta a 
intensidade e a qualidade da luz 
que incide sobre o cenário e os a- 
tores. A intensidade resulta da luz 
chave (key light), que pode ser 
chave alta, quando o cenário é 
abundantemente iluminado, com 
poucos contrastes de luz e sombra 
(o que acontece habitualmente nos 
filmes coloridos); ou chave baixa,

§uando a luz chave não predomina, 
o que resulta um cenário pouco 

iluminado, com luzes contrastadas, 
criando um ambiente escuro.

Quanto à qualidade, a luz pode 
ser frontal, quando provém de pro
jetores situados atras da câmara, e 
tende » “ achatar” os objetos elimi 
nando o relevo e destruindo os con
trastes (efeitos que podem ser com-

Para o pintor Braque, a ilum inação servia para transm itir o significado da obra. ("C am po de Trigo", Zurique.)

pensados como uso de luz lateral e 
contra-luz)‘: contra-Iuz, quando o 
objeto a filmar se situa entre a 
fonte luminosa e a câmara, obten
do-se ao mesmo tempo um efeito de 
auréola em torno da personagem, 
maior relevo da figura e um efeito 
de silhueta; luz lateral, que, diri
gida dos lados da câmara, desti- 
na-se a acentuar o relevo e recons
tituir contrastes, compensando a 
luz frontal; luz alta, que provém de 
refletores instalados no alto, em an
daimes ou praticáveis, e tem efeito 
suplementar; luz a pino, instalada 
no teto do estúdio e projetada verti
calmente sobre o cenário; e luz cru
zada, que resulta do cruzamento da 
luz frontal e da contra-luz, ou das 
laterais de esquerda e de direita, 
para compensar o efeito achatante 
da frontal.

Costuma-se esquematizar a ilu
minação de um ambiente de filma
gem da seguinte forma: uma luz 
forte, .difusa, de frente e do alto; 
uma contra-luz no ângulo mais ou 
menos oposto; uma ou mais luzes 
oblíquas para destacar diversos 
planos (podem ser numerosas, prin
cipalmente se do plano de conjunto 
se passar a filmar campos menores 
ou vice-versa, sem interrupção, isto 
é, com um carro).

Em 1919. Henri Diamant-Berger 
(1895- ) já  distinguia duas ten
dências gerais da  iluminação cine
matográfica, que ainda persistem: a 
iluminação à americana, que pro
cura dar ao ambiente uma clari
dade difusa e um contorno preciso 
aos objetos; e a iluminação a euro
péia, que busca uma linguagem 
mais poética e é usada à maneira 
rembrandtiana (principalmente por 
diretores como Pabst ), fazendo a 
luz incidir sobre o que é mais signi- 
ficante e desprezando normas aca
dêmicas.

De maneira geral, o fundo é ela
borado e nitidamente distinto dos 
objetos e dos atores. Essa elabora-llum inaçáo no cinem a: o Neo-realism o italiano e o Expressionismo alem ão.
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Esboço de Adolphe Appia para o cenário da ópera "P ars ifa l", de R. W agner.

• As diferenças no uso da luz entre 
a televisão em branco e preto e a 
colorida referem-se à contra luz, ao 
ângulo da iluminação principal e à 
quantidade de luz utilizada. Na 
transmissão em cores, a contra-iuz 
deverá ser relativamente menos in
tensa, para que a limitação na 
gama de contrastes não cause o 
“esmagamento” dos brancos. A 
iluminação principal deve ser pre
ferencialmente a frontal, porque as
sim é mais fácil obter boa imagem 
e porque se reduz a quantidade de 
sombra sobre os rostos (sombra de
mais, no caso, tem efeito antiesté- 
tieo). A quantidade de luz deve ser 
maior, para elevar o nível técnico 
e reduzir a gama de contrastes. É 
conveniente que os artistas sejam 
mantidos à distância do fundo, 
mas, em certas circunstâncias 
(como a falta de espaço), é preciso 
iluminar artista e cenário com os 
mesmos projetores; no caso, de
ve-se equilibrar as luzes para dar 
profundidade à imagem.

VEJA TAM BÉM : Cenografia; 
Cor; Estúdio; Imagem; Luz; Refle
xão.

ção pode levar a efeitos expressio- 
nistas como o Sunrise (Aurora, 
1927), de F. W. Mornau*, ou em 
The Devil Is a Woman (Mulher De
mônio. 1935), de Joseph von 
Sternberg (1894- ).

Á iluminação varia com o estilo. 
Um filme realista manejará a luz 
procurando ser fiel à realidade, e 
um expressionista, ao contrário, 
usará a iluminação para deformar 
o real em função de um clima que 
se deseja criar.

Os contrastes 
importantes na TV

Um dos grandes problemas da 
televisão* é, sem dúvida, a baixa 
definição da imagem. O fraco con
traste obtido faz com que o espec
tador perca pormenores das figu
ras, aprendendo a imagem de modo 
mais global. Daí a importância da 
iluminação: ela deve compensar 
esse problema técnico acentuando 
o contraste e procurando detalhar 
as figuras para fazer a imagem 
“render” mais. As tonalidades do 
rosto focalizado e do fundo devem 
ser bem distintas, para evitar a 
falta de relevo e fazer sobressair o 
principal.

O contraste entre as figuras, na TV , 6 a grande preocupação da ilum inação. Na arquitetura m oderna, aproveita-se a ilum inação com o elem ento funcional.
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Iluminismo

A filosofia do século XVII inau
gura as principais vertentes do pen
samento moderno: de um lado, o 
racionalismo que, partindo de Des
cartes*, pretende reduzir todo co
nhecimento científico a idéias cla
ras e distintas, sob a inspiração das 
matemáticas; de outro, o empi
rismo inglês que, desde Francis Ba
con*, mostrava que todas as idéias 
originam-se na experiência sensí
vel, nada havendo no intelecto que 
antes não houvesse passado pelos 
sentidos (Nihil est in intellectu 
quod primus non fuerit in sensi- 
bus). Essas duas linhas de pensa
mento, apesar das divergências — 
fundamentalmente quanto à origem 
do conhecimento — , concordavam 
num ponto básico: a verdade é 
obra do homem. Conseqüente
mente, o critério de legitimidade 
dos conhecimentos seria a evidên
cia (inteligível ou sensível) e não a 
autoridade. A realidade estaria ao 
alcance das condições humanas, 
naturais, de conhecimento: abo
lia-se o sentido de mistério que en
volvia a visão de mundo medieval 
e em seu lugar colocava-se a noção 
de problema, como algo que pode 
ser resolvido desde que para tanto 
se disponha do instrumento meto
dológico adequado. O próprio 
Deus que aparece como peça fun
damental da construção metafísica 
do cartesianismo é um “ Deus de fi
lósofo” : é o fundamento último da 
validade do conhecimento cientí
fico e a garantia para a correspon
dência entre as evidências subjeti
vas e o plano da objetividade.

A confiança na ciência apresen
ta-se como uma característica do 
espirito moderno, herdeiro do pen
samento de Descartes e de Bacon. 
Essa confiança alimenta uma ex
pectativa que passou a animar a 
modernidade: a de que todos os 
problemas, em quaisquer setores, 
viessem a ser elucidados, esclareci
dos, iluminados. O avanço da ciên
cia afastaria todas as sombras e 
instauraria a claridade, a lúcida 
compreensão. Conseqüentemente, 
em lugar do mistério, das crendi
ces, da cega submissão à autori
dade, seria instalado o primado da 
razão, das “luzes” . E se no plano 
do conhecimento isso significaria o 
fim da ignorância e da superstição, 
no plano social e político represen
taria a base para a defesa da liber
dade e çla igualdade entre os ho
mens. E um tal otimismo que 
alimenta a raiz do pensamento do 
século XVIII: a época do ilumi
nismo.

O século das luzes

Iluminismo, ilustração ou século 
das luzes — assim tornou-se co
nhecido o século XVIII. Particular
mente na França, na Inglaterra e 
na Alemanha esse período histó
rico caracteriza-se por um estado 
de espírito que se manifesta não 
apenas na reflexão filosófica como 
também nos diversos aspectos da 
atividade humana. O otimismo é o

traço fundamental dessa generali
zada atmosfera cultural: otimismo 

ue transparece tanto na convicção 
e que a razão, em seu progresso, 

esclarecerá todas as questões, 
quanto na esperança de que seja 
possível reorganizar as bases da  so
ciedade através de princípios estri
tamente racionais.

O desenvolvimento das ciências 
naturais, sobretudo na sistematiza
ção realizada pela mecânica newto- 
niana, permite aos pensadores da 
ilustraçao concluir que o domínio 
efetivo da natureza constitui a ta
refa principal do homem. Por outro 
lado, a ideia de progresso contínuo 
dos conhecimentos Teva-os a consi
derar a história como relato dos er
ros cometidos pela humanidade — 
erros compreensíveis enquanto sig
nificam a precária expansão, no 
passado, da razão. O iluminismo
— como mostra Voltaire* em sua 
crítica a Leibniz* na novela Cân
dido, por exemplo — não advoga 
um otimismo metafísico; seu oti
mismo decorre tão somente do ad
vento e do progresso da  consciên
cia que a humanidade teria de seus 
próprios erros e acertos. E é tal oti

mismo que transparece nos diferen
tes campos de investigação ou de 
atividade. No setor social e político 
manifesta-se através do despo
tismo esclarecido” ; na esfera da 
ciência exprime-se no pressuposto 
de que o conhecimento da natureza 
é o meio para sua dominação; no 
campo religioso e moral apresen- 
ta-se por intermédio da tese de que 
o esclarecimento das origens dos 
dogmas e das leis seria o único re
curso para se chegar a uma “ reli
gião natural” , igual para todos os 
homens.

Essa posição, conhecida como 
“deísmo_, nao significa a negação 
da existência de Deus, mas a rein- 
terpretação do papel da divindade 
em relação ao mundo e aos ho
mens: para os deístas Deus desem
penharia apenas a função de cria
dor e primeiro motor da existência. 
A base da distinção entre deísmo e 
teísmo foi estabelecida por Kant*: 
os deístas seriam aqueles que con
cebem o ser originário apenas me
diante a razão pura, defendendo 
uma “teologia transcendente” ; já  
os teístas, em linguagem kantiana, 
seriam aqueles que admitiriam um

O racionalism o de Descartes influenciou os ilum inistas do século X V II I.

Œ U V R E S

PHILOSOPHIQUES  

ET D R A M A T IQ U E S

D E  M. D I D E R O T .  

T O M E  P R E M IE R ,

ContesAST les Principes de la Phi- 
lofophie morale, ou Efjai fur le Mcriet 
& la yertu , avec des Réflexions,
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♦

A  A M S T E R D A M .

M. D  C C. L X X 11.

A obra de D iderot constituiu um 
dos pontos altos do ilum inism o.

ser supremo a partir de um con
ceito extraído da natureza de nossa 
alma, defendendo portanto uma 
“teologia natural” . Assim, o 
deísmo, por um lado, veria em 
Deus a causa do mundo, enquanto 
o teísmo, por outro, o conceberia 
como o autor do mundo.

Alguns deístas aceitaram, como 
“razoáveis”, certos elementos das 
religiões existentes —  por exemplo: 
que Deus governa o mundo e cas
tiga os maus e recompensa os bons. 
Outros deístas, os “deístas radi
cais”, como Voltaire, afirmavam 
que a única coisa que se poderia di
zer de Deus, com base racional, é 
que ele seria a causa e o princípio 
do Universo; tudo o mais que é 
afirmado pelas religiões —  inclu
sive que Deus se ocupa dos homens
— seria perfeitamente “ irrazoá- 
vel” , sem fundamento na com
preensão racional. Em geral, quase 
todos os enciclopedistas* franceses 
situam-se entre os deístas radicais.

Um a nova razão

A confiança na razão manifes
tada pelo iluminismo não significa 
a simples adoção do racionalismo 
do século XVII. Este abre o cam i
nho para o século das luzes, mas, 
na verdade, o século XVIII teve 
sua própria concepção de razão. 
Em primeiro lugar, a ilustração em 
geral valoriza o conhecimento 
sensível, embora admita que a rea
lidade que é apreendida pelos senti
dos é, no fundo, racional. Mas a ra
zão mesma é entendida de forma 
diferente: no racionalismo carte
siano, típico do século XVII, a ra
zão era vista como uma faculdade 
capaz de conduzir aos princípios 
constitutivos da realidade; sua fun
ção era fundamentalmente a de de
compor a complexidade dos dados 
aparentes até atingir seus compo
nentes mais simples e a partir deles 
reconstruir a realidade. A razão 
analítica do cartesianismo é uma 
razão de alcance metafísico; além
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disso — e justamente por isso — , 
opera por via de dedução a partir 
de princípios que não estariam fora 
do sujeito, mas no seu próprio inte
rior, como idéias “ inatas”. Por esse 
motivo é que Descartes podia pres
crever a sondagem da subjetividade 
como caminho de acesso das ver
dades científicas; a fonte da certeza 
é o cogito, ergo sum. Já a razão da 
ilustração é de outro tipo; trata-se 
não de um princípio, mas de uma 
força, de uma faculdade que se de
senvolve com a experiência. É uma 
razão operativa que atua sobre da
dos que não provêm dela (como 
idéias inatas), mas que são forneci
dos pelos sentidos; é uma razão- 
atividade, não uma razão-substân- 
cia; é uma razão sem metafísica — 
e que se converte mesmo num ins
trumento de combate às entidades 
metafísicas. Mais que um funda
mento, a razão do iluminismo 
constitui um “caminho” que, em 
princípio, poderia ser percorrido 
por todos os homens. Aliás, seria 
muito bom se todos o percorressem 
realmente.

Através de suas características 
mais gerais, a ilustração acha-se re
presentada na França pelos enci
clopedistas; na Inglaterra, pelos su
cessores de Locke, os antiinatistas 
e os deístas; na Alemanha, pela de
nominada “filosofia popular”.

Traço comum a todos os ilumi- 
nistas é o sentido utilitário que atri
buem à investigação filosófica. A 
filosofia não significa para eles 
apenas uma elucubração ociosa e 
desinteressada, mas um meio de se 
alcançar o efetivo domínio da natu
reza, colocando-a a serviço do ho
mem. Tal concepção de filosofia, 
herdada de Francis Bacon, revela 
outro aspecto básico do ilumi- Am igo de Frederico il, Voltaire freqüentava a corte do soberano prussiano.

nismo: seu antropocentrismo, seu 
interesse por problemas relativos 
ao homem.

Outras acepções

O pensador Oswald Spengler* 
mostra a existência de uma certa 
semelhança entre a ilustração do 
século XVIII e a sofística grega 
(séculos V e IV a.C.); por outro 
lado, certas características do ilu
minismo poderiam ser encontradas 
em seitas que aparecem em alguns 
momentos da cultura árabe e em 
sistemas religiosos hindus, particu
larmente o budismo*. Isso significa 
que o iluminismo pode ser enca
rado não apenas como determi
nado período da história (o século 
XVIII europeu), porém, de forma 
bem mais_ ampla, como uma cons
tante histórica, uma forma de ma
nifestação cultural a se apresentar 
em épocas diversas.

Usando a palavra “ iluminismo” 
num sentido bem vasto, Schope- 
nhauer* a contrapõe a “raciona- 
lismo”, para expressar a oposição 
entre a crença numa fonte subjetiva 
e a crença numa fonte objetiva para 
o conhecimento. O iluminismo, 
para ele, significaria a utilização da 
“ luz interior” como recurso para a 
apreensão de verdades; quando tem 
por base uma religião, torna-se 
misticismo. Nesse sentido, o ilumi
nismo seria, segundo Schope- 
nhauer, uma tendencia natural e 
primitiva do pensamento humano. 
Todavia reconhece Schopenhauer 
que essa tendência não pode ser 
transformada num método filosó
fico, pois os conhecimentos que 
pretende alcançar seriam por natu
reza incomunicáveis.

Entendido como doutrina dos 
que admitem a possibilidade de 
uma “iluminação interior”, a recep
ção de inspirações diretas de Deus, 
o iluminismo se aplicaria particu 
larmente a místicos como Sweden- 
borg (1688-1772). O filósofo positi
vista Littré (1801-1881) reserva as 
expressões “ iluminismo” e “ilumi
nado” para se referir aos discípulos 
de Swedenborg e de Louis-Claude 
Saint Martin (1743-1803), pensa
dor francês imbuído de misticismo. 
Entretanto, essas expressões, no 
uso corrente, tendem a assumir co
notação pejorativa: “iluminado” é 
o espírito carente de senso crítico 
e que, por isso mesmo, segue cega
mente suas inspirações, tomando 
por verdades suas supostas intui- 
ções reveladoras.

O iluminismo no sentido místico 
está em frontal oposição ao ilumi
nismo que é sinônimo de ilustração 
e de seculo das luzes. Este pre
tende, como uma de suas metas 
principais, combater a ignorância e 
a superstição e só admite uma 
crença, a crença na razão. Todavia, 
Joseph de Maistre* aponta algo em 
comum naquelas duas acepções de 
iluminismo: tanto os místicos à me- 
neira de Saint Martin, quanto os 
partidários da ilustração, embora 
por motivos diferentes e com dife
rentes armas, seriam inimigos da 
Igreja e do sacerdócio.

Diderot e Voltaire: o racionalism o da ilustraçao a serviço da critica de idéias e instituições da sociedade.
VEJA TA MBÉM: Empirismo; En
ciclopedistas; Razão.
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No Neolítico a figura hum ana é sim plificada, facilitando a com unicação. É possível que, dessa transform ação de im agens, tenha surgido a escrita.

Imagem

Em física* denomina-se “ima
gem” a aparência visível de uma 
pessoa ou coisa, pelo efeito de cer
tos fenômenos ópticos. Quando os 
raios luminosos que partem de uma 
fonte divergem, por reflexão* ou re- 
fraçâo*, o observador não vê mais 
o ponto luminoso, mas sua ima
gem. Esta é definida como real 
sempre que puder ser recebida so
bre uma tela (um anteparo) colo
cada no ponto onde ela se forma; 
e como virtual quando parece di
vergir de um ponto pelo qual os 
raios não passaram efetivamente. 
Assim, se o ponto luminoso A  en
via sua imagem sobre o espelho 
plano M, os raios se refletem como 
se proviessem do ponto A  ’, simé
trico a A  em relaçao ao espelho; e 
A  'é  a imagem virtual de A . Em ou
tras palavras, a imagem real é for
mada pelos raios refletidos ou re- 
fratados; a virtual, pelo prolon
gamento deles num espelho.

Sonhos e idéias

Em psicologia*, imagem é a per
sistência de uma impressão senso- 
rial, conservada devido à reativi- 
dade do tecido nervoso central. Sob 
o efeito de conexões nervosas esta
belecidas pela repetição, a impres
são assim conservada produz as 
mesmas reações que a impressão

sensorial inicial. Ela se torna desse 
modo um sinal sensorial, que é a 
matéria-prima dos sonhos. No so
nho, que não tem a presença de si
nais intelectuais, a pessoa fica en
tregue às imagens, sem controle da 
inteligência.

A filosofia* entende imagem 
como uma persistência semelhante, 
mas ao nível mental: é a repetição 
mental enfraquecida de uma per
cepção anterior. No caso, a contri
buição individual é grande: cada 
um vê e representa mentalmente a 
partir de uma realidade sensorial, 
mas em função de sua história e de 
sua personalidade. A imagem men
tal, assim referida ao aspecto sen
sorial, é também chamada de fi
gura; se resultar de uma elaboração 
da criatividade, é projeção; e, num 
sentido mais genérico, pode ser 
confundida com idéia.

N o princípio era a imagem

A produção pictórica de ima
gens —  cavadas, raspadas ou pin
tadas na superfície de pedras ou ca
vernas —  está entre os primeiros 
esforços de comunicaçao feitos 
pelo homem*. Ele se emociona com 
a descoberta da própria criação 
artística e a identifica totalmente 
com a realidade: não considera es
tar criando “imagens” de cenas, 
mas as próprias cenas. As primei
ras manifestações artísticas conhe
cidas datam do Paleolítico* e re
produzem sobretudo cenas de 
caça*. O poder de desenhar um 
animal sendo caçado parece signifi
car um domínio sobre a natureza e Na arte da Idade M édia , o principal valor da época: a religião cristã.
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essa arte seria denominada magia 
simpática (pela qual se pretende 
forçar o acontecimento).

No Neolítico* as imagens pictó
ricas começam a apresentar grande 
simplificaçao: a figura humana é 
expressa por formas geométricas, o 
desenho se esquematiza e esse gra- 
fismo serve à comunicação. Assim, 
é possível relacionar a essa trans
formação das imagens o surgi
mento da escrita* primitiva.

O desenvolvimento da imagem 
em todos os tempos confunde-se 
com a história da arte* e com a his
tória* da humanidade. A imagem é 
documento histórico, sempre ex
pressando os valores de uma época 
e revelando uma situação social: 
no Egito, a grandiosidade da civili
zação dos faraós; na Grécia, o 
culto à forma humana; na Idade 
Média, a supremacia da religião; 
na Renascença, a racionalidade, e 
a revalorizaçao da figura humana; 
no século XIX, a natureza, a vida 
real (não mais idealizada), as emo
ções; no século XX, a velocidade.

A Revolução Comercial, a partir 
do século XV, ao acabar com as 
fronteiras do feudalismo* e estabe
lecer rotas de troca continentais, 
aumenta o fluxo de informações, 
inerente à época. O aparecimento 
da imprensa corresponde a essa si
tuação e facilita gradativamente a 
troca de informações impressas, ou 
seja, de imagens. A imagem ganha 
nova dimensão, sob a forma im
pressa, com amplas possibilidades 
de uso e difusão. A necessidade de 
informação, no mundo moderno, 
aumenta a ponto de exigir rapidez 
crescente. A fotografia*, inventada 
no século XIX, toma-se a forma 
mais rápida de transmissão da ima
gem (correspondente, ao mesmo 
tempo, a uma exigência naturalista 
e industrial de reprodução exata e 
mecânica da realidade). No início 
do século XX, a fotografia instan
tânea permite a reprodução da ima
gem exata surpreendida em dado 
momento.

Na civilização das trocas, a ima
gem passa a ser um meio eficiente 
de atingir e motivar as pessoas.

A linguagem visual

O idioma da imagem pode ser 
entendido de várias maneiras dife
rentes, conforme as características 
culturais e de personalidade do in
divíduo. Um exemplo disso são os 
testes psicológicos de Rorschach* 
(imagens não figurativas em forma 
de borrões, que se prestam a “ leitu
ras” diferentes). Mas a variabili
dade de “ leituras” não elimina, ao 
contrário, amplia o idioma da ima
gem, fazendo-o atingir um número 
maior de pessoas, através de várjos 
“dialetos’ .

E a linguagem da imagem, em
bora possa ser composta de vários 
elementos ou signos*, passíveis de 
vários significados, é recebida glo
bal e imediatamente. A afirmação 
de que a imagem força um condi
cionamento teria validade se fosse 
vinculada à idéia do uso que a pu
blicidade* e os modernos meios de 
comunicação* de massa fazem 
dela: repetição exaustiva de uma 
mesma imagem. Mas admite-se que 
o despreparo das pessoas contribui 
bastante para esse condiciona

mento e que uma boa dose de cons
ciência crítica seria capaz de blo- 
queá-lo.

A compreensão da força da ima
gem, aliada à evolução dos meios 
de comunicação (impressão*, ci
nema*, televisão*), aumentou o uso 
da linguagem visual. O aprendi
zado cientifico e técnico tornou-se 
mais eficiente: desenhos e fotos au
mentam a compreensão do aluno e 
as explicações verbais gravam-se 
mais facilmente em sua memória; 
a publicidade, mais eficaz: a foto 
de uma bela “área verde” por onde 
casais passeiam e crianças brincam 
costuma ser mais eloqüente que 
uma descrição minuciosa das van
tagens de se morar em determinado 
bairro afastado da cidade. Cada 
vez mais, o signo visual penetra 
nos domínios do que era apenas 
verbal (ou palavra escrita): a per
cepção global e imediata permitida 
por ele é adequada à velocidade 
tida como necessária à moderna 
sociedade industrial, e motiva uma 
alteração no uso da palavra.

A imagem do cinem a

A imagem cinematográfica não é 
um elemento passivo, que se possa 
contemplar ou não, como um qua
dro ou uma foto: seu estímulo é 
maior, é constante, e atrai o olhar 
de modo violento (através do movi
mento, sucessão, troca, velocidade, 
luz*). Esse poder de atração e su
gestão aumentou muito com o ci
nema falado e com o uso da cor*.

A imagem do cinema — plana, 
em duas dimensões, formada pela 

rojeção de um feixe luminoso so- 
re a tela —  cabe inteiramente no 

campo visual do espectador sen
tado a uma distância apropriada. 
As grandes telas de cinemascope e 
cinerama compensam o tamanho 
maior com uma ligeira curvatura 
côncava horizontal, mas levam a 
um comportamento perceptivo um 
tanto diferente: o espectador tende 
a passear o olhar sobre a imagem 
em vez de apreendê-la de uma só 
vez. A permanência de tamanho 
permite uma expressividade espe
cial à imagem cinematográfica e 
seu movimento: o tamanho é sem
pre o mesmo (limitado ao da tela), 
quer se mostre uma pulga ou _a 
vista aérea de uma grande extensão 
de terra. Pode se usar o recurso es
pecial de diminuir o tamanho da 
imagem, como o fez Max Ophuls* 
em Lola Montés: no filme, quando 
o cineasta quer mostrar apenas 
uma mão, por exemplo, usa “ca
chês” que deixam na escuridão o 
resto da tela.

A imagem cinematográfica re
presenta uma ilusão espacial em 
três dimensões cuja construção 
obedece essencialmente ao cha
mado espaço renascentista: feito 
conforme o princípio da perspec
tiva e a partir de um ponto de vista 
único, e sentido pelo espectador 
como fiel a sua percepção “natu
ral” (embora se observe que só é 
sentida como natural a percepção 
que obedece aos códigos percepti- 
vos culturais de uma época, em de
terminada sociedade).

De acordo com a visão conside
rada natural, o olho percebe as 
imagens distribuindo as sensações 
em torno de um ponto (que seria oA publicidade utiliza muito o poder condicionante da imagem;
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da visão direta). Ligando com uma 
linha todos os pontos de sensações 
iguais, obtém-se um diagrama que 
toma a forma de uma elipse esten
dida horizontalmente (também os 
limites do olho—pálpebras e cilios 
—  estender-se-iam horizontal
mente) e com ligeiro achatamento 
vertical. Os diagramas dos pontos 
de sensações diminui rapidamente 
de intensidade à medida que se dis
tancia do centro (visão direta) até 
desaparecer.

Certas lentes e técnicas de filma
gem causam alterações: lentes ana- 
mórficas ou o cinerama reforçam o 
efeito da perspectiva; as teleobjeti- 
vas a “achatam ” ; lentes do tipo 
grande angular e efeitos de desfoca- 
gem deformam o conjunto da ima
gem; e pode-se conseguir uma su
perposição de imagens, cada uma 
delas obedecendo à perspectiva, do 
que resulta um conjunto sem pers
pectiva única.

Imagens não baseadas na pers
pectiva podem ser construídas atra 
vés de desenho ou de prismas. A 
guase totalidade do equipamento 
optico fabricado pela indústria 
serve apenas para construir ima
gens segundo o código cultural da 
perspectiva renascentista, o que di
ficulta a pesquisa nesse campo. 
Ainda assim, iniciaram-se expe
riências com hologramas produzi-

dos com o laser* (que já  não obede
cem àquela perspectiva).

A  imagem no vídeo

A imagem da televisão, chamada 
imagem orthicon ^baseada no 
princípio do iconoscopio e, como 
este, realizada por Vladimir K. 
Zworykin*), é percebida pelo olho 
humano do mesmo modo que a do 
cinema.

O que há de específico na televi
são é a tomada “ ao vivo’ —  ex
terna (reportagem direta) ou de es
túdio* —  levada a um espectador 
que está sendo atingido na intimi
dade de sua casa e não numa sala 
de espetáculos. Além disso a ima
gem da televisão alcança um pú 
blico maior e mais variado (social
mente, __ por idade, por nível de 
instrução). A insistência da ima
gem é maior e mais constante que 
no cinema: o espectador em casa 
pode distrair-se e aparentemente 
envolver-se menos. Mas por isso 
mesmo pode ser atingido de forma 
mais sutil e efetiva, sem ter muita 
consciência disso.

VEJA TAM BÉM : Arte; Cinema; 
Comunicação; Figura e Fundo; 

Im agens com  contornos indefinidos prestam -se a diferentes "le itu ras". Fotografia; Percepção; Televisão.

As imagens atingem  a m ente de form a direta im possibilitando qualquer con
tro le . Sua rápida assim ilação, contudo, pode em pobrecer o raciocinio.

Durante m uito tem po a televisão proporcionou apenas divertim ento. Mas  
progressivam ente foi integrada às técnicas pedagógicas contem porâneas.
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Imaginação

Entendida num amplo sentido, a 
imaginação tem representado um 
sério desafio à tarefa de cientistas 
e filósofos. Desde que estes preten
dem apresentar verdades em oposi
ção às imagens ilusórias sobre os 
fatos e procuram traçar um cami
nho seguro que conduza à explica
ção dos fenômenos, defrontam-se 
com a necessidade de combater as 
cpnstruções meramente fantasio
sas. Mas, por outro lado, os pró
prios cientistas e filósofos traba
lham com imagens, imaginam 
modelos, constroem esquemas ex
plicativos, fazendo uso de um certo 
tipo de imaginação disciplinada, ao 

ue parece indispensável ao avanço 
e suas investigações. Como expli

car a origem das imagens que habi
tam o espírito humano? O que elas 
têm a ver com as sensações e com 
as idéias? Quais as formas existen
tes de imaginação? O que distingue 
o imaginário que surge nos sonhos 
daquele que desenvolvemos no de
vaneio? E como difere a imagem 
que retrata algo real da outra que 
e pura obra da fantasia? Afinal: o 
que distingue o sonho da vigília e 
o que separa a ciência da ficção?

Ao longo da história do pensa
mento, perguntas como essas fo
ram propostas por psicólogos e fi
lósofos. Nas respostas que 
suscitaram é toda a condição do 
homem que está em jogo —  do ho
mem enquanto ser que pensa e 
tenta explicar o mundo e a si 
mesmo, e do que recria, que in
venta, que projeta, que sonha.

Quando se pretende conceituar a 
imaginação verifica-se que, na An
tiguidade e na Idade Média, essa 
noção está estreitamente vinculada 
à de fantasia. O termo “fantasia” é 
grego e pode ser traduzido de vá
rios modos: “aparição” , “ ação de 
m ostrar-se”, “espetáculo”, “repre
sentação”. Mas logo passou-se a 
entender fantasia como uma ativi
dade através da qual a mente pro
duz imagens (em grego, phantas- 
mata, ou “fantasmas”).

Em Platão* a fantasia aparece li
gada à opinião (doxa), conheci
mento apenas provável e referente 
aos objetos físicos. Nesse sentido 
seria contraposto à ciência (epis- 
teme), que teria por objeto as 
“idéias”, formas incorpóreas que 
serviam de modelos para o mundo 
material. Justamente o combate 
aos sofistas tinha para_ Platão o 
sentido de uma oposição da ver
dade científica à fantasia, já  que os 
sofistas seriam, segundo ele, os 
produtores e divulgadores de simu- 
laciros da realidade, de meras fanta
sias, embora revestidas às vezes de 
aparência de verdade. Por outro 
lado, no entanto, o próprio Platão 
adota o plano das imagens como 
uma etapa intermediária entre o co
nhecimento sensível — mutável, 
inseguro —  e o conhecimento das 
idéias. A sua dialética, que traça a 
trajetória do plano sensível ao inte
ligível, pode ser vista também 
como uma dialética de imagens,
umla in t e r l ig a ç ã o  d e  im ag en s  expli-

cativas que se condicionam suces
sivamente até conduzir ao plano 
das puras essências, que conteriam 
o sentido das próprias imagens mas 
não seriam mais passíveis de qual
quer tipo de representação: exau
rida, a imaginação^ levaria à intui
ção apenas inteligível das formas 
ideais. Essa imaginação que enca
minha à ciência é, para Platão, 
principalmente a imaginação mate
mática, que constrói figuras e nú
meros, conjugando-os com rigor 
racional. Mas Platão também uti
liza a imaginação ali onde a cer
teza científica seria impossível e só 
há possibilidade de conhecimentos 
plausíveis ou aproximados. No 77- 
meu, por exemplo, a cosmografia e 
a física aparecem através de relatos 
míticos; o mito, nesse caso, não 
significa uma construção mera
mente fantasiosa, mas simbólica e 
coerente, adequada ao objeto (o 
mundo físico), cuja compreensão 
pretende propiciar. A imaginação 
disciplinada serve como apresenta
ção de conhecimentos que escapam 
a certeza e ficam no nível do apro
ximado, do provável. Uma teoria 
sistemática da imaginação só apa
rece com Aristóteles*. Considera 
que a fantasia não pode ser equipa
rada nem à percepção nem ao pen
samento discursivo; estaria radi
cada na capacidade humana (e 
animal) de suscitar e combinar 
imagens, mesmo quando não este
jam  presentes os objetos que são as 
fontes das sensações.

Entre os autores medievais, os 
que seguiram a tradição neoplatô- 
nica consideraram a fantasia como 
uma atividade de natureza intelec
tual. Outros, seguindo a indicação 
de Santo Agostinho*, interpreta
ram-na como uma atividade aní
mica de tipo inferior, mais vincu
lada à sensibilidade do que à 
inteligência. Por sua vez Santo To
más* de Aquino e os autores tomis- 
tas basearam-se nas análises aris- 
totélicas, distinguindo fre
qüentemente entre um a fantasia 
intelectual e outra sensível. Os 
“fantasm as”, segundo os tomistas, 
seriam de vários tipos: imagens que 
reproduzem sensações; imagens re
lacionadas com espécies do enten
dimento possível; aparências não 
correspondentes a um objeto ex
terno. Neste último caso é que a 
fantasia seria a “ pura imaginação”. 
Os tomistas discutiram um pro
blema que os modernos focalizarão 
com freqüência: o de saber se a 
fantasia e apenas receptiva, se é re
produtiva e se é tambem produtiva.

D epois de Descartes

A filosofia moderna e contempo
rânea fez da imaginação um de 
seus temas mais constantes^ Para 
Francis Bacon* a imaginação é a 
faculdade que está na base da poe
sia, do mesmo modo que a memó
ria estaria na base da história. Já 
Descartes* considera que a imagi
nação produz imagens conscientes, 
à diferença da sensação, cujas ima
gens não estariam necessariamente 
acompanhadas de consciência. 
Mas a posição cartesiana, que enfa
tiza as idéias inatas _— as que fun
damentariam a evidência científica 
de tipo matemático — . em detri
mento das idéias factícias e tictí-

No empirism o de David H um e, o papel da im aginação foi m uito valorizado.

A im aginação aparece na filosofia platônica com o uma etapa situada entre  
o conhecim ento acnaível e a apreensão puram ente inteligível das idéias.
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O conceito de imitação (míme
sis) aparece desde o início da filo
sofia grega, com os primitivos 
adeptos do pitagorismo* (século VI 
a.C.). Desenvolvendo um pensa
mento fundamentado nas investiga
ções matemáticas, afirmavam que 
“todas as coisas são números”. En
tendiam os números como realida
des concretas e corpóreas, consti
tuídas por unidades indivisíveis, 
que seriam, ao mesmo tempo, o 
mínimo de corpo e mínimo de ex
tensão. A linha, consequentemente, 
seria uma sucessão contígua de 
unidades discretas; entre elas have
ria o “intervalo” , formado pelo ar 
infinito (pneüma àpeiron) inalado 
pelo Universo, que era concebido à 
semelhança do ser vivo. Qualquer 
corpo seria, portanto, um conjunto 
de unidades.

A tese pitagórica de que “os ob
jetos imitam os números” é enten
dida num sentido realista: os obje
tos refletiriam exteriormente sua 
composição numérica interior, co
piariam sua própria estrutura in
terna. No pitagorismo primitivo, a 
mímesis apresenta, um caráter de 
perfeita imanência: o modelo e a 
cópia situam-se no mesmo plano 
corpóreo, são as duas faces — in
terna (apreendida racionalmente) e 
externa (apreendida pelos sentidos) 
—  de uma mesma realidade.

Platão*, cuja filosofia sofreu in
fluência do pitagorismo, reformula 
o conceito de imitação. Estabele
cendo um “distanciamento” entre o 
plano sensível e o inteligível, con
fere uma acepção metafísica ao 
conceito de mímesis. Usando o mé
todo da superposição de hipóteses 
interligadas, pela relação entre con 
dicionante e condicionado (a que 
chama de “método dos geôme- 
tras”), Platão propõe que o mundo 
sensível seja explicado pela hipó
tese da existência do “ mundo das 
idéias” — constituído por puras 
formas incorpóreas, que seriam as 
causas da inteligibilidade dos obje 
tos concretos.

A investigação da natureza des
sas formas ou idéias e de sua vincu- 
lação aos objetos sensíveis corres
pondentes passou a constituir um 
dos temas centrais do platonismo. 
Para estabelecer o relacionamento 
entre condicionante (idéias incor
póreas) e condicionado (objetos 
físicos), Platão recorre às noções 
de “ participação” e “imitação”.

Segundo a concepção platônica 
de mímesis, os objetos físicos se
riam cópias imperfeitas, singulares, 
concretas e perecíveis dos modelos 
ideais —  incorpóreos e perenes. O 
mundo sensível seria uma imitação 
do mundo inteligível. No Timeu, 
Platão concebe o Universo como 
resultado da ação de um divino de
miurgo (artesão) que, tomando 
como modelo as idéias eternas, dá 
forma, até certo ponto, à matéria 
—  a “causa errante”. A arte divina 
produz, assim, as obras da natu
reza e justifica as imagens dessas

No m im etism o, um exem plo do principio de im itação na vida dos anim ais

No s6culo XX. Sartre dedicou-se à análise fenom enológica da im aginação.

cias, alimenta, através da tradição 
racionalista, um forte preconceito 
contra o papel da imaginação, na 
constituição da ciência

Por outro lado, o combate ao 
inatismo desenvolvido por Hume*, 
em nome do empirismo, serve de 
oportunidade para a revalorização 
da imaginação. Segundo Hume, to
das as idéias simples podem ser 
reunidas ou separadas ao sabor da 
imaginação; isso significa que “a 
imaginação manda sobre todas as 
idéias” , embora o faça de modo re
gular, isto é, guiada por princípios 
universais. Essa regularidade da 
imaginação é que dá origem à 
crença que, para Hume, sustenta 
várias teses científicas, inclusive a 
que afirma uma causalidade* como 
vínculo entre eventos.

Em Kant* o papel da imagina
ção é de grande relevância: e ela 

ue permite unificar a diversidade 
os dados sensíveis, propiciando a 

síntese que torna possível a efetiva
ção do conhecimento. No kantismo 
a imaginação ressurge ao nível do 
entendimento, como uma atividade 
espontânea que combina livre
mente as representações. Mas, para 
Kant, é ainda a imaginação — 
uma imaginação produtiva^— que 
liga as categorias e os fenômenos, 
sendo responsável por nova síntese, 
esta ao nível do entendimento. Por 
outro lado, no âmbito da razão 
prática, a função da imaginação é 
igualmente ressaltada por Kant.

Na filosofia contemporânea, 
Jean-Paul Sartre* dedicou-se ao es
tudo da imaginação, procurando

descrevê-la fenomenologicamente. 
Considera no seu livro A Imagina
ção, que somente a partir da feno- 
menologia de Husserl* é que o pro
blema da imaginação pode ser 
adequadamente estudado. A filoso
fia anterior estaria viciada por 
uma “metafísica ingênua da ima
gem”. Essa metafísica “ consiste em 
fazer da imagem uma cópia da 
coisa, existindo ela mesma como 
uma coisa”. A posição de Sartre é 
oposta à de filosofos e psicólogos 

ue o antecederam na investigação 
a natureza da imajem e da imagi

nação. Afirma: “ Nao há, não pode 
ria haver imagens na consciência. 
Mas a imagem é um certo tipo de 
consciência. A imagem é um ato e 
não uma coisa. A imagem é cons
ciência de alguma coisa ’.

Outra contribuição à compreen
são da imaginação é dada por Gas- 
ton Bachelard*. Distingue dois 
tipos de imaginação: uma ima
ginação “ que dá vida à causa 
formal e uma que dá vida à causa 
material”. A imaginação formal, 
segundo Bachelard, estaria funda
mentada no vício de “ocularidade” 
que caracterizaria a cultura ociden
tal, que privilegia a visão em detri
mento dos outros sentidos. Já  a 
imaginação material, alijada fre
qüentemente do universo científico 
e filosófico, alimentaria o universo 
poético.

VEJA TAM BÉM : Empirismo; Fe- 
nomenologia; Racionalismo.

Imaginação
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constituiria uma antecipação do 
Abstracionismo*.

Para Aristóteles*, a arte serve-se 
de recursos imitativos, totais ou 
parciais: há tantas espécies de ma
nifestações artísticas quanto os di
ferentes modos de imitar as diver
sas classes de objetos. Assim, as 
artes plásticas imitam os objetos 
pela forma e pela cor*; a dança* 
imita pelo ritmo; a poesia* lírica e 
a comédia* servem-se da lingua
gem e do ritmo; a tragédia* — a 
mais completa imitaçao do com
portamento íntimo do homem — 
possui os elementos da epopéia, e 
dispõe da música e do espetáculo.

Um a relação, vários níveis

__ Psicologia, biologia e sociologia 
são ramos do conhecimento que fa
zem amplo uso do conceito de imi
tação. No campo da psicologia, 
esse conceito esta ligado à endopa- 
tia, isto é, à participação ou envol
vimento de um indivíduo numa rea
lidade alheia —  uma obra de arte, 
por exemplo. Segundo o teórico de 
arte Theodor Lipps*, os elementos 
básicos dessa participação são: a 
“projeção”, por meio da qual o in
divíduo se estende à realidade; e a 
“ imitação”, através da qual o in

divíduo se apropria ou assume cer
tas formas da realidade. A mímica*
—  arte do j>esto ou da expressão 
corporal — e outra forma de “ assi
milação” da realidade.

A estampagem* comportamental
—  caracterizada pela conservação 
de um padrão dç comportamento 
adquirido pela espécie animal — e 
o mimetismo'' (animal ou vegetal) 
representam outros níveis de imita
çao: a relação cópia modelo no 
mundo biológico.

O sociólogo francês Gabriel 
Tarde (1843-1904) desenvolveu 
uma teoria segundo a qual o indiví
duo e a sociedade seriam caracteri
zados, respectivamente, pelos fato
res “ invenção” e “imitação” . A 
“ invenção” individual não seria efi
caz se não fosse seguida da “ imita
ção” — manifestação, no mundo 
humano, de uma repetição que 
constitui o fundamento dinâmico 
de toda a natureza.

No campo da análise literária, o 
conceito de imitação foi retomado 
por E. Auerbach (1892-1957) em 
sua obra Mímesis (1942).

VEJA TAM BÉM : Arte; M im e
tismo; Platão.

A prim eira análise filosófica da im itação foi fe ita  pelos pitagóricos.

obras — como o reflexo do fogo 
numa parede. Também a arte* hu
mana produz duplamente: o ho 
mem pode construir uma casa real 
ou, na condição de pintor, reprodu
zir a imagem dessa casa. Eis por 
que o artista aparece na República 
como um “criador de aparências”

O problema da imitação no pla
tonismo torna-se, pois, mais com- 
pléxo quando referido a objetos de 
arte, objetos artificiais, artefatos. 
Supõe graus intermediários de imi
tação: o objeto natural imita a 
ideia que lhe corresponde; a arte, 
por sua vez, imita essa imitação.

A relação cópia-modelo, usada 
metafisicamente por Platão para 
explicar a relação sensível-inteligí- 
vel, sustenta sua concepção estética 
de mímesis. É o conceito de arte 
imitativa que justifica as restrições 
que Platão faz, na República, aos 
artistas, em particular aos poetas, 
como Homero*.

No campo das artes plásticas, 
Platão rejeita os recursos da pers
pectiva, porque eles acentuam a 
ilusão de realidade. Advoga uma 
arte que imite os objetos físicos, 
mas preserve claramente o caráter 
de copia, sem pretender identifi- 
car-se com a realidade concreta — 
que já  é uma cópia dos modelos 
ideais. Em Platon et VArt de son 
Temps, o historiador francês da fi
losofia Pierre-Maxime Schiihl 
(1902- ) atribui a Platão uma 
outra saída legítima para as artes 
plásticas: a tentativa de reproduzir 
as verdadeiras realidades, as for-
m a s  id e a is ,  in c o rp ó r e a s  —  o  qu e ra ra  r ia iã u , a arxe e copla üe im itações. ( H erm es", de Praxiteles; "O  Pintor em  seu A te lie r" . de Verm eer.)
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Impeachment

Os ocupantes dos mais altos car
gos do Estado* podem praticar, 
além dos crimes* previstos nas leis 
penais, atos que atentam contra a 
segurança do país e o bom funcio
namento de suas instituições. Cor
respondem esses delitos ao descum- 
primento dos deveres impostos 
aquelas autoridades em razao das 
próprias funções que exercem.

O direito anglo-saxão reserva o 
termo “impeachment” para desig
nar o processo parlamentar que 
visa a apurar essas faltas funcio
nais e aplicar ao :nfrator as san
ções previstas (que, em princípio, 
se constituem na perda das funções 
ou cargo público). Nessa acepção 
ampla, entende-se por “ impeach 
ment” o procedimento pelo qual o 
Poder Legislativo* julga a conduta 
de uma autoridade pública impon
do-lhe, no caso de condenaçao, a 
destituição do cargo.

No Brasil se o presidente da Re
pública — ocupante do mais alto 
cargo do Executivo —  cometer cri
mes comuns serã julgado em pro
cesso especial pelo Supremo Tribu
nal Federal; se os crimes forem de 
natureza política, denominados

pelo sistema jurídico brasileiro de 
“crimes de responsabilidades”, res
ponderá perante o Senado.

Esses atos de suma gravidade, 
capazes de provocar a destituição 
do presidente da República de suas 
funções, estão previstos no Artigo 
82 da Constituição Federal de 
1967, que diz: “ Sao crimes de res
ponsabilidade os atos do presidente 
que atentarem contra a Constitui
ção Federal e, especialmente, con
tra a existência da União; o livre 
exercício do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário e dos poderes 
constitucionais dos Estados; o 
exercício dos direitos políticos, in
dividuais e sociais; a segurança in
terna do país; a probidade na ad
m inistração; a lei orçamentária; e o 
cumprimento das leis e das deci
sões judiciárias”. De qualquer ma
neira, o presidente da República 
somente será julgado depois que a 
Câm ara dos.Deputados houver au
torizado (ou não) o processo. Essa 
avaliação da Câm ara não significa, 
contudo, uma anteciparão do jul- 

amento final, que sera feito pelo 
upremo Tribunal ou pelo Senado.

O objetivo do julgamento do pre 
sidente da República por crime de 
responsabilidade é principalmente 
político. Em razão disso, não se 
aplicam às autoridades culpadas as 
sanções próprias do direito penal, 
mas apenas a destituição do cargo 
ou das funções, que pode vir acu

mulada com a proibição de vir a 
assumir novos cargos ou funções 
durante certo prazo. (A simples de
claração da procedência da acusa
ção ja  acarreta o afastamento pro
visório do cargo, aguardando-se o 
julgamento fin al.)

O processo dos crimes de res
ponsabilidade obedece, portanto, a 
duas fases: a primeira, que a Lei 
n.° 1079, reguladora da matéria, diz 
ser de pronúncia, e uma outra, de 

julgamento. Esse exame prévio visa 
a colocar a autoridade acima da 
possibilidade de ser processada a 
todo o momento, o que lhe criaria 
uma condição humilhante, incom
patível com a posição que ocupa. 
Diz a Constituição que a denúncia 
pode ser feita por qualquer cidadão 
e culmina com a decisão sobre a 
procedência da acusação. Essa de
cisão deve aferir se a conduta incri
minada configura, em tese, crime 
de responsabilidade e se foi ela rea
lizada pelo acusado. Nada impede, 
contudo, que a Câmara dos Depu
tados leve em conta a conveniência 
e a oportunidade de se julgar o pre
sidente num dado momento.

Pela Constituição brasileira o 
processo pode ser movido tanto 
contra o presidente da República e 
os ministros de Estado, como con
tra os ministros do Supremo Tribu
nal Federal e o procurador geral, 
no plano federal, e contra as autori
dades equivalentes nos planos esta

dual e municipal. Há diferenças, 
contudo, no procedimento proces
sual. A primeira fase se desenvolve 
na Câm ara dos Deputados quando 
os crimes são atribuídos ao presi
dente ou aos ministros de Estado; 
quando os acusados são os minis
tros do Supremo ou o procurador 
geral da República, é o Senado que 
julga a procedência da acusação. A 
decisão de pronúncia só pode ser 
tomada pela maioria de dois terços 
da Câmara, na primeira hipótese, 
m as basta a maioria simples do Se
nado, na segunda. As leis que pu
nem os crimes de responsabilidade 
visam a assegurar o cumprimento 
dos deveres funcionais de algumas 
das mais altas autoridades do país 
e a propiciar ao Poder Legislativo 
uma fiscalização e um controle so
bre esses agentes políticos. As san
ções diferenciam-se das aplicadas 
aos crimes comuns por não acarre
tarem privação da liberdade. Mas 
certas figuras que caracterizam 
crime de responsabilidade podem 
também configurar crime comum. 
Caberá, além da decretação do im 
pedimento, o julgamento pelo Po
der Judiciário do crime de direito 
comum.

VEJA TAM BÉM : Constituição; 
Estado; Mandato; Legislativo, Po
der: Judiciário, Poder.

O "im peachm ent" só pode ser decretado pelo Legislativo e pelo Judiciário —  mas, em  alguns países, a opinião pública pode influir na definição do Parla
m ento. Reunião do Parlam ento a lem ão (à esquerda). M anifestante a favor do "im peachm ent" do presidente N ixon. Estados Unidos, em  197 3 .
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Imperialismo

De maneira ampla, define-se 
como imperialismo a política ex- 
pansionista de uma nação, que a 
leva a adquirir e exercer hegemonia 
sobre outras.

No curso da história, variaram 
as fórmulas para o estabelecimento 
desse tipo de dominação, indo 
desde a conquista militar clara e 
simples até as sofisticadas técnicas 
de pressão econômica, capazes de 
submeter à potência hegemônica 
povos formalmente livres e inde
pendentes. As razões- econômicas 
que motivaram a expansão impe
rialista, entremearam-se as religio
sas, culturais e outras, nem sempre 
explícitas com clareza no processo 
de dominação. Tanto que um dos 
principais teóricos a tratar do im
perialismo, o austríaco Joseph A. 
Schumpeter*. afirma que uma das 
características do fenômeno é o seu 
caráter difuso. Isto é, a tendência à 
expansão, por parte de um Estado*, 
seria essencialmente ilimitada, não 
podendo ser compreendida em fun
ção de interesses ou objetivos es
pecíficos (econômicos ou de outra 
natureza).

A tendência expansionista pode, 
é claro, surgir em decorrência de 
um interesse imediato e preciso. E, 
para atingi-lo, o Estado deve pro
mover modificações internas, tais 
como instituir forças militares es
pecializadas, incentivar uma dispo
sição belicosa no povo, etc. Essas 
alterações acabam por incutir na 
sociedade hábitos e interesses que 
passam a depender da preservação 
de um estado de guerra quase per
manente. Isto é, uma vez consegui
dos os objetivos que geraram a ex
pansão inicial, a própria estrutura 
interna da sociedade expansionista 
age no sentido de manter uma polí
tica imperialista. Nesse caso, o im
perialismo passaria a ser estimu
lado não mais por objetivos ex- 
fernos a atingir, mas por situa
ções internas a conservai.

Esse quadro explicativo pode se 
adequar ao imperialismo em geral, 
pois não define com precisão a na
tureza dos elementos econômicos 
na política expansionista. Entre
tanto parece aplicar-se melhor às 
formas imperialistas da Antigui
dade, uma vez que o imperialismo 
moderno apresenta um cunho eco
nômico específico.

O im perialism o antigo

O primeiro palco de expansões 
imperialistas, sobre o qual se tem 
registro histórico, é a Mesopotâ- 
mia. Aos vários povos que a habi
tavam, diferenciados por língua, 
etnia e cultura, num espaço 
geográfico relativamente restrito, 
sempre pareceu que a melhor 
forma de garantir a própria segu
rança fosse submeter os demais.

Os primeiros povos que conse
guiram obter êxito foram os sumé- 
rios*, que no século XXVIII a.C. 
assenhoraram-se de toda a re
gião. Foram sucedidos pelos elami- 
tas* (século X X I a.C.) e a seguir

pelos babilônios* chefiados por 
Hamurabi* (século XX a.C.).

A dominação exercida pelos su- 
mérios, ao que parece, teve muitas 
características brandas, e em boa 
parte assentava-se numa cultura 
mais elaborada que a de seus vizi
nhos. Já  a expansão elamita e a 
subseqüente (dos babilônios) não 
trouxeram consigo o benefício das 
inovações técnicas e encontraram 
forte resistência por parte dos po
vos dominados.

A hegemonia babilônia foi mar
cada por freqüentes reações dos su- 
mérios, elamitas e assírios*, o que 
acabou por provocar o enfraqueci
mento de toda a região. Esta foi en
tão conquistada por um povo 
forasteiro, os ,hititas*, que, 
provenientes da Ásia Menor, ha
viam iniciado sua expansão ao 
tempo de_ Hamurabi, submetendo a 
Mesopotâmia dois séculos depois. 
Outro imperialismo desenvolvido 
no segundo milênio antes de Cristo 
foi o dos egípcios, o melhor exem
plo (dessa epoca) de um expansio- 
nismo que, motivado por fatores 
externos, prossegue após o desapa
recimento desses fatores.

Durante dois milênios (Antigo e 
Médio Império), e a despeito de lu
tas internas e algumas expedições 
militares além das fronteiras do 
país, o Egito* não manifestou inte
resse em anexar outros territórios 
ou submeter povos vizinhos.

Entretanto, a migração dos.po
vos indo-europeus* vindos da Ásia 
(que já  havia levado os hititas à 
Mesopotâmia) trouxe os hicsos* ao 
Egito. Embora este não fosse um 
povo “imperialista”, pois não man
tinha um país de origem, através da 
migração estabeleceu-se no Egito, 
submetendo a população nativa, 
graças a uma arma muito pode
rosa: o cavalo.

A organização militar egípcia 
teve, em princípio, o objetivo único 
de expulsar os invasores. Mas de
pois que isso foi conseguido (século 
XVI a.C.), o Faraó Amenofis I 
(1557-1540) serviu-se do exército 
para combater a nobreza provin
cial, e a seguir avançou, primeiro 
para a Núbia e, depois, atacando 
os cananeus*, conseguiu um porto 
de mar na Fenícia.

Devido à necessidade de expul
sar os hicsos, valorizara-se a pro
fissão militar e acabara surgindo 
uma classe de soldados profissio
nais, tecnicamente muito superior 
às antigas milícias e, no plano polí
tico, muito mais influente. A desa
gregação da máquina bélica signifi
caria importantes alterações na 
estrutura da nova sociedade egípcia 
e, com a oposição dos militares, 
traria sérios problemas internos. 
Contudo, a manutenção de um 
exército ocioso também implicava 
a paulatina desvalorizaçao da 
classe; por outro lado, havia 
grande interesse em manter-se os 
soldados em permanente atividade 
—  nem tanto pela importância das 
possíveis conquistas, mas por sua 
importância para a manutenção da 
sociedade egípcia. Assim, o Egito 
iniciou uma expansão imperialista 
que, mesmo bem sucedida, não tra
ria grandes benefícios ao faraó ou 
ao povo, mas gue garantia a sobre
vivência do exercito.

A p re sen ç a  d o s  eg íp c io s  n a  S íria

Grandes m onum entos atestam  o poderio do im pério criado pelos egipcios.

A extrem a crueldade ajudou os assírios a conservar e expandir seu país.
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e na ilha de Chipre, colocando-os 
face à Mesopotâmia criou a pri
meira zona de tensão internacional 
da história. Os pequenos reinos me- 
sopotâmicos (Babilônia, Assíria, 
Mitani), que haviam preservado ou 
recuperado a independência, situa
vam-se entre dois inimigos formi
dáveis: os hititas, ao norte, e os egí
pcios, ao sul. Porém, os dois rivais 
em contato tendi ao enfraqueci
mento. _Na medida em que suas 
pretensões se obstavam reciproca
mente, a progressão do militarismo 
interno cessou. Em conseqüência, 
eclodiram crises no interior da so
ciedade egípcia, enquanto várias 
revoltas explodiam entre os povos 
submetidos ao domínio dos hititas. 
Simultaneamente Çséculo XIII 
a.C.), ambos os impérios entraram 
em crise. Os egípcios abandonaram 
pouco a pouco os territórios ocupa
dos e voltaram às fronteiras ante
riores ao expansionismo. Os hiti
tas, cujo reino tinha posição 
estratégica menos privilegiada, ao 
perceberem o esfacelamento do im
pério pelas diversas rebeliões de in
dependência, não tiveram sequer o 
refúgio de seu território, e acaba
ram destruídos, desaparecendo 
como nação.

O refluxo de hititas e egípcios fez 
renascer as pretensões hegemôni
cas dos povos mesopotâmicos. En
tretanto, as formas brandas de he
gemonia, tal como haviam sido 
praticadas pelos sumérios, foram 
abandonadas. A destruição e/ou 
escravização dos conquistados e a 
extrema crueldade na repressão a 
eventuais rebeldias iriam caracteri
zar a expansão assíria do século IX 
a.C. O terror pareceu a melhor 
forma de consolidar em definitivo 
as conquistas assírias, que se esten
deram por toda a Mesopotâmia; 
chegando até o Egito e, a leste, ate 
Ecbatana e a Média.

Os assírios iam estabelecendo o 
primeiro grande império da Anti
guidade, mas, com sua política, à 
medida que aumentavam as fron
teiras, enfraqueciam-se, pois mais 
dispersavam forças e angariavam 
inimigos. Seu domínio sobre o 
Egito foi efêmero. Expulsos, tive
ram de aceitar também a indepen
dência do sudeste da Mesopotâmia, 
com capital na Babilônia (625 
a.C.). Apoiados pelos babilónicos, 
os medas de Ecbatana rebela- 
ram-se, atacando Nínive, capital 
assíria. Ao fim do século VII a.C., 
morto o último rei assírio, tudo o 
que restava do império eram as ruí
nas incendiadas de Nínive.

Impérios e imperialismo

O esfacelamento do império 
assírio levou a um instável equilí
brio entre as três potências rema
nescentes. O império dos medas, 
com organização descentralizada, 
tinha seu ponto extremo, a oeste, 
na Capadócia, no litoral do mar 
Negro. Para sudeste, acompanhava 
a margem direita do rio Tigre e do 
golfo Pérsico. Para o oriente, esten
dia-se desde a Capadócia em linha 
quase reta, costeando o mar Cás
pio, até a Bactriana. A Babilônia 
dominava a Mesopotâmia, ultra
passando a sudoeste o rio Eufrates, 
até os limites da Arábia. Os egíp
cios, por sua vez, tornaram a ané-

Os povos sob o dom ínio dos persas levavam  anualm ente um tributo ao rei Dario (considerado um  "libertador")

César prom oveu a expansão arm ada de Rom a. (Idealização renascentista.

xar a Síria, o que determinou o pri
meiro conflito entre as potências, 
com os babilônios expulsando os 
egípcios e levando suas fronteiras 
até Jerusalém.

Embora três vezes menor em ter
ritório que o império meda, neutra
lizados os egípcios, os babilônios 
tornaram-se a principal potência, 
graças principalmente à expansão 
comercial. Através dela, exerceram 
influência sobre a Cilicia e a Lídia 
(esta, última um reino independente 
da Ásia Menor, ponto de contato 
entre a civilização oriental e os flo
rescentes Estados gregos).

Mas, inferiorizados em território 
e ocupando má posição estratégica, 
os babilônios só puderam manter 
sua hegemonia enquanto os medos 
manifestaram débil ação externa 
(devido à precária organização in
terna). O império meda, descentra
lizado, distribuía-se em principados 
independentes, que apenas paga
vam tributo ao governo de Êcba- 
tana, sem demonstrar interesse em 
ampliar seus gastos para sustentar 
quaisquer aventuras militares do 
império.

Em meados do século VI a.C., 
Ciro*, que unificara o principado 
da Pérsia, rebelou-se e derrotou o 
rei da Ecbatana, tornando-se sobe
rano dos medos e persas*. Unidos 
os dois povos, ele atacou, venceu e 
anexou primeiro a Lídia e depois a 
Mesopotâmia. Seus sucessores con
quistaram o Egito e a Líbia, a Trá- 
cia (na margem européia dos Dar- 
danelos) e estenderam o império a 
leste ate o rio Indo (fronteira da ín 
dia) e o noroeste até o atual lago 
Issyk-Kul.

A rápida expansão persa, cujo 
imenso império foi construído em 
meio século, deveu-se em boa me
dida ao apoio que recebia das po
pulações locais, em especial as que
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pertenciam a pequenos reinos sob 
jugo de outra potência. Com efeito, 
na maioria dos países, os persas — 
de Ciro*, Cambises (529-522) ou 
Dario* —  foram saudados como 
libertadores. Desde o princípio, 
mas sob forma institucional a par
tir de Dario, os persas aboliram os 
pequenos tiranos locais e os gran 
des monarcas despóticos, permi
tindo às regiões dominadas alto 
grau de autonomia nos assuntos in
ternos. Como representantes do im
perador, colocaram nas províncias 
os sátrapas que coletavam os im
postos mas garantiam, concomi- 
tantemente, a ordem e a execução 
dos programas administrativos. O 
sistema, inclusive, eliminou as ca
racterísticas “feudais” do antigo 
império meda. Garantindo real li
berdade cultural, religiosa e econô- 
m ic a a  todas as suas satrapias, Da
rio não teve dificuldade em bater as 
derradeiras resistências oferecidas 
por sacerdotes e senhores locais, e 
estabelecer-se como chefe do maior 
império antes do de Alexandre* 
Magno.

Sob Dario, o império persa atin
giu sua extensão máxima, e novas 
expedições só não redundaram em 
novas satrapias pelo custo que uma 
ocupação militar permanente acar
retaria. Forças de Dario estiveram 
na índia*, circunavegaram a penín
sula Arábica, combateram os ci
tas* da Europa — ao norte do mar 
Negro e do rio Ister (Danúbio) — 
e exigiram tributo dos “bárbaros” 
macedônios.

Contudo, as campanhas e o de
sejo de expansão dos persas leva
ram-nos ao contato com Estados 
para os quais a “ liberdade” persa 
nada significava. Longe de dar-lhes 
autonomia, representava a perda 
da independência. Tais Estados, 
política e administrativamente de
senvolvidos, eram as cidades de 
origem fenícia ou grega, localiza
das no Mediterrâneo, no Egeu, na 
Grécia* e na Ásia Menor. Foi jus
tamente para esses Estados que os 
persas dirigiram sua atenção.

A má vontade dos fenícios* de
monstrou-se quando, sob Cambi
ses, recusaram-se a fornecer barcos 
para uma expedição persa contra 
Cartago e outras cidades fenícias 
do norte da África. A despeito de 
seu poderio, os persas não puderam 
obrigá-los, e acabaram realizando 
a viagem por terra, mas indo so
mente até a Líbia, sem atingir os 
propósitos iniciais.

Na Ásia Menor, ao derrotarem a 
Líbia os persas anexaram também 
as cidades do litoral, de origem 
grega (Pérgamo, Éfeso, Mileto). 
Nessas cidades, que sójiveram  pre
juízos com sua inclusão no impé
rio, surgiram as primeiras rebeliões 
(499 a.C.) contra Dario. A repres
são arrasou Mileto, mas a interfe
rência de Atenas (auxiliando os re
beldes) levou Dario a perceber que 
a paz do extremo noroeste do impé
rio só estaria completamente asse
gurada com a submissão dos gre
gos — que, se obtida, daria ao 
império asiático inclusive o domí
nio do Mediterrâneo.

Contando com as simpatias de 
Corinto (rival, no comercio, de 
Àtenàs) e de Argos (inimigo mortal 
de Esparta), Dario supos que a 
campanha na Grécia se fosse cons

tituir numa série de lutas contra 
cada uma das cidades hostis, isola
damente. A esse erro de julgamento 
somou outro: embarcou suas tro
pas por mar, diminuindo-lhes o nú
mero e tornando bem difícil uma 
eventual retirada. Como as cidades 
gregas sè apresentaram para o 
combate unidas em confederação, 
bateram os persas em M aratona 
(490 a.C.).

A derrota teve grave repercussão 
no interior do império. Algumas 
satrapias passaram a julgar possí
vel manter a autonomia libertas da 
tutela do imperador. Seguiram-se 
revoltas no Egito e na Babilônia.

O sucessor de Dario, Xerxes*, 
compreendeu que o império não 
voltaria a equilibrar-se antes que os 
gregos fossem batidos, e jogou todo 
o seu poderio contra as cidades he
lénicas. Por terra, através da Trá- 
cia e da Macedônia, enviou cente
nas de milhares de soldados, 
enquanto concentrava no Egeu du
zentos barcos de guerra.

Contudo, prevaleceu a imagina
ção dos gregos, que se retiraram de 
Atenas, oferecendo combate ape
nas esporadicamente, mantendo in- 
tatas suas forças, enquanto Temís- 
tocles(527-460) atraia os pesados 
navios persas a águas pouco pro
fundas e os derrotava em Salamina. 
Comprometido o apoio marítimo, 
o grande exército persa viu-se iso
lado, com problemas de abasteci
mento e completamente desmorali
zado. Nessas condições, perderam 
a decisiva batalha de Platéia (479 
a.C.). Passando ao contra-ataque, 
os gregos forçaram Xerxes a abdi
car das cidades gregas da^Ásia Me
nor. Era o fim da expansão militar 
persa —  daí em diante, os exércitos 
do império teriam de limitar-se a 
combater as secessões internas que 
iam abalando a dinastia dos Aque- 
mênidas.

Obrigados por autodefesa a uni
rem-se em confederação, os gregos

da V ila  d e  Q u eb ec .)

P ara so lapara  resistência asteca, os espanhóis arrasaram  sua cultura.

As terras do continente americano provocaram a cobiça dos países europeus. (Fudação
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viram surgir o imperialismo de 
Atenas, cuja influência e hegemo
nia projetou-se às cidades da Ásia 
Menor, do Egeu e do Mediterrâneo.

O poderio crescente de Atenas 
ameaçava a autonomia ou a expan
são comercial das outras grandes 
cidades gregas. Iniciava-se, a partir 
de 431 a.C., um período de confli
tos internos, envolvendo Atenas, 
Esparta, Mégara, Corinto, Argos, 
Tebas e outras cidades, inclusive 
Sir acusa e Massília (Marselha).

Por volta de 388 a.C., a Grécia, 
exausta, prestava-se às manobras 
diplomáticas do imperador persa 
Artaxcrxes, aliando-se a ele. Nova
mente sob ameaça externa, os gre
gos estavam prontos a se unirem 
num único Estado, desde que fosse 
dirigido por um chefe local não 
comprometido com os antagonis
mos anteriores.

Foi o que percebeu Filipe* da 
Macedônia, que, derrotando _a re
sistência da cidade hegemônica 
(Tebas), e as pretensões de recupe
ração de Atenas, juntou a força mi
litar à habilidade política. E uni
ficou a Grécia sob seu domínio.

Seu filho, Alexandre, vencendo 
as últimas resistências, conquistou 
os gregos como aliados, evitando 
caracterizai sua política como “de 
dominação”. E, com apoio grego, 
partiu para a luta contra o império 
persa, que terminaria por conquis
tar inteiramente (329 a.C.).

Rom a, a única

A luta entre persas e gregos sim
bolizou a decadência dos antigos 
impérios orientais de base agraria

gÿjO Sëo Petersburgo 
ÎRevel

TERRA 
, NOVA
'  1907

MANC H ü/f/ 

Pequim 

Tien T s if îw |  
/  Wei Hai Wei

TIBETE

AÇORES
Nova Orleans

*  CANAL *  
DE SUEZ,-;"! 

t o  Oman

EGITO

)DIAS
CIDENTAIS SUDAO

COSTA 
DO 

, OURO

LAQUEDll
NICOE

MALDIVAS
GUIANA

NANTES
ASCENSÃO

CHRISTMASRODÉSIA

SANTA HELENA
MAURÍCIO

SUL
NOVA CALÈDÕN

Valparaiso
TRISTAO DA CUNHA

NORFOLKGOUGH
ANEXAÇÕES TERRITORIAIS ATÉ 1815

ANEXAÇÕES TERRITORIAIS APÓS 1815

População Superffcle TASMANIA
DOMÍNIOS GEÓRGIA DO SUL

PROTETOHADOS SANDUÍCHE DO Sl

PRINCIPAIS PONTOS DE APOIO 

DEPOSITO DE CARVAO

AUCKLAND
ÓRCADES 

TERRA DE GRAHAMROTAS MARÍTIMAS

No inicio do século X X  as colônias britânicas tinham  diferentes situações político-adm inistrativas: protetorados, domínios e pontos de apoio.

Em 1 8 3 0  Diponegoro liderou a resistência indonésia contra os holandeses.

diante do crescente poderio das na
ções para as quais, em princípio, a 
extensão territorial era pouco im
portante.^ Na nova perspectiva, a 
dominação das rotas marítimas no 
Egeu e no Mediterrâneo tinha 
muito maior valor do que o estabe
lecimento de um protetorado, por 
exemplo, sobre a Mesopotâmia. 
Dessa forma, o centro dos conflitos 
expansionistas tendia a deslocar-se 
do oeste da Ásia para o litoral me
diterrâneo.

Assim, ao conquistar o império 
de Dario, Alexandre construía uma 
obra efêmera, pois os sustentáculos 
de suas vitórias — as cidades co
merciais helénicas — não tinham 
interesse maior em tutelar remotas 
regiões da Ásia. Morto Alexandre 
(323 a.C.), o império foi dividido 
entre seus generais, e logo a seguir 
fragmentou-se. As antigas provín
cias medas do leste —  a Bactriana 
e a Pártia — tornaram-se impérios 
independentes; Mesopotâmia e 
Síria ficaram unidas sob Seleuco; e 
o Egito, com Ptolomeu*, recobrou 
a autonomia. Na Grécia as cidades 
agruparam-se em ligas, com a Ma
cedônia decaindo para uma posi
ção que passou a ter importancia 
apenas relativa.

Por outro lado, a expansão de 
Alexandre para o Oriente deixara 
margem para o desenvolvimento, 
no Ocidente, de novas potências 
comerciais. Além de Siracusa e 
Massília, progredira Roma*, domi
nando toda a Itália e Cartago, na 
costa africana.

Durante 120 anos (264/146 
a.C.), as rotas mediterrâneas man
teriam Roma, Cartago, Siracusa e
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as ligas gregas em constante con
flito. No fim desse período, adqui
rindo a hegemonia, os romanos 
partiriam para a destruição siste
mática das cidades rivais, impe
dindo qualquer competição marí
tim a e comercial. Roma arrasou 
Cartago, Corinto e centenas de ou
tras cidades gregas. Destruiu as fe
derações gregas da Aquéia, Beócia, 
Eubeia, Fócida e Lócrida e, após 
bater a desesperada resistência ma- 
cedônia, transformou-se na única 
potência do Mediterrâneo.

Ao iniciar-se o último século da 
era pré-cristã, Roma controlava 
todo o litoral europeu no Mediter
râneo e ps dois lados do Egeu, além 
de, na África, a zona de Cartago. 
Destruídas as concorrentes, conso
lidava sua supremacia.

Entretanto, como acontecera aos 
egípcios, o expansionismo romano 
levaria a uma alteração interna na 
sociedade. A aristocracia senato
rial opunham-se os militares profis
sionais desejosos de uma parcela 
maior do poder. Para estes, a ma
nutenção de campanhas militares 
vitoriosas e o apoio dos soldados 
era fundamental. Tal era, por 
exemplo, a base política de Julio 
César*, que conquistou a Gália pe
las armas e os soldados e cidadaos 
romanos pelo apoio às teses defen
didas pelos plebeus.

Ao aceitar uma política favorável 
à plebe, o patriciado preferia entre
gar parte de suas prerrogativas a 
generais conservadores. Por esse 
motivo, fez assassinar César e deu 
seu apoio a Otávio*, fazendo-o im 
perador após a derrota da facção 
cesarista encabeçada por Marco* 
Antônio.

Unidos aristocratas e militares 
sob a égide do imperador, prosse
guiu a expansão. Findo o seculo I, 
os domínios romanos abrangiam 
todo o litoral mediterrâneo (inclu
sive Egito e Síria), a Ásia Menor 
com suas costas no mar Negro 
(onde possuíam também a Quero- 
néia). Ao norte, tomaram a ilha 
Britânica, e do Atlântico ao mar 
Negro seus limites eram marcados 
pelos rios Reno e Danúbio.

A despeito dos esforços de al
guns imperadores _ subseqüentes 
(que anexaram a Dácia e parte da 
Mesopotâmia e da Arábia), a ex- 
pansao romana chegara ao fim. 
Custosas e inúteis do ponto de 
vista econômico, novas campanhas 
esbarravam com a oposição dos 
povos germânicos* (norte da Eu
ropa) ou do império dos partas (na 
Ásia).

Depois de meio milênio, no sé
culo IV, o Império Romano, aba
lado por crises internas, pratica
mente se dissolveu, e com ele toda 
a estrutura econômica e adminis
trativa da Antiguidade. Iniciava-se 
a Idade Média, com a Europa assu
mindo a estrutura feudal. Nos mil 
anos seguintes, as guerras, embora 
freqüentes, não se caracterizariam 
por tentativas de expansão imperia
lista típicas, ao menos entre os po
vos europeus.

O im perialism o moderno

Baseado nos exemplos da Anti
guidade, Schumpeter caracterizou 
o imperialismo não segundo suas 
“causas”, consideradas difusas.

mas pela disposição guerreira assu
mida por um povo.

Portanto, o imperialismo seria 
irracional e, ao surgir nos tempos 
modernos, não seria produto do ca
pitalismo* (visto como sistema “ra
cional”), mas da disposição bélica 
das monarquias* absolutistas dos 
séculos XV a XIX .

Dessa forma, a expansão impe
rialista posterior à Idade Média 
não corresponderia a interesses ca
pitalistas como tais, mas a interes
ses políticos e militares, que seriam 
de certa forma “ sobrevivencias”  do 
passado feudal e absolutista.

O capitalismo, sem eliminar o 
conflito imperialista, tenderia ape
nas a colocá-lo em termos mais ra
cionais. Ainda segundo Schumpe
ter, a corrida colonialista e o

firotecionismo econômico dos sécu- 
os XVII e XVIII são mais um 

efeito de tendências anteriores do 
que um produto do capitalismo. 
Nessa linha de raciocínio, o impe
rialismo subseqüente, nos quadros 
típicos capitalistas, poderia ser 
“benéfico” aos dominados, pois 
lhes preservava a autonomia polí
tica e os trazia para os quadros da 
moderna economia.

E também, em termos puramente 
econômicos, o capitalismo concor
rencial não levaria necessariamente

ao capitalismo monopolista e ao 
imperialismo.^

Na discussão do papel do capita
lismo no imperialismo moderno, a 
interpretação de Schumpeter opõe- 
se frontalmente à análise mar
xista do fenômeno (formulada em 
princípio por Lênin*), segundo a 
qual o imperialismo e apenas uma 
nova forma que o modo capitalista 
de produção assume.

Lênin considerou que os grandes 
monopólios e, em particular, o sur
gimento do “capital financeiro” 
(nascido da fusão dos capitais in
dustriais e bancários) constituiriam 
uma decorrência lógica da tendên
cia à concentração e à centraliza
ção inerentes ao capitalismo. Po
rém, a formação de monopólios, o 
crescimento do capital proporcio
nalmente maior do que o mercado 
interno e a tendência da taxa de lu
cro a declinar contribuíram para 
criar, nos países centrais do sis
tema, um excesso de capital*, que 
deveria ser exportado. A expansão 
imperialista abrindo novas oportu
nidades de investimento, permitiria 
adiar as crises internas, tidas como 
inevitáveis.

As teses de Schumpeter e Lênin, 
aparecidas na Europa ocidental 
quase na mesma data (1919 e 1920, 
respectivamente), iriam se tornar as

bases das teorias contemporâneas, 
não só sobre o imperialismo, mas 
também sobre o desenvolvimento*.

O colonialism o

As perspectivas do comércio in- 
teroceanico levaram os países euro
peus (primeiro Portugal, em se
guida a Espanha, e depois Ho
landa, França e Inglaterra) à  
buscar, desde o século XV, o domí
nio das vias marítimas e dos cen
tros produtores do Oriente. Se
guiu-se a instalação de colônias 
destinadas a fornecer matéria- 
prima, ou a explorar riquezas_mine- 
rais, além de núcleos (na África) 
para o fornecimento de mão-de- 
obra escrava às colônias produto
ras. E, por fim, na medida em que 
desenvolveram mercados internos, 
as colônias passaram a consumir 
os produtos metropolitanos.

Embora, pela anterioridade na 
exploração e pela riqueza de suas 
colônias americanas, Portugal e 
Espanha fossem os mais beneficia
dos, a maior parte de seus lucros 
transferiu-se para a Inglaterra e a 
Holanda, dotadas durante o século
XVII de uma estrutura comercial 
sólida e um aparelho produtivo 
orientado para a manufatura, além 
de contar com o apoio de um 
grande poderio bélico.

No seculo XVIII, com o mercan
tilismo*, a Inglaterra, protegendo 
seu comércio e as indústrias nas
centes, tornou-se a indiscutida 
potência hegemônica. Uma vez 
garantida a sua superioridade, 
abandonou o mercantilismo e pas
sou a patrocinar o liberalismo* 
econômico, seguido do liberalismo 
político. A total liberdade de co
mércio* favorecia os britânicos, 
economicamente mais poderosos; 
por outro lado, a independência 
das colônias americanas e das 
províncias otomanas significava 
maiores lucros para Londres, cujo 
comércio podia dispensar as metró
poles intermediárias.

Dessa maneira, no século X IX  a 
principal potência imperialista fa
zia a defesa dos postulados hu
m anitários (tais como anti-escra- 
vismo, pacifismo), nacionalistas 
(emancipação dos povos) e liberais. 
Entretanto, tal tendência só poderia 
prevalecer enquanto a Inglaterra ti
vesse todos os mercados abertos 
para si, sem competidores. O surgi
mento de outras potências viria a 
provocar profundas alterações 
nessa política.

A mudança na atitude inglesa 
não implicou a emancipação das 
colônias. Afora a independência 
dos países americanos, as demais 
colônias conservaram-se como tais, 
ou simplesmente mudaram de colo
nizador, passando, quase sempre, 
às mãos britânicas. Mas, de modo 
geral, as colônias não tendiam a 
aumentar em quantidade.

No início do reinado da Rainha 
Vitória*, seu ministro Disraeli*, 
afirmava que as colônias “eram 
uma pedra de moinho atada à In
glaterra”. E em 1856, a Câmara 
dos Comuns aprovava moção con
siderando inconvenientes as am
pliações de território ou a aquisi
ção de protetorados. Entretanto, 
essa filosofia não impediu que os
in g le s e s  r e p r im is s e m  d u ra m e n te  asPara  Lên in. o  im p eria lism o  é  um a fa se  n ecessária  do s is tem a  cap ita lis ta .
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revoltas dos cipaios na índia 
(1857) e dos maoris (1843/48 e 
1860/69) na Nova Zelândia, e mo
vessem contra a China a Guerra do 
Ópio (1840/42), para obrigá-la a 
franquear-se ao comércio estran
geiro.

Enquanto isso, a Rússia e os Es
tados Unidos ampliavam seus terri
tórios, através da  absorção de re
giões contíguas. E a França 
conquistava a Argélia e ilhas do 
oceano Pacífico e do Índico.

Contudo, foi depois de 1870 que 
a corrida imperialista teve início. A 
França, derrotada na guerra com a 
Prússia, desenvolve uma agressiva 
política colonial. A própria Prús
sia, erigindo-se em rival da indús
tria inglesa e acompanhada pela 
Itália e pela Bélgica, procura esta
belecer domínios na Africa. O Ja
pão, surgindo como potência, visa 
a criar colônias e protetorados. Os 
Estados Unidos voltam seu inte
resse não só para o Extremo 
Oriente, mas também para a Amé
rica espanhola. E a inglaterra tenta 
assegurar seu poderio, firmando-se 
na índia e conquistando a Birmâ- 
nia^e o Egito.

As vésperas da Primeira* 
Guerra Mundial, afora as grandes 
potências e os países latino-ameri
canos e europeus, havia no mundo 
menos de uma dezena de Estados

autônomos. Na África, apenas dois 
(Abissínia e Libéria), e, na Ásia, a 
China, o Japão, o Sião (Tailândia), 
o império otomano, a Pérsia e, 
ainda, o Afeganistão.

O  neoco lon ialism o

Schumpeter e Lênin publicaram 
seus livros após a Primeira Guerra. 
E, na medida em que localizavam 
em pontos diferentes as causas do 
conflito, variaram em suas previ
sões para o futuro.

Para Schumpeter, sendo o impe
rialismo e a “disposição m ilitar” 
uma reminiscência do passado, o 
próprio capitalismo, forçando a ra- 
cionalizaçao, iria contribuir para a 
abolição das práticas imperialistas 
de dominação.

Lênin, ao contrário, conside
rando o imperialismo uma necessi
dade do capitalismo, via novas 
guerras no futuro. Vinculava o ces
sar do expansionismo à própria 
abolição do modo capitalista de 
produção.

Posteriormente, os seguidores 
dos dois autores encontrariam na 
realidade elementos que julgaram 
comprovar as teses de seus mestres. 
Os schumpeterianos. diante da efu
são nacionalista posterior à Se
gunda* Guerra Mundial, com o 
aparecimento de mais de uma cen

A política dos subdesenvolvidos oscila entre as teses de S chum peter e Lênin 
sobre im perialism o. ("M o rte  ao Im perialism o M undia l" . Museu LSnin.)

M ais  de cem  Estados se form aram  depois da Segunda Guerra. (Passeata  
em  Casablanca com em orando o fim  do domínio da França no M arrocos.)

tena de países independentes, ju l
gam poder afirmar o desligamento 
entre capitalismo e imperialismo. 
Acentuam, ainda, que os movimen 
tos emancipaciomstas contaram 
com o apoio tácito ou explícito das 
principais potências capitalistas: os 
Estados Unidos e a Inglaterra.

Revidam os leninistas afirmando 
que os Estados Unidos nada perde
ram (exceto as Filipinas) e que sua 
posição é semelhante à da Ingla
terra no começo do século XIX : a 
independência dos novos países 
significaria apenas a aboliçao de 
um incômodo intermediário nas 
transações comerciais. Tanto os 
Estados Unidos como a Inglaterra 
(e a França após a perda forçada 
da Argélia e da Indochina) teriam 
verificado a impossibilidade de sus
tentar uma inutil dominação polí
tica, quando poderiam, ao invés, 
manter sob tutela econômica os re- 
cém-independentes. Como argu
mento mais recente, afirmam ainda 
que o domínio político de um Es
tado por outro não faz mais sen
tido, num momento em que o capi
talismo passa a assentar-se em 
monopólios multinacionais, cuja 
influência independe dos desígnios 
de um só governo, ainda que este

pertença a um Estado poderoso.
A divergência, que persiste, é de 

fundamental importância, pois se 
liga às possibilidades de progresso 
de países subdesenvolvidos. Se
gundo a tese schumpeteriana, o de
senvolvimento seria possibilitado 
pela colaboração das potências ca
pitalistas centrais, cujo contato se
ria desejável para os países atrasa
dos. Mas, segundo Lênin, tal 
contato teria sempre cores imperia
listas, atendendo acima de tudo os 
interesses das metrópoles capitalis
tas, e servindo de obstáculo as pre
tensões de„senvolvimentistas dos 
países da África, Ásia e América 
Latina. Para a linha schumpete
riana, o capitalismo poderá levar 
ao desenvolvimento de toda a hu
manidade. Mas os adeptos de Lê
nin crêem que o progresso harmô
nico só será possível no 
socialismo*.

VEJA TAM BÉM : Colonialismo: 
Dependência; Desenvolvimento 
Econômico e Social; Desenvolvi
mento Político; Estado; Guerra 
Fria; Nacionalismo; Política Inter
nacional.
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Impotência

Impotência é a incapacidade do 
homem de realizar o ato sexual por 
causa de ereção ausente ou insufi
ciente do pênis, ejaculação precoce, 
dificuldade ou ausência de ejacula
ção, incapacidade de alcançar o or
gasmo, falta de desejo ou de prazer. 
Os sexólogos têm demonstrado que 
a maioria quase absoluta dos casos 
de impotência tem origem emocio
nal. Muito raras, as causas orgâni
cas (inflamações, tumores, degene
rações neurológicas), quando exis
tem, são bem evidentes.

Como é normal certa flutuação 
na capacidade sexual do homem, 
as irregularidades no desempenho 
sexual — causas de impotência 
ocasional —  não deveriam preocu
par ninguém. Fala-se de impotên
cia apenas quando a dificuldade é 
acentuada, persistente e sentida 
como doença pelo indivíduo.

Os homens dotados de um 
mínino de sensibilidade psicológica 
não costumam ter um desempenho 
sexual “ automático”, desenca
deado apenas pela presença de uma 
mulher, seja ela qual for, disposta 
a uma relação. A sexualidade ver
dadeira é um tanto caprichosa e re
siste a ser demasiadamente “en
quadrada” em circunstâncias 
determinadas pela pessoa. A preci
pitação, a tendência a “ aproveitar 
a ocasião” , no comportamento se
xual, prejudicam o exito do ato ou 
até impedem sua realização. Um 
coito regular requer uma escolha 
pessoal, baseada no aspecto físico, 
nas características intelectuais ou 
afetivas e nas afinidades de pele e 
de cheiros, além de muitos outros 
fatores, como a escolha do lugar e 
a disposição do momento. Na ver
dade, o instinto sexual é muito sele
tivo. Sexólogos afirmam ainda que, 
em geral, a impotência ocorre por 
incompatibilidade de um ou vários 
fatores.

Assim, a capacidade sexual de
pende muito mais de todos esses fa
tores que da vontade do homem. A 
sexualidade acontece, e cabe ao ho
mem (e à mulher também) muito 
mais aprender a senti-la e a acom
panhá-la do que a exercê-la, pois 
nunca poderá estar absolutamen
te certo de que ela acontecerá. 
Quando não acontece, o fato é 
muito mais evidente no homem que 
na mulher. O temor da ausência de 
ereção, por exemplo, leva o homem 
a idéias erradas que contribuem 
para criar sérias dificuldades se
xuais e mesmo a impotência.

O mais comum desses erros é 
causado pela preocupação exces
siva com uma incapacidade mo
mentânea: antes de analisar a situa
ção em que isso ocorreu, o homem 
põe a culpa em si mesmo. Daí ao 
segundo erro é um passo: ele acha 
que, para a “deficiência” não acon
tecer de novo precisa controlar-se 
(o que é impossível, já  que a ereção 
não depende diretamente de sua 
vontade). Se, em outras circunstân
cias, conseguir sucesso, atribuirá 
isso à sua força de vontade” e se 
sentirá realizado como macho, re

O film e  "O  Belo A ntonio" mostra como os preconceitos que dissociam sexo 
de am or podem  levar à  im potência apenas em  relação a certas pessoas.

forçando o mito de que pode domi
nar sua sexualidade. Se não tiver 
êxito, o mesmo mito fará com que 
persista no erro: ele entra em an
gústia, receia ter perdido a virili
dade, teme ser mal visto pela socie
dade (que cultua a mesma ficção). 
Esses temores causam impotência 
nas relações seguintes e a incapaci
dade ocasional passa a ser perma
nente, a menos que a pessoa ad
quira uma compreensão verdadeira 
do fenômeno sexual e de si mesma.

Orgulho e preconceito

O psicanalista austríaco Wi- 
lhelm Reich*, que estudou profun
damente a sexualidade, demonstrou 
clínica e quase experimentalmente 
que, pretendendo conter” as for
ças sexuais, há homens que se enri
jecem num esforço de negação, por 
amor-próprio ou orgulho, e se tor
nam incapazes da entrega e do 
abandono que caracterizam uma 
relação sexual plena.

A sexualidade de um homem

nessa situação, segundo Reich, ad
quire um caráter agressivo e afli
tivo. Ele teme e odeia ao mesmo 
tempo a mulher em geral, que pode 
de repente (num eventual fracasso) 
tornar manifesta a incerteza dele 
sobre a própria sexualidade. Tende 
a praticar o sexo muito mais como 
ato de conquista, predomínio e 
posse, do que como um abandono 
recíproco a movimentos e sensa
ções ondulantes que originam o 
prazer. Não conseguindo “ sol- 
tar-se” (como se estivesse moven
do-se na água), ele age segundo os 
preconceitos aos quais está preso, 
isto é, conforme os mitos da mas
culinidade, e não de acordo com 
sua própria natureza, o que torna 
o ato um tanto impessoal —  e, por
tanto, insatisfatório.

Reich distingue potência mecâ
nica, que se exerce ae forma primá
ria, com base apenas na ansiedade 
e na  agressão, e potência orgástica, 
que é estimulada pela atração e 
pela entrega, e por isso exerce seu 
efeito levando ao orgasmo pleno.

Os sexólogos observam na socie
dade ocidental um a atitude contra
ditória em relação ao sexo*. De um 
lado, o homem recebe pressões 
para que seja másculo e se com 
porte como o “ machão” mitoló
gico, de modo que nenhum desvio 
desse comportamento idealizado 
(uma relação sexual mal sucedida, 
por exemplo) é tolerado e quem 
nele incorre já  perde “atributos” 
considerados essenciais a uma defi
nição arbitrária de “homem”. Esse 
é um dos motivos pelos quais a im
potência ocasional pode se tornar 
permanente. De outro lado, a socie
dade reprime o sexo de várias ma
neiras e alimenta uma série de 
preconceitos que inibem as ma
nifestações sexuais. Assim, o in
divíduo que procura viver plena e 
pacificamente sua sexualidade está 
sujeito a críticas, oposições, male
dicências, perseguições e inveja.

Geralmente a pessoa é condicio
nada, desde criança, a ver o sexo 
como uma aventura cheia de peri
gos e ameaças. Ao ser surpreen
dido numa excitação sexual, o me
nino observa reações negativas dos 
adultos, que vão desde os silêncios 
constrangedores e a explicações 
sumárias e precipitadas ate os “ ser
mões” e as punições. Na imagem 
que o menino faz do próprio corpo, 
a área sexual fica imprecisa e ele 
é levado ao mesmo tempo a prote
gê-la (por instinto) e a sufocá-la 
(por repressão). A contradição 
prossegue pela vida: os comporta
mentos sexuais provocam desde 
reações de entusiasmo até condena
ções e desprezo.

D escondicionam ento para 
a cura

A psicoterapia é o tratamento 
mais freqüentemente recomendado. 
Por vezes, quando a impotência se 
caracterizou há pouco tempo, um 
descondicionamento genérico e re
laxante da pessoa poderá ser sufi
ciente. Pode-se recorrer também ao 
estímulo orgânico, através de al
guns hormonios sexuais. A hip
nose* é útil quando o único sin
toma de neurose* é a impotência.

Para vencer a impotência, é pre
ciso que a pessoa vença os precon
ceitos e as idéias falsas (como a de 
que a capacidade sexual só de
pende da vontade), adote uma com
preensão exata do fenômeno sexual 
e perceba os mecanismos sociais 
que atuam contra a sexualidade, 
para poder enfrentá-los.

Nos casos clínicos de impotên
cia, a grande dificuldade, confes
sada por muitos terapeutas, é fazer 
com que o paciente vença aqueles 
preconceitos, que em geral sao in
conscientes. Ao mesmo tempo que 
impõem realizações sexuais muitas 
vezes descabidas, os preconceitos 
têm uma carga de ameaça e intimi
dação que mantém o homem preso 
a eles.

Depois de perceber a maneira 
contraditória pela qual a sociedade 
age em função do sexo, o paciente 
poderá deixar de considerar a im
potência uma culpa e adquirir tran
qüilidade suficiente para superá-la.

VEJA TAM BÉM : Frigidez; Sexo.
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Impressão

Em artes* gráficas, impressão é 
o processo de fixar texto e imagens 
sobre algum material (papel*, plás
tico, madeira, metal, vidro e ou
tros), mediante o uso de tinta*, ma
triz e prensa. A tinta é distribuida 
sobre a superfície da matriz, por 
áreas correspondentes às letras 
e/ou de desenhos que se deseja im
primir. A prensa comprime a ma
triz entintada contra o material, 
transferindo-lhe a imagem.

Para ser apropriadamente desig
nado como “ impressão”, o pro
cesso deve abranger os quatro ele
mentos citados: tinta, matriz, 
prensa e papel (ou outro material 
recipiente). É impróprio chamar-se 
de “ impresso” a cópia produzida, 
por exemplo, por duplicadores fo- 
toquímicos do tipo xerox; como 
esse nome comercial indica, o pro
cesso não requer emprego de tinta 
(xeróx =  seco, em grego). Por ou
tro lado, a mimeografia é clara
mente um processo de impressão, 
embora rudimentar.

Três princípios

Tinta, papel e prensa certamente 
antecederam de muitos séculos o

Primeiro processo de impressão, 
altava o elemento-chave do sis

tema, um recurso para delimitar a 
distribuição da tinta, conforme a 
imagem das letras ou desenhos a 
serem reproduzidos.

Em todo e qualquer processo de 
impressão, essa função distribui
dora da tinta em áreas selecionadas 
é desempenhada pela matriz, ou 
chapa. O tipo mais antigo de chapa 
que se conhece baseia-se no princi
pio do relevo positivo. Isto é, as 
areas que devem receber tinta, 
numa chapa desse tipo, constituem 
saliências. O carimbo comum de 
escritório, a rigor, é uma matriz de 
impressão em relevo positivo. Esse 
tipo de matriz surgiu provavel
mente mais de mil anos antes da 
prensa de Gutenberg*, embora os 
exemplares mais antigos de impres
sos tipográficos datem do seculo 
VII da nossa era (oito séculos antes 
de Gutenberg).

Outra forma de levar a tinta a 
distribuir-se ordenadamente na 
chapa consiste em jogar com as 
propriedades físicas de materiais 
diversos. O primeiro processo 
desse tipo foi o litográfico, inven
tado nos fins do século XVIII. A 
imagem a ser impressa é desenhada 
sobre uma pedra lisa, com lápis 
gorduroso. Em seguida, a superfí
cie é umedecida por um rolo que 
espalha fina cam ada de água sobre 
ela. Como água e gordura são 
substâncias que não se misturam, a 
parte desenhada repele a umidade 
e continua gordurosa, enquanto o 
restante da pedra permanece 
úmido. Na etapa seguinte da opera
ção, um rolo de tinta é passado so
bre a pedra e a situação se inverte.
A tinta não adere às áreas molha
das, por causa da repulsão da água,
mas deposita-se seletivamente nos O princípio e lem entar da aplicação de um carimbo ou m atriz em bebido em  tin ta  sobre o papel, por meio de uma
traÇOS e n g o rd u ra d o s  d o  d e sen h o . O  prensa, continua pm eonto at6  noe m aic cofisticadoe m ótodoa de im prBsaõo. {A ntiga  tipografia parisiense.)
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uso dessa matriz plana torna possí
vel produzir bons impressos 
mesmo em papéis ásperos, que em 
muitos casos não se prestam para 
a impressão tipográfica (de relevo 
alto).

Além do relevo alto, e do sis
tema litográfico, um terceiro pro
cesso atualmente empregado é o re- 
lfivo baixo, tambem conhecido 
como alto-relevo legítimo.

Para produzir alto-relevo legí
timo, um artesão desenha numa 
chapa de aço todas as letras, sinais 
e figuras a serem impressas. De-

fiois, com um buril eletrico, seme- 
hante à broca de dentista, grava 

sulcos correspondentes aos traços 
desenhados. O fundo dos sulcos 
deve ser tão liso quanto possível, 
para garantir a qualidade do traba
lho final.

Uma vez gravada e ajustada na 
máquina de impressão (uma prensa 
de baixa velocidade, mas alta pres
são), a chapa é comprimida contra 
um material plástico, para produzir 
o ' “macho” (isto é, uma outra 
chapa em relevo positivo corres
pondente ao relevo negativo da 
chapa; o macho não precisa ser de 
material duro: papelão e chapas de 
fibra podem servir).

Segue-se a tintagem da chapa. 
C|om um papel especial remove-se 
o excesso de tinta da superfície da 
chapa, de modo a que fique deposi
tado apenas um pouco no interior 
dos sulcos. Na fase seguinte, de im
pressão, o papel é colocado entre a 
chapa e seu respectivo macho, que 
são comprimidos um contra o ou
tro. O resultado é a formação de 
um relevo no papel, com as áreas 
salientes precisamente recobertas 
de tinta. Depois da secagem, a 
tinta, especial para esse fim, ad
quire aspecto e dureza de esmalte, 
o que contribui para realçar o 
efeito estético.

O alto-relevo legítimo está cir
cunscrito hoje a uma faixa margi
nal do mercado: cartões de visita, 
envelopes e papéis timbrados, con
vites e alguns outros trabalhos de 
luxo. A técnica incomum dos buri- 
ladores é comparável às mais difí
ceis da arte de gravação e conside
rada como um anacronismo nas 
condições de produtividade compe
titiva. Mas existem sistemas auto
matizados de gravação e impressão 
em alto-relevo legítimo para títulos 
(como ações) e para papel-moeda.

A necessidade de gravar chapa 
de aço a mão ou a pantógrafo torna 
compreensivelmente limitado o re
levo negativo no processo descrito. 
Mas, com auxílio da fotogravação, 
tornou-se possível o desenvolvi
mento de um processo de larga 
aplicação, que vem a ser a rotogra- 
vura. Muitas revistas mensais são 
impressas atualmente em rotogra- 
vura, que envolve gravação de ma
trizes em relevo baixo.

Impressão tipográfica

O termo “tipografia” dá origem 
a constantes confusões, por causa 
de seu múltiplo sentido. Entre ou
tras conotaçoes, indica o processo 
dc impressão tipográfica em si, 
constituído basicamente pelo em
prego de formas de metal. Quando 
se diz, por exemplo, que “a maioria 
dgs notas fiscais é impressa em ti

Usando trapos prensados, o "C hartarius" fabrica finas folhas de papel. À 
direita , o "Fusor Literarus” , fabricante de caracteres tipográficos.

O “ Typograptius" estende a tin ta  sobre as m atrizes que colocara na prensa. 
À direita, o "A dum brator” traça as ilustrações que serão gravadas.

O " llum ina to r Im aginum " usa placas perfuradas como m atrizes para colorir 
ilustrações em  série. À d ireita , o "C oncinator Librorum " relê volumes.

Gutenberg e um a página de sua fa 
mosa Bíb lia , im pressa  em  145 5 .

pografia” , pode-se estar fazendo in
distintamente referência ao sistema 
de impressão ou ao estabeleci
mento tipográfico.

Como processo de impressão, a 
tipografia talvez seja o mais antigo 
entre os conhecidos. (Na realidade, 
é muito difícil estabelecer se o pro
cesso de serigrafia, ou silk-screen, 
foi anterior). Supõe-se que a téc
nica de tipografia tenha tido ori
gem na gravação de matrizes, com 
as quais se produziam efeitos de re
levo em argila. Sabe-se que por 
volta do século V os chineses já  uti
lizavam matrizes semelhantes para 
imprimir em papel e, no século se
guinte, entalhavam matrizes de ma
deira para imprimir textos taoístas.

Uma hipótese a respeito da ori
gem da impressão é a de que ela te
nha resultado da gravação do texto 
clássico de preceitos confucionis- 
tas. Para fins de preservação, o 
texto foi cinzelado em pedra, no 
ano 165 d.C. Não tardaria muito 
para que esse original servisse de 
ch apa tipográfica para produção de 
cópias. Pode-se supor que os “ im
pressores” passavam tinta nas le
tras salientes, estendiam papel so
bre elas e em seguida o calcavam 
delicadamente com pincéis, para 
que a aderência perfeita produzisse 
uma cópia fiel. Até hoje empre- 
ga-se ainda um processo seme-
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lhante, para obtenção de provas 
destinadas à revisão. O tipógrafo 
passa um rôlo de tinta sobre o 
bloco de composição (uma grande 
matriz de chumbo, formada pela 
junção de outras matrizes meno
res), estende uma folha de papel so
bre essa chapa tintada e bate com 
uma escova. Daí resultam as cha
madas “provas de escova” ou pro
vas de paquê.

A mais antiga peça impressa que 
se conhece é um documento japo
nês de 768/770 (a técnica de im
pressão havia sido levada da China 
para o Japão por missionário„s bu
distas, no século anterior). É um 
texto religioso budista, mandado 
imprimir pela Imperatriz Shotoku 
na espantosa tiragem de 1 milhão 
de exemplares. Essa profusão de 
cópias favoreceu a sobrevivência, 
ate os dias atuais, de grande quan
tidade de exemplares.

Esses primeiros processos de im
pressão eram muito trabalhosos. 
Para a confecção da matriz, era ne
cessário entalhar a imagem no ma
terial (madeira, por exemplo), que 
não seria reaproveitado.

A contribuição feita por Johann 
Gutenberg para a evolução da im
prensa consistiu sobretudo em reu
nir num sistema integrado várias 
operações necessárias à produção 
de material impresso: produção de 
tipos móveis, fabricaçao de tinta, 
emprego de prensa, abastecimento 
do papel.

Ao tempo em que Gutenberg in
troduziu sua inovação por volta de 
1440, já  se imprimiam, fazia anos, 
tecidos, cartas de jogar e estampas 
religiosas. As chapas eram blocos 
inteiriços de madeira entalhada. 
No entanto, embora muito rudi
mentar, o processo permitia a im
pressão de livros, que surgiram 
pouco antes de Gutenberg iniciar 
sua produção.

König substituiu na prensa o entin tam ento m anual por um sistema de cilin 
dros (ao alto). Depois, com  Bauer, criou uma prensa m onocilíndrica.

A prim eira grande rotativa m últipla utilizada na impressão de um jo m al foi construída para o "La Nación' 
Aires. Ela perm itia a tiragem  de 1 0 0  0 0 0  cópias de oito páainas dobradas, cortadas e contadas.

, de Buenos

Com seus conhecimentos combi
nados de entalhe e de metalurgia, 
Gutenberg passou a produzir tipos 
metálicos móveis, numa técnica se
melhante à que então se usava para 
cunhagem de moedas e medalhas. 
Moldes de aço permitiam a produ
ção profusa de tipos numa liga de 
baixo ponto de fusão, mas suficien
temente dura para suportar a im
pressão: chumbo, antimônio e esta
nho (até hoje, constituintes da 
liga-padrão do material tipográ
fico). Com isso, as chapas podiam 
agora ser mais duráveis, estrutura
das com menos mão-de-obra (e 
muito menos especializada), e cada 
tipo reaproveitado indefinidamente, 
pois quando danificado voltava à 
fundição como sucata. Os tipos 
móveis permitiam produção muito 
mais econômica de chapas de im
pressão. Já  não era preciso entalhar 
na madeira toda a página de um li
vro: os tipos —  que depois pode
riam ser distribujdos e ordenados 
noutra composição —  eram mon
tados na ordem apropriada. As 
vantagens eram óbvias e decisivas, 
sobretudo em caso de erro ou dani
ficação da chapa: bastaria substi
tuir os tipos afetados, e não o con
junto todo.

__ Os demais elementos da inven
ção de Gutenberg foram basica
mente adaptações de instrumentos 
e processos já  existentes. A prensa 
foi adaptada dos modelos seculares 
utilizados para fabricação de vi
nho, óleo e papel, além de outros 
artigos. Em relação a tinta, não ha
via deficiências sérias, nem quanto 
a qualidade do pigmento, nem tam 
pouco quanto à consistência do 
veículo.

O vigor do mercado de livros es
timulou o rápido crescimento do 

rocesso tipográfico de impressão, 
•ó no século XV (poucas décadas 

após Gutenberg) calcula-se que fo
ram impressos entre 15 e 20 mi
lhões de volumes, numas 40 000 
edições diferentes.

Os quatro elementos fundamen
tais da impressão, isto é, tinta, pa
pel, prensa e matriz sofreram evo
luções bem distintas, a partir de 
Gutenberg.

TINTA — As primeiras impres
sões foram a seco, as de selos metá
licos sobre argila, por volta do sé
culo III d.C. Os primeiros 
impressos em papel de que se tem 
notícia datam do século V d.C. A 
tinta empregada, então, era com
posta de substâncias vegetais mis
turadas com terras coloridas ou fu
ligem. Quando Gutenberg inventou 
sua prensa, as tintas ainda eram 
obtidas de materiais de origem ve
getal, como o óleo de linhaça fer
vido com fuligem, ou misturas de 
vernizes que continuaram sendo 
largamente empregadas até o sé
culo VIII.

A partir daí começou a am- 
pliar-se a diversificaçao. Os im
pressores faziam exigências cres
centemente sofisticadas quanto à 
variedade de pigmentos, estabili
dade da cor, opacidade, transpa
rência, consistência, secagem, vis
cosidade, densidade, volatilidade e 
difusibilidade das tintas emprega
das, conforme a natureza do traba
lho, do papel ou o tipo de chapa de
im p re ssã o  u tiliz ad o .

g
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Mas o progresso era lento. A pri
meira patente para tintas coloridas 
foi concedida em 1772, na Ingla
terra. E os secantes químicos só co
meçaram a ser usados no fim do sé
culo XIX  (um desenvolvimento 
importante, por permitir o emprego 
mais variado de pigmentos). A in
trodução das impressoras rotativas, 
no século XIX, levou à substitui
ção dos vernizes por óleos minerais 
derivados do petróleo. E foi so
mente no século XX que a fabrica
ção de tintas de impressão ganhou 
autonomia como um processo in
dustrial complexo e especializado, 
com fundamentos científicos apoia
dos na química. A necessidade de 
se criarem melhores tintas para ti
pografia acabou impondo toda 
uma infra-estrutura industrial que 
abastece o variado mercado de ar
tes gráficas.

PAPEL — A impressão tipográ
fica restringiu-se quase exclusiva
mente a papel e outros produtos fa
bricados com a mesma massa, 
como cartão, cartolina, papelão. 
Para trabalhos de luxo, a cores, a 
superfície tem de ser especialmente 
lisa, embora absorvente. O papel de 
escolha, em tais casos, é o cha
mado couché, que leva uma ca
mada polida de uma substância de 
composição complexa. Uma das 
razões da crescente predominância 
da litografia sobre a tipografia, em 
trabalhos a cores, reside no fato de 
que a impressão litográfica do tipo 
offset oferece resultados satisfató
rios mesmo em papéis ásperos, 
mais baratos.

PRENSA — Enquanto o papel 
não era bastante barato e abun 
dante, não havia razão para que se 
pensasse em prensas de maior pro
dutividade. A primeira prensa 
inteiramente concebida com base 
na teoria mecânica foi construída 
em 1772 por Wilhelm Haas, de Ba
siléia, Suíça. Mas organizações 
operárias impediram a aplicação 
industrial do invento. Por mais 25 
anos, as máquinas de impressão 
ainda continuariam a ser essencial
mente prensas do tipo usado por 
Gutenberg.

Desde o início do século XIX 
começaram a surgir máquinas de 
metal com planificação de enge
nharia. Um dos problemas a serem 
resolvidos, então, já  preocupara 
Leonardo* da Vinci séculos antes: 
como integrar em ciclo os movi
mentos verticais e horizontais da 
prensa. A concepção original con
jugava movimentos horizontais 
(passar rolo de tinta na chapa, co
locar papel sobre ela, retirar o pa
pel impresso) com os movimentos 
verticais de comprimir o papel con 
tra a chapa. Era preciso articular 
esses vaivéns num ciclo fechado.

A solução para o problema foi 
dada pelo alemão Friedrich König 
(1774-1833). Em 29 de novembro 
de 1814, o jornal Times, de Lon
dres, inaugurava a primeira má 
quina-cilindro de impressão do 
mundo, movida a vapor. Veloci
dade: 1 100 impressões por hora 
(os demais modelos rendiam no 
máximo trezentas por hora).

O que havia de inovador na in 
venção de König era o emprego de 
um cilindro rotativo em lugar de

prensa. O processo representou 
considerável vantagem de veloci
dade, qualidade e tamanho de folha 
admitida. Ainda assim, as m áqui
nas-cilindros não causaram a extin
ção da prensa. Embora modificada 
e mecanizada, a prensa que com
prime o papel em movimento per
pendicular ao da chapa ainda sub
siste nas “ máquinas minerva”.

Mas a primeira máquina de im
pressão contínua, a primeira rota
tiva propriamente dita, surgiu ape
nas em 1866. Foi chamada de 
Walter, em homenagem ao editor 
do Times na época, John W alter III 
(1818-1894). Era alimentada por 
bobinas de papel que iam sendo de
senroladas, cortadas, impressas e 
dobradas pela própria máquina, na 
velocidade de 25 000 impressões 
horárias. Enquanto isso, nos Esta
dos Unidos, Richard Hoe 
(1812-1886) também iniciava a 
construção das famosas rotativas 
que levaram seu nome.

As máquinas de impressão tipo 
gráfica, portanto, ultrapassaram 
também a fronteira tecnologica que 
iria beneficiar futuramente suas 
principais competidoras: a litogra
fia e a rotogravura. Isso porque as 
primeiras máquinas automáticas e

todos os problemas fundamentais 
de engenharia da prensa foram re
solvidos em função do processo ti
pográfico.

MATRIZ OU CHA PA —  Basi
camente, existem duas classes de 
matrizes de impressão tipográfica, 
com objetivos diferentes: a compo
sição e o clichê. A composição é 
um a montagem de tipos, carimbos 
de metal que representam letras e 
outros sinais de escrita. O clichê é 
um a chapa especial contínua, desti
nada ã impressão de figuras. Com 
posição e clichês podem ser mon
tados em uma única chapa de im
pressão, para produção de 
impressos que combinem texto e 
ilustração.

Origmalmente, não havia muita 
distinção entre composição e cli
chê, ja  que letras e figuras eram en
talhadas em madeira ou buriladas 
em pedra, sempre em blocos intei
ros. Desde que Gutenberg introdu
ziu os tipos móveis, porém, os tra
balhos de composição e matrizes 
ilustrativas passaram a ser executa
dos separadamente.

C ON FECÇÃO DOS TIPOS — 
Os primeiros tipos de importância

artística e legibilidade (para a 
época) foram desenhados por um 
francês estabelecido em Veneza. 
Nicolas Jenson (1420-1480). Foi 
ele quem lançou, em 1470, o cha
mado estilo romano, que continua
ria a ser amplamente utilizado, 
com algumas adaptações.

O mais importante editor de Ve
neza, Aldus Manutius (1449-15 15), 
foi o primeiro a publicar muitos 
clássicos gregos e romanos, por 
volta de 1500. Para essas obras, en
comendou três fontes (coleções) de 
tipos romanos a um bolonhês cha
mado Francesco Griffo, que mais 
tarde, inventaria também o pri
meiro tipo itálico, baseado na es
crita cursiva italiana. No Brasil, 
grifo é um sinônimo de tipo itálico 
(inclinado, assim). O tipo vertical é 
chamado de redondo.

No início do século XVI, a pri
mazia italiana nas artes gráficas 
passou à França. Em Iyon e Paris 
começaram a surgir primeiramente 
tipos baseados no gótico francês, 
sobretudo o bâtarde. Mas logo a se
guir começou a pesar a influência 
italiana. Os tipos romanos, itálicos 
e gregos criados por Claude Gara- 
mond (1499-1561) ainda sobre
vivem, com adaptações que não fi-

O processo m ais usual de composição de texto  é a linotipia (1 ): dos blocos assim obtidos, extraem -se provas (2) 
para os trabalhos de revisão tipográfica: s im ultaneam ente, estão sendo preparados os clichôs (3  e 4 ).
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guram seus elegantes traços bási- 
cos.

Para se ter idéia da permanência 
dos estilos em tipografia, bastaria 
lembrar alguns outros nomes, que 
jornalistas e tipógrafos experientes 
reconhecem logo: caslon é um tipo 
criado por William Caslon, grava
dor de armas inglês do sécuío 
XVIII, que se inspirou na tipogra
fia holandesa e acabou dominando 
a do sE U A  e da Inglaterra; basker- 
ville é a criação de John Basker- 
ville (1706-1775), calígrafo inglês 
que perdeu sua fortuna no ramo 
gráfico; bodoni é o tipo criado por 
Giambattista Bodoni (1740-1813), 
de Parma, admirador de Basker- 
ville.

__ Até fins do século XIX , a produ
ção de padrões (os moldes) para ti- 
pc>s era um trabalho artesanal 
digno de ourives. Isso dificultava a 
mecanização da composição. Os ti
pógrafos ordenavam tipos compra
dos prontos; a fundição de tipos 
era um negócio independente.

Depois de fundidos, os tipos 
eram colocados em gavetões com 
dezenas de compartimentos, um 
para  cada letra ou sinal de escrita. 
Tal sistema continua a ser usado 
em algumas pequenas tipografias. 
O tipografo treinado vai pegando 
cada tipo de um compartimento, e 
vai alinhando todos numa pequena 
caixa metálica portátil, o compone- 
dor.

Na parte superior do gavetão 
(caixa) ficam os compartimentos 
destinados aos tipos de maiúsculas. 
Por essa razão, tradicionalmente, 
qualquer composição em maiúscu
las é chamada de “caixa alta”  no 
jargão tipográfico (e, em minúscu
las, “caixa baixa”).

Depois de utilizada, a composi
ção e desmanchada. Cada tipo 
volta distribuído aos compartimen
tos da caixa; para as estantes se
guem os fios (laminas para impres
são de linhas continuas) e o 
“material branco” (espaços, entreli
nhas, etc.).

Esse sistema é extremamente 
moroso. A reutilização dos tipos 
depois da impressão implica pro
blemas de qualidade, pois sempre 
ocorrem danos, como amassadu- 
ras, que comprometem a nitidez 
dos sinais.

AS MÁQUINAS DE COM 
POR TIPOS — Resolvidos os pro
blemas da produção de tinta e pa
pel, bem como o de velocidade da 
impressora, a composição teria de 
mudar seu passo. A mudança so
breveio revolucionariamente, de
pois de algumas décadas. Em 1884, 
um fundidor de tipos, o americano 
Linn Boyd Benton, patenteou uma 
máquina pantográfica de gravar 
padrões. As matrizes de tipos (isto 
e, os moldes) já  não precisavam ser 
“esculpidas” uma a uma, mas po
diam ser produzidas em quantida
des ilimitadas.

No mesmo ano, um alemão na
turalizado americano, Ottmar Mer- 
genthaler (1854-1899), patenteou 
em Baltimore a primeira das má
quinas de compor em metal quente, 
a linotipo (Linotype, derivado de 
Une o ' type  =  linha de tipos). 
Como outras máquinas já  existen
tes, tinha um teclado que compu
nha com tipos previamente fundi-

O banho em  ácido é uma fase da clicheria (1 ). Prontos, os clichês são postos na ram a (2). junto aos blocos de
te x to . D epo is , o  " f l ã "  é  p rensado (3 ), para a partir d e le  se r preparada a " t e lh a "  (4 ), m atriz fina l.



Impressão 347

dos: cada tecla apertada fazia cair 
no componedor um tipo correspon
dente. A grande diferença da lino- 
tipo está em que seus magazines 
nao armazenam tipos já  fundidos, 
e sim matrizes de fundição. O lino- 
tipista não compõe uma linha de ti
pos, mas de matrizes. Completada 
a linha, o conjunto de matrizes as
sim ordenado recebe uma injeção 
de uma liga de chumbo derretido. 
Na etapa seguinte, a linha (um ca
rimbo linear de chumbo) sai par
cialmente resfriada e ja  solidifi
cada, enquanto as matrizes são 
automaticamente redistribuídas a 
seus canais nos magazines.

Em 1885, outro americano, Tol- 
bert Lanston (1844-1913), paten
teou sua monotipo (Monotype). 
Como_ a linotipo, sua máguina 
compõe tipos mediante injeção de 
chumbo quente em matrizes, mas 
com a diferença de o produto serem 
letras e sinais isolados e móveis, 
não linhas inteiriças. Cada con
junto de monotipo tem duas unida
des: a fundidora e o teclado. No te
clado, à medida que vai lendo o 
original, o operador vai apertando 
teclas, como um datilografo co
piando um texto. Cada tecla aper
tada, p o r sua vez, produz uma per- 
furaçao numa fita de papel que vai 
sendo desenrolada. Cada letra, ou 
sinal, tem um furo de posição defi
nida e correspondente na fita.

Concluída a perfuração, a fita 
passa à fundidora. A medida que a 
fita vai sendo desenrolada, o ar 
proveniente de um compressor vai 
sendo soprado através das perfura
ções. Conforme a localização do 
furo, a matriz da respectiva letra ou 
sinal assume posição para receber 
a injeção de chumbo. Os tipos já  
fundidos vão sendo ejetados numa 
linha continua, mas soltos e re
movíveis individualmente.

Monotipo e linotipo são os dois 
sistemas de composição autom á
tica que se afirmaram. Comple- 
mentarmente, empregam-se tam 
bém máquinas para fundição de 
títulos em tipos de grande tam a
nho; o modelo típico dessas titula- 
doras a metal quente é a Ludlow. 
patenteada em Chicago, 1911. Mas 
existem também modelos especiais 
<Je linotipo e monotipo para com
posição de títulos.

Até a década de 60, a grande 
maioria dos jornais e revistas do 
mundo era composta em linotipo. 
A partir dessa época, a situação se 
altera, com o crescente emprego do 
sistema de fotocomposição. Em im
pressão tipográfica, porém, a foto- 
composiçao tem aplicação quase 
nula. Sua importância está asso
ciada à expansão dos sistemas lito
gráficos e de rotogravura, que assu
mem participaçao crescente no 
mercado.

A TÉCNICA DA CLICHERIA
— A técnica e a história da com
posição tipográfica sugere toda a 
sua extensa e profunda complexi
dade. Comparativamente, a técnica 
de preparar matrizes para ilustra
ção, ou clichês, é mais simples.

Embora o uso de ilustrações em 
impressão seja tão antigo quanto_o 
de tipos, só se pode falar em cljchês 
propriamente a partir da adoção de 
técnicas fotomecânicas.

ral de zinco, às vezes de latão. Para 
prepará-lo, a primeira etapa con
siste em fotografar o original e re
velar o negativo; desta forma, a 
ilustração aparece transparente em 
um fundo negro. Enquanto isso, 
prepara-se o zinco, que é revestido 
por uma camada betuminosa, ou 
resinosa, e sensível à luz. A sensibi
lidade dessa substância de revesti
mento manifesta-se por certas 
alterações de suas propriedades, 

uando exposta à luz. Ela deve en- 
urecer, tornar-se insolúvel, aderir 

mais fortemente ao metal e ser 
inerte à ação de certas soluções áci
das. Preparada a chapa, passa-se à 
exposição: o negativo é interposto 
entre a chapa e uma forte fonte de 
luz, gerada por arco voltaico.

A luz passa pela área transpa
rente do negativo e incide sobre a 
chapa sensibilizada. Depois de al
gum tempo de exposição, a camada 
sensível converte-se numa forte 
proteção bem aderida. Já  as partes 
não expostas, correspondentes ao 
negro do negativo, podem ser re
movidas com uma lavagem apro
priada, mas simples.

O resultado é uma chapa de 
zinco plana, com uma área escura, 
correspondente à ilustração. Se
gue-se um banho de ácido nítrico, 
que imediatamente começa a cor
roer a superfície não protegida que 
circunda a ilustração, sem afetá-la; 
ao fim de algum tempo, a ação do 
ácido provoca um rebaixamento na 
região em que incidiu; os contornos 
da ilustração salientam-se na 
chapa. Uma limpeza, fresa de algu
mas rebarbas, e está pronto o cli
chê.

Ao que parece, o primeiro clichê 
gravado por processo semelhante 
ao descrito foi obtido em 1826 
por um francês chamado Joseph 
Niepce*. Mas foi só a partir de 
1850 que aperfeiçoamentos deram 
viabilidade ao método.

Logo se notou uma importante 
deficiencia: o processo servia bem 
para gravar imagens de contraste 
absoluto, ãreas inteiramente negras 
em fundo branco ou vice-versa. 
Mas como captar as variadíssimas 
gradações de tom de uma fotogra
fia? Para obter meios tons no 
zinco era preciso decompor a ima
gem em pequenos pontos. Para 
isso, bastaria interpor entre o origi
nal e a camada de zinco algum tipo 
de rede. Mas tinha de ser uma rede 
muito fina, uma retículo.

A primeira a ser patenteada, na 
França, data de 1857. Em 1869, a 
Canadian Illustrated News já  pu
blicava uma ilustração de clichê re
ticulado.

Mas só em 1893 os irmãos Max 
e Louis Levy (1857-1926 e 
1846-1919) criaram uma retícula 
com viabilidade comercial e téc
nica: consiste em duas chapas de 
vidro de alta qualidade óptica. Re
vestida por uma base para prevenir 
fragmentação e outras distorções, 
cada chapa é riscada mecanica
mente. Cada risco é uma linha pa
ralela às demais e situada a distan
cia precisamente igual em relação 
às vizinhas. O número de linhas va
ria de uma retícula para outra. As 
mais comuns, para impressão tipo
gráfica em papel couché, têm 48 li
nhas por centímetro. As de clichês 
de jornal podem ter de 25 a qua-

Com  as "te lhas" ajustadas aos seus cilindros e devidam ente equipada com  
U m  clichê  é u m  c a r im b o  em  ge bobinas de papel (ao  a lto ), a ro ta tiva  é  co loc ad a  em  fu n cion am en to .
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renta linhas por centímetro, con
forme a qualidade do papel, da im
pressora, da tinta, etc.

Naturalmente, uma chapa ris
cada não constitui uma retícula. O 
efeito da rede é obtido superpon
do-se duas chapas iguais, com as li
nhas dispostas em sentido perpen
dicular (isto é, cruzadas).

E enorme a variedade de tipos de 
clichê, com múltiplos efeitos espe
ciais; mais basicamente perduram 
os dois tipos descritos: o clichê- 
traço (de contraste absoluto, para 
letras, desenhos sem sombreado, 
etc.) e o clichê reticulado, também 
conhecido como autotipia.

Para impressão a cores, com 
ilustrações a traço, ainda é necessá
rio gravar um clichê para cada cor.

Para impressão a cores com 
meio-tom (por exemplo, um retrato, 
ou uma paisagem), o processo de 
gravação é algo mais complicado. 
Para  entendê-lo ê preciso conside
rar que todas as cores podem ser 
obtidas com a combinação de três 
tintas (pigmentos coloridos): ver
melho, amarelo e azul.

Teoricamente, portanto, seria 
possível obter qualquer efeito de 
cor mediante combinações adequa
das de vermelho, amarelo e azul. 
De fato, muitos trabalhos gráficos 
são executados assim, em tricro- 
mia, com resultados satisfatórios.

Na prática, por muitos fatores 
técnicos, empregam-se quatro cores 
básicas: magenta (uma combina
ção de vermelho e azul), amarelo, 
ciano (uma combinação de azul e 
verde) e preto; é a quadricromia. O 
preto serve para acentuar detalhes 
e dar uniformidade à cobertura cro
mática. Em teoria, poderia ser ob
tido com a superposição das três 
cores elementares, mas a falta de 
precisão das máquinas e a natureza 
dos pigmentos das tintas tornam 
impraticáveis a idéia.

Com quatro clichês, cada um 
correspondendo às gradações de 
um a das cores elementares (mais 
preto), é possível, portanto, obter 
todos os efeitos e tons de cor, com 
variações perfeitamente satisfató
rias. Para gravar tais clichês com 
as cores selecionadas, os procedi
mentos não diferem muito da gra
vação de autotipias para branco e 
preto.

Uma diferença importante é que 
os quatro negativos são obtidos 
mediante fotos filtradas. Isto é, em
prega-se um filtro verde que ab
sorve totalmente sua cor comple
mentar, que é o magenta; um filtro 
azul produz o negativo do amarelo; 
o filtro vermelho produz o negativo 
ciano, e exposições sucessivas (fil
tros azul, vermelho e verde) o nega
tivo do preto.

A imperfeição dos filtros, porém, 
possibilita a infiltração de tons dis
crepantes, que podem ser elimina
dos mediante retoques ou emprego 
de “máscaras” —  positivos de co
res complementares — que anulam 
os efeitos estranhos nas passagens 
de um filme para outro.

Um aperfeiçoamento, relativa
mente recente, e o de seleção de co
res automática, mediante um apa
relho chamado scanner. Um feixe 
de luz explora a imagem, traduz os 
impulsos luminosos em impulsos 
elétricos, através de células fotelé- 
tricas, e compara seus valores, de

modo a possibilitar uma repro
dução fotográfica de cada cor 
separada.

A MATRIZ EM FLÃ —  Além 
de clichês e composição, um tipo 
de chapa muito empregado em tipo
grafia é o estéreo (forma simplifi
cada de estereótipo). É uma inven
ção de 1725 que ficou oitenta anos 
esquecida e foi reapresentada em 
1804. Consiste em tirar-se um 
molde da chapa tipográfica em ma
terial plástico e depois fundir có
pias da chapa. Em suma, um pro
cesso de duplicação das formas 
metálicas.

Em 1829, um impressor francês, 
Claude Genoux, substituiu o gesso 
empregado para o molde por uma 
massa à base de papier maché cha
m ada Jlong. O processo consistia 
em estender camadas de mata-bor
rão molhado e papel com fibras de 
pano sobre a composição e depois 
m artelar com uma escova.

Depois de seca, a flo n g  (em por
t u g u ê s , s e r v i a  de molde para re
produção da chapa original, em 
chumbo. Máquinas de pressão (ca
landras) substituíram a escova e, 
em 1854, uma máquina de m olda
gem curva foi introduzida. A partir 
do fim do século XIX, passou a ser 
usado um flâ de material seco.

Nas rotativas tipográficas de jo r
nais, a impressão é feita com esté
reos curvos. Depois de pronta a 
chapa de uma página do jornal, 
com a composição e os clichês pa
ginados (isto é, distribuídos pelas 
respectivas posições, na página), o 
flã é colocado sobre ela e calcado 
por uma calandra.

Em seguida, na fundidora, o 
chumbo derretido é derrubado so
bre o flã e logo resfriado. Como o 
flã é mantido com uma curvatura 
correspondente à do cilindro da 
máquina, o produto é a chamada 
“telha”, um estéreo curvo seme
lhante a um tubo cortado longitudi
nalmente.

Desse modo, consegue-se tornar 
curva uma chapa de impressão ori
ginalmente plana, um requisito in
dispensável para impressão em al
tas velocidades e curso contínuo.

Em uso decrescente, mas ainda 
especificado para  trabalhos de qua
lidade, é a copia galvânica de com
posição, o galvano. Tira-se um 
molde da chapa em cera de abelha. 
Banhado numa solução de grafite, 
o molde torna-se condutor de eletri
cidade. Imerso numa solução de 
cobre e ligado ao pólo negativo de 
um circuito, o molde de cera, de
pois de horas, apresenta fina pelí
cula de cobre depositada em todas 
as saliências e reentrâncias. Essa 
película metálica finíssima é reti
rada, preenchida com chumbo, e 
m ontada numa base de madeira. O 
galvano pode ser executado tam 
bém em níquel ou cromo, sempre 
com o objetivo de preservar a 
chapa original contra os desgastes 
da impressão.

Litografia

Litografia, na indústria gráfica, 
quase sempre significa o processo 
de impressão offset (tradução apro
ximada: transferir, transferência, 
situar ou depor indiretamente).

Mas, noutro sentido, litografia é
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qualquer processo planográfico ba
seado na imiscibilidade da água e 
da gordura. Em 1798, um boêmio 
radicado em Munique, Aloys Sene- 
felder (1771-1834), conseguiu êxito 
em sua velha tentativa de achar um 
processo barato para impressão de 
folhas de música. O processo em
pregava uma variedade de carbo
nato de cálcio rochoso, comum na 
Baviera. A textura porosa da pedra 
absorvia bem gordura e água. Sene- 
felder sugeriu que se poderiam em
pregar também chapas de metal em 
lugar da pedra, desde que a superfí
cie fosse apropriadamente granu
lada. Era mais uma previsão que 
um a sugestão, pois foi só no século 
X X  que chapas metálicas granula
das começaram a substituir gra
dualmente as velhas pedras litográ
ficas.

A impressão litográfica a cores 
começou a surgir por volta de 
1840, mas só uns vinte anos mais 
tarde é que os processos estavam 
aperfeiçoados. A seleção de cores 
era manual. As prensas movidas a 
vapor, lançadas comercialmente al
guns anos depois, permitiram o em
prego de pedras maiores, de até uns 
100 x 150 centímetros. Na década 
de 1870, aperfeiçoamentos introdu
zidos começavam a tornar viável o 
processo patenteado em 1853 por 
John Strather, inglês. Nesse pro
cesso, a chapa não imprime direta
mente o papel, mas sim um lençol 
de borracha enrolado num cilindro. 
A flexibilidade da borracha oferece 
enorme aplicação, sobretudo para 
impressão de folhas de lata.

Em 1890 surgiram as primeiras 
máquinas litograficas de cilindro. 
Uma chapa flexível de zinco, que 
substituíra as pesadas pedras, era 
curvada em torno de um cilindro, 
enquanto o papel era enrolado num 
cilindro oposto e passava entre am
bos para sair impresso.

As primeiras boas prensas de 
offset começaram a surgir nos pri
meiros anos do século XX. Em 
1906, dois americanos —  Ira W. 
Ru bei e Alex Sherwood —  produ
ziram uma impressora que viria a 
tornar-se famosa sob a marca Pot- 
ter. A partir de 1920, aperfeiçoa
mentos dos processos de gravação 
e técnicas de registro (superposição 
precisa das cores, no impresso) fa
voreceram o uso amplo de cores 
em meio-tom. A partir daí, a lito
grafia tornou-se crescentemente 
competitiva em relação à tipogra
fia, permitindo que até jornais e li
vros, em quantidade cada vez 
maior, viessem a ser impressos no 
sistema offset.

TÉCNICAS PREPARATÓ
RIAS —  Na preparação das cha
pas para offset empregam-se geral
mente provas tipográficas, 
fotografias e desenhos —  a traço 
ou meio-tom, a cores ou em branco 
e preto. Provas cuidadosas da com
posição são coladas num dia
grama, na posição em que deverão 
aparecer depois da impressão. 
Nessa colagem, ou paste-up, ficam 
reservadas áreas brancas para as 
ilustrações. Os originais das ilus
trações (fotos, transparências, sli
des, desenhos, etc.) são fotografa
dos à parte, com seleção de cores 
e aplicação de retículas se necessá- 
riris, em processos basicamente

iguais aos de clicheria. Também o 
paste-up é fotografado. Depois, de 
cada negativo, tira-se uma cópia 
positiva, em filme. Todos os positi
vos posteriormente serão m onta
dos, de modo a ocuparem a posi
ção relativa de cada um na página. 
Como a impressão se processa em 
várias páginas por vez, os filmes de 
cada pagina são montados também 
num grande conjunto correspon
dente a um caderno da obra.

Pronta a montagem, segue-se o 
transporte, que é a gravação da 
chapa que, antes de ser gravada, 
deve ter sido submetida a prepara
ções especiais.

Em primeiro lugar, é preciso gra- 
nulá-la, para tornar áspera sua su
perfície; essa textura favorece a 
adesão da camada fotossensível, a 
retenção de água e a concentração 
da tinta. Granulagem mecânica é 
feita com esferas de aço e pós abra
sivos, depositados sobre a chapa, 
que é depois submetida a movimen
tos oscilatórios horizontais, como 
os de uma peneira, na granuladeira 
mecânica.

Depois de granulada, a chapa é 
lavada e submetida a uma solução 
de ácido acético ou ácido clorí
drico para remoção de resíduos e 
óxidos metálicos, e ainda para au
mentar sua afinidade por substân
cias gordurosas.

Na etapa seguinte, a chapa é re
vestida por uma cam ada sensivel à 
luz. Sobre essa camada seca, numa 
câm ara de vácuo, é depositado o 
filme, bem aderido. Segue-se a ex
posição à luz de arco voltaico. A 
luz que passa pelas partes transpa
rentes do filme endurece a camada 
fotossensível, de albumina. As 
áreas da chapa que ficaram prote
gidas pelas partes opacas do filme 
estarão macias. Uma tinta revela
dora gordurosa é esfregada sobre a 
chapa com o objetivo de reforçar a 
imagem a ser impressa.

Na lavagem que se segue, essa 
tinta e a albumina não expostas são 
removidas. Um banho de goma- 
arábica dessensibiliza o metal à 
gordura e dissolve resíduos de al-' 
bumina das bordas da  imagem. 
E stápronta  a chapa.

Ha vários outros tipos de chapa 
de offset, além da típica descrita. A 
gravação em relevo (deep-etch) 
torna as áreas da  imagem ligeira
mente aprofundadas, de modo a re
terem mais tinta e terem também 
maior durabilidade. Na exposição, 
emprega-se filme positivo, em vez 
de negativo. A cam ada não exposta 
é removida com uma solução de 
ácido lático, lava-se com álcool a 
chapa, que posteriormente é reco
berta com laca, e completa-se com 
uma lavagem de água, utilizan- 
do-se uma escova.

Uma chapa de albumina dá 
umas 25 000 impressões; a de bai- 
xo-relevo, acima de 100 000. Mas 
existem mais dois outros tipos de 
chapa litográfica. A bimetálica, 
que rende até 1 milhão de impres
sões, é constituída por dois metais: 
um que retém água e repele a tinta 
gordurosa e outro que compõe a 
imagem, repele a água e atrai a 
tinta. A chapa de papel especial, 
para uso em duplicadores offset de 
escritório, pode ser gravada em 
máquina de escrever comum; rende 
de 5 000 a 10 000 cópias.
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FOTOCOM POSIÇÃO — Em 
busca de alternativas econômicas e 
velozes que emancipassem a lito
grafia da tipografia, vários invento
res passaram a desenvolver méto
dos de composição fotográfica. 
Basicamente, a ideia é a de substi
tuir as matrizes que moldam 
chumbo derretido por matrizes 
transparentes que fossem impri
mindo as letras fotograficamente 
numa tira de filme.

A idéia não é nova. Já  em 1895, 
um pioneiro inglês da cinematogra
fia, William Friese-Greene, tinha 
concebido um sistema viável. 
Uma máquina holandesa, a Ha 
dego, compunha títulos antes da 
Segunda Guerra Mundial (mas a 
composiçãa das matrizes era ma
nual, não automática). Em 1947, a 
Intertype lançou sua Fotosetter, na 
qual até as matrizes denteadas que 
emolduram os negativos das letras 
lembram as matrizes de composi
ção de chumbo. A Monotype criou 
sua Monophoto, que aproveita o te
clado de suas componedoras de 
chumbo. Os sistemas tentados pas
saram a diversificar-se.

Dois sistemas típicos que mere
cem descrição mais detalhada são 
o Photon (Lumitype, na França) e 
o Linofilm, da Linotype. O Photon 
foi desenvolvido pela Fundação da 
Pesquisa de Artes Gráficas, de 
Cambridge, Estados Unidos, mas é 
invenção dos franceses René A. Hi 
gonnet e Louis Moyroud.

Na Photon, o operador copia o 
texto original numa máquina elé
trica de datilografia, que está aco
plada a um sistema de relé telefô
nica e uma unidade fotográfica. As 
linhas podem ser justificadas (isto 
é, podem ter regularizados os espa- 
ços entre as palavras) e é possível 
combinar ate dezesseis diferentes 
fontes (tipos) num mesmo texto. 
Essa combinação é possível graças 
a um sistema de memória e de com
putador eletrônicos.

Para gravar cada letra, proje- 
ta-se a luz de uma lâmpada estro- 
boscópica através de uma matriz 
fotográfica. O conjunto de matrizes 
constitui um disco, no qual elas es
tão dispostas concentricamente. 
Esse disco gira para situar cada 
matriz diante do feixe de luz, con
forme as instruções procedentes do 
teclado do operador (que são arma
zenadas antes da execução). Um 
sistema óptico permite doze dife
rentes variações de tamanho 
(corpo) para as letras projetadas.

Na Linofilm, um teclado sepa
rado codifica o original e a justifi
cação numa fita, por meios eletro- 
mecânicos. A unidade fotográfica, 
em si, é independente; pode conter 
dezoito teclas de 88 caracteres 
cada uma, para composição combi
nada. Sob controle da fita codifi
cada, a tecla correspondente a uma 
dessas dezoito fontes é selecionada 
e, sucessivamente, vai sendo sele
cionado também cada um dos ca
racteres a ser projetado por um sis
tema de lentes múltiplas.

No início da década de 1960, po
rém, a fotocomposição ainda es
tava a meio caminho na direção de 
uma alternativa eficiente para o 
chumbo. Em 1963, dois jornais 
americanos introduziram sistemas 
computadorizados, isto ê, equipa
mentos de fotocomposição que em

pregam computadores digitais para 
o preparo das fitas que vao contro
lar a máquina de compor. A partir 
daí, o panorama começou a mudar. 
Máquinas de fotocomposição pas
saram a ser dotadas de tão alta ve
locidade que cada uma delas pode 
dar conta do trabalho de vários te- 
cladistas ao mesmo tempo (o texto 
ainda precisa ser transferido por te- 
cladistas para fitas perfuradas ou 
codificadas de algum outro modo; 
mas o computador é programado 
para fazer a justificação das linhas, 
colocar hífens e aplicar outros pa
râmetros gráficos.

Muitos fatores atuam em favor 
da fotocomposição: economia (a 
longo prazo, sobretudo em vista da 
persistente elevação no custo da 
mão-de-obra, pois requer um 
quarto do pessoal empregado em ti
pografia, ou até menos; flexibili
dade (sobretudo diante das maiores 
exigências da comunicação visual 
moderna); melhores condições de 
salubridade no trabalho e, sobre
tudo, maior velocidade.

Rotogravura

“ Rotogravura” é um nome con
sagrado no Brasil, mas com certa 
impropriedade: sugere impressão 
em maquina rotativa. A rigor, toda 
máquina equipada com cilindros é 
rotativa, já  que executa rotações. 
Mas a tradição reserva o termo 
“rotativa” a impressoras de ação 
contínua, como as rotativas de jo r
nal: o papel vai sendo desenrol ado 
de bobinas e impresso imediata
mente pelos cilindros que contêm 
as matrizes.

Mas nem todas as máquinas de 
rotogravura são rotativas. Para ti
ragens menores, entre 10 000 e 
100 000 folhas, há máquinas de 
“rotogravura” para impressão de 
papel, folha por folha. Em geral, as 
rotativas só têm desempenho eco
nômico em trabalhos que consu
mam tonelagem de papel equiva
lente a mais de 100 000 folhas. As 
máquinas de folhas imprimem de 
4 000 a 5 000 por hora (velocida
des superiores, possíveis em teo
ria, comprometem a qualidade na 
prática). As rotativas de uma cor 
produzem umas 25 000 impressões 
horárias; as de quatro cores, de 
25 000 a 30 000. Além de fatores 
econômicos, consideram-se os de 
qualidade, sempre superior em má
quinas de folhas.

O PROCESSO DE GRAVA
ÇÃ O  — Rotogravura é na reali
dade fotogravura. A gravura ma
nual empregada por artistas (por 
exemplo, água-forte) não tem apli
cação industrial, exceto no pro
cesso de alto-relevo legítimo (talho 
doce, ou intaglio).

A primeira gravação fotomecâ- 
nica de que se tem notícia é a de 
Joseph Niepce*. Em 1852, o inglês 
William Henry Fox Talbot 
(1800-1877) patenteou a aplicação 
de um fenomeno observado ante
riormente por Mungo Ponton 
(1802-1880) em 1839 e Edmond 
Becquerel (1820-1891) em 1840: a 
gelatina, quando sensibilizada com 
um a solução de dicromato, endu
rece e se torna insolúvel em água, 
após ter sido exposta à luz. Isso
a b r iu  c a m in h o  p a r a  o s  d iv e r s o s  t i-

Os retoques são im portantes para que a chapa produza cópias perfeitas.

A n tes  da im p ressão  (a b a ixo ), ex tra em -se  provas para o  e x a m e  d e  qu alidade.
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pos de gravação fotográfica de cha
pas metálicas. A imagem proje
tada, tornando insolúvel a gelatina, 
protege a superficie do metal, nas 
partes expostas, contra a ação dos 
corrosivos.

Mas o princípio de fotogravura 
que tornaria a rotogravura comer
cialmente viável só viria a ser esta
belecido em 1878. Nesse ano, Karl 
Klietsch, da Boêmia, sabia expor 
um filme positivo sobre o chamado 
papel-pigmento (um filme feito de 
gelatina colorida, sensibilizada 
com dicromato de potássio, e espa
lhada como revestimento uniforme 
de uma folha de papel).

Depois de exposto ao filme, o 
papel-pigmento era comprimido 
contra uma chapa de cobre vestida 
de uma resina asfáltica uniforme. 
Um banho de água revelava o pa
pel-pigmento, fazja inchar a gela
tina onde a luz não incidira, e pos
sibilitava a remoção do papel da 
base. Na fase seguinte, a chapa era 
gravada em banhos sucessivos de 
um solução de cloreto férrico, com 
concentração variada.

Com o progresso técnico, obtive
ram-se processos mais autom atiza
dos, sobretudo para gravação dos 
cilindros das rotativas de rotogra
vura. Tira-se um negativo único da 
composição, das áreas em traço e 
das áreas de meio-tom, como foto
grafias. O negativo é retocado e 
posto em contato com outro filme 
para obtenção de um positivo. 
Mais retoques, sobretudo para re- Um a etapa básica em  rotogravura: a transferência para o papel-p igm ento.

forçar áreas opacas, antecedem o 
transporte para o papel-pigmento, 
que previamente é exposto a uma 
retícula especial de rotogravura, 
em geral com sessenta linhas por 
centímetro. O resultado dessa ex
posição prévia do papel-pigmento, 
com retícula interposta, e a forma
ção de milhões de minusculos qua
drados separados por paredes de 
gelatina endurecida (a retícula 
compreende uns 3 600 por centíme
tro quadrado).

O positivo dos textos e traços é 
então posto em contato com o pa
pel-pigmento e segue-se uma expo
sição sob luz de arco voltaico. Os 
quadros macios endurecem na pro
porção da luz que penetra pelas va
riadas tonalidades do positivo.

A folha de papel-pigmento é en
rolada então num cilindro de cobre, 
ao qual adere sob pressão (na reali
dade, o cilindro é de aço, mas sua 
superfície recebe uma cam ada de 
cobre mediante prévia ação ele- 
trolítica). Segue-se a gravação, pela 
ação corrosiva de um mordente. 
Conforme o grau de endurecimento 
dos quadradinhos, maior ou menor 
é a profundidade de cada fosseta 
gravada. Essas fossas minúsculas, 
na citada distribuição de 3 600 por 
centímetro quadrado, podem ser 
observadas com uma lente comum.

A IMPRESSÃO EM ROTO
GRAVURA — O fato de cada 
ponto ter profundidade variável 
significa variações proporcionais 
de concentração de tinta na chapa: 
naturalmente, quanto mais fundo 
cada ponto gravado, maior a quan
tidade de tinta presente nele. Na 
impressão, a tinta (bem mais fluida 
que a de litografia e de tipografia) 
preenche os milhões de fossetas, 
mas também adere em parte na su
perfície não gravada. Esse excesso 
e eliminado pela passagem de uma 
lâmina de aço (faca) sobre a su
perfície da chapa ou do cilindro. 
Para diminuir a ação abrasiva da 
lâmina sobre o cilindro é preciso 
aplicar-se regulagem de alta preci
são. Ainda assim, para grandes ti
ragens, é necessário às vezes refor
çar a superfície de cobre (metal 
macio) mediante niquelação ou 
cromação. Tintado, o cilindro é 
comprimido contra o papel, que pe
netra microscopicamente nas fosse
tas e absorve delas a tinta. A seca
gem da tinta é quase instantânea 
quando o papel passa por uma es
tufa de ar quente.

Depois de impresso, o papel apa
rece sob finos depósitos translúci
dos de tinta em cada ponto. Mas 
nos pontos correspondentes às fos
sas mais profundas, a quantidade 
maior de tinta absorvida produz 
opacidade correspondentemente 
aumentada. Essas diferenças, no 
conjunto, representam ampla es
cala de valores tonais. As marcas 
da retícula são quase intensamente 
encontradas pelas diminutas quan
tidades de tinta que ficaram na su
perfície do cilindro, mesmo depois 
de passada a “faca” .

Para impressão a cores, que re
quer muito mais perícia profissio
nal nos vários setores, grava-se um 
cilindro, ou chapa, para cada cor, 
num processo de seleção de cores
essen c ia lm en te  igua l ao de g ra v a 
ção de clichês. A rotogravura mo-As impressoras para rotogravura (foto) são mais usadas para revistas, mas o processo offset é o predom inante.
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paste-up original é gravado num cli
chê comum de zinco. Esse clichê 
será prensado a quente contra bor
racha, daí resultando um molde em 
borracha vulcanizada. Este por sua 
vez, é depois prensado a quente 
contra uma borracha mais macia. 
Os clichês de borracha, colados em 
cilindros, são como estéreos das ro
tativas tipográficas. O clichê de 
zinco não pode ser usado direta
mente como molde para o clichê de 
borracha, porque os fundos dos 
sulcos e espaços corroídos pelo 
mordente são irregulares.

O sistema com resultados de 
qualidade inferior, é utilizado ge
ralmente em trabalhos de segunda 
categoria.

SERIGRAFIA OU SILK- 
SCREEN — Este sistema de im
pressão vem tendo crescente apli
cação industrial. Como se presta 
para imprimir vidro, plásticos, me
tal, madeira e tecidos, abre novas 
possibilidades para a indústria têx
til e de embalagem.

Por enquanto, o uso da serigrafia 
tem-se limitado a pequenas tiragens 
(raramente acima de 3 000), onde 
sua aplicação oferece vantagens 
por envolver equipamento barato e 
preparação simples. E o processo 
escolhido para posters, letreiros e 
placas, decalcomanias de pequena 
tiragem, painéis de rádio e outros 
mostradores, mas também aparece 
em garrafas, objetos não planos e 
em balagens.

O que está limitando a expansão 
do silk-screen é a falta de equipa
mento de impressão mais eficiente. 
Em teoria, uma rotativa em silk- 
screen poderia competir com a ro- 
togravura e a flexografia na im
pressão de sacos de papel e 
plástico. Outro impedimento, de 
solução tecnicamente mais difícil, é 
a falta de um método satisfatório 
para impressão em meio-tom: tra
balhos de qualidade, em silk- 
screen, são quase exclusivamente 
traço, pois dificilmente os pontos 
da retícula deixam de se unir e for
mar borrões ao serem impressos.

M IM EOGRAFIA — É o pro
cesso de impressão restrito à pro
dução de apostilas, circulares e ou
tros materiais em que a qualidade 
da impressão é consideraçao secun
dária. O método emprega uma fo
lha de fibra revestida de uma ca
m ada impermeável, o estêncil. 
Quando o texto é datilografado so
bre o estêncil, os tipos da máquina 
(usada sem fita) cortam o revesti
mento e, assim, expõem a tram a 
permeável de fibra. Assinaturas ou 
desenhos podem ser traçados com 
um estilete.

O estêncil é afixado então num 
cilindro oco e rotativo, de superfí
cie exterior estofada e impregnada 
pela tinta, que se infiltra pelos re
cortes produzidos na datilografia. 
Enquanto o cilindro gira, folhas de 
papel poroso são levemente premi
das contra ele. Estêncil de boa qua
lidade permite umas 5 000 impres
sões de nitidez satisfatória.

VEJA TAM BÉM : Arte Gráficas; 
Editora; Gravura; Jornalismo; Pa
pel; Tintas e Vernizes.

Nos modernos sistem as com putadorizados, o texto original é in icialm ente transferido para fitas perfuradas.

derna compreende muitos outros 
processos: o método Dultgen para 
cores, gue faz as fossetas variarem 
não so em profundidade, como 
também em superfície; o método 
Henderson, para gravação veloz; o 
método Huebner, que dispensa o 
papel-pigmento; o Intaprmt, que 
produz pontos entalhados sem gra
dação de profundidade; e outros.

Rotogravura, embora caro, é o 
processo de maior potencial de 
qualidade para reproduções artísti
cas. Mas, de um ponto de vista me
nos artesanal, o processo está 
numa competição ainda indefinida 
com a litografia, que predomina em 
setores de embalagem e jornalismo. 
Embora caiba à rotogravura uma 
fatia do mercado (revistas ilustra
das, catálogos, material de propa
ganda, livros com ilustrações foto
gráficas, calendários, etc.), o 
processo offset parece predominar, 
exceto para impressão de celofane, 
películas plásticas como polietileno 
em bobinas, alumínio laminado e 
outros materiais.

Outros sistem as

Além de tipografia, litografia e 
rotogravura, alguns processos me
nos conhecidos têm importante 
função na indústria gráfica.

FLEXOG RAFIA — É o pro
cesso em que se imprime um 
enorme número de envoltórios, sa
cos de papel e celofane, papel-fan- 
tfisia para embrulhos e cartonagem. 
E uma forma de impressão tipográ
fica em rotativa. A diferença prin
cipal está em que, em vez de um es
téreo fundido, empregam-se clichês 
<e' borracha. Na primeira etapa, o Na Photon, os textos justificados pelos com putadores são fotografados.



Impressionismo

“ Impressionismo” é o nome que 
hoje designa o movimento que ini
ciou o ciclo da arte moderna, repre
sentado exponencialmente por Ma- 
net*, Monet*, Degas*, Renoir*, 
Cézanne*, Pissarro* e Sisley*, en
tre outros.

Alguns críticos encontram um 
paralelo dos conceitos impressio
nistas em certo estilo de composi
ção* musical, particularmente no 
de Claude Debussy*. A maioria vê 
na obra desse músico francês uma 
intenção consciente de imitar os 
métodos impressionistas, dadas as 
equivalências musicais da imagem 
visual buscadas pelo compositor. 
Existe também afinidade estética 
entre o movimento impressionista 
da pintura e a obra musical de Ra- 
vel , Albert Roussel (1869-1937) e 
outros compositores. Hoje, a maior 
P^rte dos críticos usa o adjetivo 
‘impressionista” apenas para si

tuar o período histórico de certos 
músicos, mais ou menos no mesmo 
septido que se distinguem os clássi
cos dos românticos.

Origem e antecedentes

O termo “impressionista" foi 
empregado originalmente pelo crí
tico parisiense Louis Leroy 
(1812-1885). Vários pintores que 
integravam o movimento haviam 
tido seus trabalhos repetidamente 
rejeitados pelo salão oficial (con
trolado pelos mestres da Academia 
de Belas-Artes da França). Quando 
organizaram uma exposição inde
pendente, de abril a maio de 1874, 
os artistas rebeldes provocaram 
enérgica reação. Leroy, entre es
candalizado e sarcástico, escrevia 
no dia seguinte ao da abertura da 
mostra: “ Selvagens obstinados, por 
preguiça ou incapacidade, não que
rem terminar seus quadros. Con
tentam-se com uns borrões, que re
presentam suas impressões. Far
santes ! Im pressionistas!” O escár
nio aludia particularmente a um 
quadro de Claude Monet intitulado 
Impressão, Sol Nascente (1872).

Essa “declaração de guerra” 
simplesmente formalizava uma si
tuação de conflito que se iniciara 
mais de uma década antes. Em 
larga medida, uma revolução nos 
critérios estéticos teria de ocorrer 
na Europa, depois da primeira me
tade do século XIX. A consolida
ção de um sistema sócio-político 
baseado no capitalismo* começava 
a dar início a um estilo de vida que 
hoje muitos convencionaram cha
mai" de “sociedade de consumo” .

A produção industrial, para pro
cessar-se em larga escala, envolve 
certa medida de padronização de 
gostos, de modo a criar mercado 
para grandes séries de artigos 
iguais. Isso dá maiores dimensões 
espaciais ao mercado, ao criar pre
ferências iguais em maior número 
de consumidores. Mas o mercado 
pode ser ampliado também noutro 
sentido, o do tempo, mediante o en
curtamento da duração das prefe
rências, Que a p ó s  um p ra z o  cad a
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Captando o realismo da vida, a fotografia sugeriu aos impressionistas grandes planos e ângulos originais.

A r livro e  luz so la r perm itiram  que o  natureza  fo s s e  desdobrada em manchas crom áticas. ( Na Praia , M anet.)
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Na co lor ida  fea ta  das bandeiras, um a das m ais lum inosas to las  im press ion istas. ( "R u e  M o n to rg u e il", M on e t.)

vez menor começam a dar lugar a 
outras. Tal é o sentido da moda* 
e do moderno “obsoletismo plane
jad o ” da indústria de bens de con
sumo duráveis.

Na França de Napoleão* III, tal 
sistema era ainda claramente inci
piente, mas a moda já  se institucio
nalizara. Mudanças aceleradas em 
gostos ocorriam sucessivamente 
numa única geração. O dinamismo 
nervoso da vida urbana começava 
a impregnar a totalidade das atitu
des perante a vida. Mudar come
çava a tornar-se um imperativo cul
tural. E a busca de alternativas, na 
arte*, interessava um número cres
cente de talentos.

Por volta de 1830, o Roman
tismo* dissolvera os vínculos da 
arte com o passado clássico e, 
nesse processo, abrira o caminho 
para o Realismo*. O convenciona
lismo começava a ruir. A realidade, 
que chegara a tornar-se na arte 
uma entidade quase mitológica, 
deixou de ser evocada para ser con
templada. Os pintores queriam 
abandonar o ale/ier e as regras es
tritas para focalizar a atualidade 
cotidiana dos espetáculos da rua.

Mas, além dessa renovação te
mática, a arte buscava reformular 
também as técnicas de precursores. 
Dois precursores do Impressio
nismo, Boudin* e Jongkind 
(1819-1891), já  haviam deixado 
perplexa a crítica, com estudos ori
ginais da aplicação da luz e seus 
efeitos refletivos.

Nos meados do século XIX , a 
fotografia* também começava a 
disputar um lugar entre as artes. E 
isso não poderia ocorrer sem in
fluenciar fortemente a trajetória da 
pintura. Com a fotografia, os pinto
res se viram abruptamente diante 
de inovações: ângulos nunca antes 
tentados, grandes planos, instantâ
neos que decompunham os movi
mentos. (Degas chegou a valer-se 
da fotografia para aprofundar seu 
estudo dos gestos, mediante análise 
dos elementos que os compõem, 
com vistas a combinações rítmicas 
originais.)

A par de todos esses fatores, a 
gravura* japonesa invadiu o foco 
da atenção artística. Em 1850, p o 
liticamente forçado a um intercâm
bio comercial com o Ocidente, o 
Japão saia de seu secular isolacio- 
nismo. A partir de 1854, os traba
lhos de mestres como Utamaro 
(1753-1806), Hokusai* e Hiroshi- 
gue* causavam impacto pela esque
matização das linhas simplificadas, 
a transparência e suavidade das 
sombras. As estampas japonesas 
contribuíram para a síntese con
ceptual do Impressionismo me
diante a introdução de um ele
mento exótico, de origem oriental.

Em suma, contra o pano de 
fundo de um contexto cultural con
dicionado pelo processo sócio-eco- 
nômico, conjugaram-se as forças 
do Realismo, da  tecnologia foto
gráfica e da infusão da arte ja p o 
nesa para comporem uma síntese 
revolucionária: o movimento im
pressionista.

Durante uns dez anos, entre 
1862 e 1871, o Impressionismo vi
veu um período de incubação. Em 
1863, convergiam para um novo 
consenso artístico vários pintores 
jo v e n s  que  fre q ü e n ta v a m  a  A cad e-
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Manet liderou o movimento im
pressionista, portanto, menos pela 
inovarão técnica do que pela ex
pressão de desafio que passou a 
personificar. Em termos de con
ceito estético, foi o mais reticente 
dos impressionistas e acabou criti
cado até mesmo por alguns adeptos 
do movimento, particularmente 
Degas. Quando o Impressionismo 
deixou a etapa de preparação para 
entrar na de desenvolvimento, a li
derança passou a Monet. Essa fase 
ficou conhecida como “ período Ar- 
genteuil” (nome do lugar em que 
Monet instalara seu atelier, nos ar
redores de Paris). Durou de 1871 
a 1880, ano em que o movimento 
começou a desintegrar-se.

Entre os períodos de preparação 
e de desenvolvimento, a guerra 
franco-prussiana de 1870 disper
sara os artistas. Monet, Sisley e 
Pis sarro, reunidos na Inglaterra, 
planejaram reviver o movimento 
após o retorno. Em 1872, Monet 
instala-se em Argenteuil e Pissarro 
estabelece uma “ cabeça-de-ponte” 
em Pontoise. O movimento ganha 
volume e impulso, mas suas ondas 
continuam a quebrar-se contra a 
intransigência do salão, que recusa 
sistematicamente todos os quadros.

Finalmente convencidos de que 
o establishment artístico não os 
aceitaria, os pintores decidem to

mar um caminho próprio: consti
tuem uma cooperativa de artistas 
plásticos e promovem uma exposi
ção própria, de 15 de abril a 15 de 
maio de 1874, no atelier do fotó
grafo Nadar (1820-1910). A mos
tra exibia 165 obras de trinta artis
tas, entre os quais Boudin, 
Cézanne, Degas, Guillaumin, Mo
net, Morisot, Pissarro, Reno ir e 
Sisley. Era o primeiro ato de guerra 
aberta da pintura moderna contra 
a acadêmica.

A resposta foi previstamente be
licosa. 0  epíteto “impressionista” 
converteu-se na munição básica 
dos exercícios de retórica da crí
tica: o termo passou a ser o qualifi
cativo de todo artista medíocre, 
“desconhecedor das regras indis
pensáveis à boa pintura” . Entre as 
poucas e abafadas vozes da defesa, 
dois tímidos artigos do crítico Phi- 
lippe Burty (1830 1890).

O desastre financeiro consternou 
ainda mais os chocados artistas. A 
desaprovação oficial era seguida e 
sublinhada pela do público. Os im
pressionistas, aliás, teriam prefe
rido o reconhecimento oficial ao 
dos leigos. Embora rebeldes, espe
ravam situar-se ao lado dos tradi
cionais. Manet, por exemplo, que 
escandalizava mais pela natureza 
dos temas que pelos detalhes da 
técnica, acreditava que sua obra

■ 1 m m
Com Renoir, o sentim ento transform ou-se em luz. ("La Baigneuse B londe".)

mia Suíça, em Paris: Camille Pis
sarro. Paul Cézanne e Armand 
Guillaumin* eram os mais assí- 
duos; ocasionalmente, o estabeleci
mento era freqüentado por 
Edouard Manet, Claude Monet e 
pelo mestre Gustave Courbet*.

Outro grupo de tendências dissi
dentes formou-se no Atelier Gleyre, 
onde trabalhavam, além de Monet, 
Jean Fréderic Bazille (1841-1870), 
Alfred Sisley e Pierre Auguste Re- 
noir, os quatro aproximados entre 
si pelo mesmo interesse inovador. 
O mestre Gleyre, um professor da 
Escola de Belas-Artes, não tardaria 
a reprovar as tentativas “ irreveren
tes”  de seus discípulos. Freqüente
mente acusava Monet, o mais in
conformado, de tender para um 
excessivo “realismo”. As divergên
cias culminaram com a saída dos 
quatro jovens que, liderados por 
Monet, passaram para a Academia 
Suíça, bem mais tolerante. As no
vas idéias logo se harmonizaram 
com as de Manet e outros que fre
qüentavam a academia. Pouco de
pois, a tendência ganhava mais vi
gor ainda, com a adesão de H. G. 
Edgar Degas, Berthe Morisot*, 
Henri Fantin-Latour (1836-1904) e 
alguns outros. Anteriormente, to
dos esses artistas compunham pe
quenos grupos que gravitavam em 
torno de Manet, Monet e Fantin- 
Latour, mas em 1866 já  se configu

rava uma coalizão que se cristali
zava como um movimento bastante 
revolucionário.

As primeiras reuniões acabaram 
se constituindo em encontros sema
nais regulares, entre 1868 e 1870: 
às quintas-feiras, no Café Guer- 
bois, sob presidência de Manet e 
com a presença incentivadora do 
novelista Zola*.

Manet não havia sido escolhido 
tanto por seu radicalismo artístico 
(grandemente moderado por certas 
inclinações tradicionalistas). Mas 
—  talvez justamente em função de 
seu passado acadêmico —  ele cau
sara escândalo ao exibir seu Bai
lado Espanhol (1862), uma combi
nação veemente e ousada de tons 
em que predominavam vermelho, 
azul, amarelo e negro. No ano se
guinte, o salão oficial recusara suas 
obras. Juntamente com Pissarro, 
Jongkind, Guillaumin e Cézanne, 
entre outros, Manet tivera de sujei
tar-se a um refúgio oficial no Palá
cio das Indústrias, o famoso Salão 
dos Recusados, aberto a 15 de 
maio ae 1863. Ainda assim, a voci- 
feração do gosto estabelecido con
tinuava a hostilizá-lo. Seu Alm oço  
na Relva era acusado de exorbitar 
dos limites de mito e alegoria per
mitidos ao nu, para cair no rea
lismo. No Salão de 1865, então, 
seu Olympia era visto como escan
dalosa apologia da prostituição. Pissarro, um dos prilneiros a rom per com  o academ icism o. (A u to -re tra to  )
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não contrastava com a essência dos 
conceitos renascentistas e neoclás
sicos. Mas a pressão conservadora 
deixou bem claro que a pintura mo 
derna não tinha mais alternativa: 
ou seguia seu curso próprio, mais 
promissor que o académico, ou pe
recia. Extinguir-se, aliás, era a pro
babilidade aparentemente mais 
alta: em 1875, os impressionistas 
tiveram que promover uma venda 
pública de suas obras no. Hôtçl 
Drouot. E nem isso resolveu as 
aperturas financeiras: os coleciona
dores suspeitavam estar sendo víti
mas de um logro e permaneciam re- 
fratários à novidade.

Mas, por um prodígio de perse
verança e resistência, os impressio 
nistas voltaram a expor coletiva
mente em 1876, na Galeria 
Durand-Ruel. E, para demonstrar 
que o desafio permanecia de pé, 
adotaram oficialmente o nome “ im
pressionismo” para o movimento. 
A denominação declarada da Ex
posição dos Pintores Impressionis
tas na realidade causou pouca im
pressão, pelo menos no público e 
na crítica: novo malogro.

E mais um, no ano seguinte. A 
adesão de novos nomes, como os 
de Paul Gauguin* e da americana 
Mary Cassat , em nada modificou 
a situação.

O primeiro reconhecimento in
fluente surgiria só em 1878, com 
a publicação de um estudo crítico 
de Théodore Duret (1838-1927), 
intitulado Os Pintores Impressio 
nistas. O livro analisava o movi
mento e discutia o trabalho dos 
pintores que o autor julgava_ mais 
importantes na nova tendência: 
Monet, Sisley, Pissarro e Morisot.

Com o início da aceitação, so
breveio também o começo da dis
solução do movimento. Na quarta 
exposição, de 1879, os artistas já  
não se intitulavam impressionistas, 
mas “ independentes ’. Gauguin 
participou com uma escultura, mas 
estavam ausentes Cézanne, Mori
sot, Sisley e Renoir; este último 
preferiu insistir em obter aceitação 
oficial, e chegou a colher modera
dos elogios para seu Jeanne Sa- 
mary, retrato de uma atriz, exposto 
no salão do ano. No ano seguinte 
foi a vez de Monet, que apesar da 
desaprovação de Degas, apresen
tou várias telas ao salão e uma de
las foi aceita. O processo de esva
ziamento perdurou de 1880 a 1886. 
A quinta exposição, de 1880, foi 
marcada pela exclusão voluntária 
de Cézanne, Monet, Renoir e Sis
ley, todos em dissensão com o 
grupo remanescente. Monet, nesse 
ano, preferiu empreender sua pri
meira exposição individual. A de- 
sintegraçao do movimento viria a 
ter confirmação cabal anos depois, 
na exposição de 1886, a última do 
grupo.

Paralelamente, o Impressio
nismo começou a tornar-se siste
mático e convencional. Existia 
agora um método algo codificado 
de produzir pinturas impressionis
tas: a revolução consolidava sua 
institucionalização. E, necessaria- 
mente, novas tendências come
çaram a tomar corpo dentro do 
próprio movimento. A sexta 
exposição, de 1881, já  demonstrava 
as linhas divergentes seguidas por 
Degas e Pissarro, em contraste

com a orientação promovida por 
Monet.

Mas o prestígio crescia. A sé
tim a exposição, que reagrupou 
quase todos os pioneiros (com a 
notada ausência de Cézanne e De
gas), constituiu moderado sucesso 
financeiro e obteve relutante apro
vação da crítica. Exposições indivi
duais organizadas pelo promotor 
Durand-Ruel, em 1883, deram 
maior projeção ainda a Boudin, 
Monet, Renoir, Pissarro e Sisley.

Em 1886, o prestígio do Impres
sionismo já  transcendia o meio cul
tural francês. Nesse ano, Durand- 
Ruel promoveu uma vitoriosa 
exposição de trezentas telas im
pressionistas em Nova York; e a 
oitava exposição, em Paris, a úl
tim a do grupo, marcou o apareci
mento do neo-impressionismo.

Conceitos estéticos

Ao reagir contra o Romantismo, 
de inspiração literária, e contra o

Paul Cézanne deixava às vezes transparecer sua adm iração pelo severo classicismo. ( " A  V elha  nom  a T o u c a "  )

M ary Cassat: participação americana na exposição em  1 87 7 . ( 'As Irm ãs".)
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Realismo, que refletia a tensão so
cial do momento, o Impressio
nismo rompeu com importantes 
convenções artísticas da época. No 
alicerce de seu conceito indepen- 
dénte, baseava a pintura nas cores 
puras do espectro solar. As tonali
dades intermediárias deveriam ser 
obtidas não pela mistura dessas co
reus na paleta, mas em sua justapo
sição na tela.

Para os impressionistas, as cores 
da natureza constituíam alterações 
siitis e constantes, produzidas pela 
incidência da luz solar. Um quadro 
fixava determinado “ instante , mas 
não deveria desmentir a natureza 
cambiante do cromatismo natural.

Esse conceito, em si, não era re
volucionário, quando considerado 
isóladamente. Leonardo* da Vinci, 
Rembrandt*, Velásquez*, Consta 
bife* e Turner* já  o haviam perce
bido e assimilado. Mas os impressi
onistas estenderam a mesma idéia a 
suas concepções de forma. Rejeita
vam o contorno rígido — que de
fine a forma e sugere o volume — 
como um desmentido convencional 
à ação deformante da luz. A pers- 
pdctiva devia ser libertada das re
gras de geometria, p a ra  ser suge
rida numa degradaçao dos tons, do 
primeiro plano para a linha do ho
rizonte. E isso era revolucionário 
—| o bastante para causar na cri 
tica atitudes reprovadoras, que iam 
do ceticismo à indignação.

Ainda quanto ao cromatismo, os 
inlpressionistas recusavam —  ino
vadoramente — o princípio de con
traste brusco das sombras. Que
riam captar suas verdadeiras 
nuanças, que eram-muito mais que 
meras gradações do cinza ou a ne
gação negra. Em quadros impressio
nistas, as sombras estão impregna
das de reflexos coloridos. Não se 
exprimem por tons de negro, cinza, 
pardo e terra, mas de azul, ama
relo, vermelho, laranja e violeta. 
Toques delicados de tons contras
tantes, lado a lado, na tela, recom- 
binam-se pelo olho humano para 
compor um terceiro tom, e os im
pressionistas procuravam explorar 
exaustivamente esse fenômeno óp
tico. A justaposição, predominava 
sobre a mistura, numa caracterís
tica que mais tarde se acentuaria 
na pontilhismo neo-impressionista.

O Impressionismo, além dessas 
características técnicas, buscava 
distanciar-se da pintura acadêmica 
também através da temática. Mas, 
nesse aspecto, nunca pôde livrar-se 
cabalmente da influência realista, 
em razão de dois fatores principais. 
O primeiro deles: a formação rea
lista de Monet e Pissarro, líderes 
vigorosos do movimento, que ha
viam desenvolvido seus talentos 
sob a marcada influência do rea
lista Courbet e de outros. O se
gando fator: uma necessidade de 
coerência. Ao elegerem a luz solar 
como elemento predominante na 
pintura os impressionistas forçosa
mente tiveram que concentrar-se 
em exprimir a vida ao ar livre. Te
mas abstratos, imaginários e mito
lógicos, que constituíam a preferên
cia acadêmica, tinham que ser 
eliminados. O resultado foi que as 
telas impressionistas fixaram as ce
nas urbanas de Paris, o litoral do 
canal da Mancha, os recantos su
b u rb a n o s  à m arg em  d o s  rios Sena

v J

V

.  í k

A adesão de A lfred Sisley e Berthe M orisot deu nova força ao m ovim ento.

e Oise. Eram caçadores da vibra
ção universal da luz e de suas fugi
dias impressões.

A pintura impressionista, síntese 
desses conceitos, exprime global
mente o predomínio do transitório 
sobre o permanente, do processo 
sobre a essência. Daí o caráter efê
mero que as imagens parecem ter 
nos quadros impressionistas. A luz, 
o ar, as superfícies, os contornos e 
volumes, tudo isso parece estar 
sendo dissolvido nas pinceladas 
abertas e soltas, executadas com 
aparente negligência.

O ambiente econômico, social, 
político e científico da Europa da 
época já  tinha posto diante do ho
mem o quadro global do dina
mismo do universo. Eletricidade, 
radiatividade, microbiologia, dar- 
winismo —  as mil brechas abertas 
nos muros de um paraíso místico 
de estabilidade —  teriam forçosa
mente que levar à desintegraçao de 
toda a estrutura. Ao aceitar o desa
fio de tentar uma sociedade tecno-

D eqas. o  m arginal do  Im press ion ism o, d iverg iu  da o rien tação  d e  M onet. ( "R e tra to  de G iovann ina Be lle lli .)



Signac, o teórico dos neo-im
pressionistas, para definir origem, 
princípios e finalidades do movi
mento, escreveu um artigo intitu
lado De Eugène Delacroix ao Neo- 
Impressionismo.

Nesse trabalho, publicado em 
1899 pela Revue Blanche, Signac 
analisou o princípio do divisio
nismo, cuja expressão é o emprego 
sistemático da pincelada fragmen
tada. E estabeleceu também o que 
julgava constituir a diferença entre 
divisionismo e pontilhismo: “ O 
neo-impressionismo não pontilha, 
mas divide. Dividir é assegurar to.- 
dos os benefícios da luminosidade, 
da coloração e da harmonia por: 
1.°) mistura óptica dos pigmentos 
unicamente puros (todas as tintas 
do prisma e todos os tons); 2.°) se
paração dos diversos elementos 
(cor, local, cor de iluminação, suas 
reações, etc.); 3.°) equilíbrio desses 
elementos e sua proporção (se
gundo as leis do contraste, da gra
dação e da irradiação); 4.°) escolha 
de uma pincelada proporcional à 
dimensão do quadro ’.

Ainda no plano teórico, os neo- 
impressionistas incorporaram em 
parte as teorias de Ludwig Ferdi- 
nand Helmholtz* e Eugène Che- 
vreul (1786-1899), físicos que ana
lisaram cientificamente as influên
cias recíprocas das cores.

O que nos impressionistas era 
predominantemente uma inclina
ção intuitiva, nos neo-impressionis
tas aparece como produto de um 
critério mais racional. Tentavam a 
conscientização do paralelo cultu
ral entre a arte moderna e o flores
cimento científico que acompanhou 
a Revolução Industrial*.

Seurat, por exemplo, substitui a 
pincelada em forma de vírgula, 
típica dos impressionistas, por pon
tos ou pequenos retângulos justa
postos, para obter um efeito de mo
saico visto à distância. Apesar do 
método estritamente científico, 
suas obras constituem registros 
íntimos e duradouros da natureza.

Foi um quadro seu, La Grande 
Jatle (ou, por extenso, Uma Tarde 
de Domingo na Ilha de La Grande 
Jatle), que atraiu atenção (e contro
vérsia) para o método neo-impres
sionista.

A reação do público e da crítica 
foi predominantemente desfavorá
vel. Entre os poucos pintores que 
defenderam a inovação estavam 
Signac e Pissarro. Nos meios literá
rios, o único aplauso significativo 
foi o do poeta e crítico Félix Fé- 
néon (1861-1944).

Seurat e Signac eram particular
mente denunciados pelo suposto 
caráter monótono e matemático de 
seus quadros, julgados mais uma 
realização mecanica do que artísti
ca. Mas um menor número argu
mentava que a mistura óptica das 
manchas de cor, separadas pela 
tram a quase imperceptível de li
nhas de branco puro da tela, criava 
uma atmosfera de original lumino
sidade. Talvez em razão de tal ju l
gamento, os neo-impressionistas 
eram também chamados por alguns 
de “luminaristas cromáticos” . Para 
melhor defesa de seus interesses, os 
pontilhistas haviam ajudado a fun
dar a Sociedade dos Artistas Inde
pendentes.

S eu ra t m orreu  jo v em , ao  c a b o  deCena da prim eira apresentação, em  Paris, do balé "A  Sagração da Prim avera", de Stravinskv- (Foto de 1913 .)

As figuras de Seurat são rígidas, quase sem  m ovim ento. ("A  Parada".)
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lógica, o homem aceitava implici
tamente o risco de buscar uma 
conciliação com a dinâmica avas
saladora da natureza. A arte não 
poderia deixar de refletir e acompa
nhar tal processo. E a pintura co
meçaria a tomar seu lugar, nesse 
realinhamento de atitudes, a partir 
do Impressionismo.

Foi o primeiro passo daquilo que 
viria a ser a marcha acelerada do 
século XX. Antes, uma escola 
artística podia varar séculos; desde 
o Impressionismo, nenhuma subsis
tiu sequer por uma geração. Nas 
pegadas da ciência, a arte assumiu 
a moda de mudar. Na pintura essa 
aceleração começou nitidamente 
com o Impressionismo.

O neo-im pressionism o

Na última exposição do grupo 
impressionista, em 1886, figura
vam Georges Pierre Seurat* e Paul 
Signac*. E com eles manifestava-se 
uma nova tendência dentro do mo
vimento, um estilo pictórico que vi
ria a se tornar conhecido como 
neo-impressionismo, divisionismo, 
ou pontilhismo.

A idéia central era a de conti
nuação do movimento impressio
nista, não a de rejeição. Ao contrá
rio, os neo-impressionistas alon
gavam a perspectiva histórica, 
para estende-la no passado até a 
obra de Eugène Delacroix*. Efeti
vamente, o grande mestre rom ân
tico, apesar da enorme consagra
ção que lhe foi dada pelos meios 
oficiais de sua época, sempre negou 
identificação com o consenso aca
dêmico. Sua pintura envolvia sufi
ciente distanciamento das regras 
estabelecidas.
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Frontispício de "Children's C om er", peça de Debussy, publicada em  190 8 .

uma carreira de apenas dez anos. 
Mas Signac, que viveu até 1935, 
permaneceu fiel ao movimento por 
todo esse período de meio século.

Na m úsica, a sedução  
das imagens

- J  -
O impressionismo musical esbo

çou-se primordialmente como rea
ção à grandiloqüência e à lamen
tação do Romantismo e do wag- 
nerjismo. Consistiu no abando
no de formas musicais tradicio
nais, como a sonata e a sinfonia, e 
os componentes que lhes davam 
configuração temática. Seus ante
cedentes são encontrados nas can
ções polifônicas da Idade Média, 
nas quais a descrição subordina
va-se à impressão. Os acordes dis
sonantes de Chopin*. que se asse
melham a longos encadeamentos 
de luz, também podem figurar entre 
os precursores da linguagem de De 
bussy. E algumas composições de 
Schumann* (Des Abends, Warum), 
por outro lado, tr aduzem vida inte
rior pelo som. Finalmente, as peças 
líricas de Grieg* (Peer Gynt) for
maram uma espécie de traço de 
união entre Schumann e o impres
sionismo: elas pintam, contam, 
ilustram uma ação, fazendo uso de 
hábeis artifícios harmônicos.

A música do Japão, revelada na 
Exposição de Paris de 1889, exer
ceu igualmente influência sobre o 
impressionismo musical: não so

mente animou o gosto pelo raro e 
insólito, comum na época, como 
também apresentava traços que 
acabaram por enriquecer o vocabu
lário musical impressionista.

Com Debussy, a sensibilidade 
impressionista eliminou as formas 
rígidas tradicionais e encontrou 
perfeita e definitiva encarnação. 
Esse compositor trocou a eloqüên
cia do sentimento pela beleza so
nora das palavras e pela sedução 
da imagem: a música passou a ex
primir novas sensações, por meio 
de formas livres e ligeiras, evo
cando a natureza, a luz, as cores, 
a sombra. Os temas passaram a ser 
mais breves e menos insistentes. 
Muitas vezes, não resta da melodia 
mais que um fragmento. O drama 
lírico Pelléas et Mélisande é apon 
tado como sua obra mais original.

Junto à música de Debussy, po
dem encontrar-se claros motivos 
impressionistas em composições de 
Maurice Ravel, sobretudo em Sché- 
hérazade ( 1903) e Quatro Acordes. 
As influências de Debussy são en
contradas ainda na música de Paul 
Dukas*, Alexandre Scriabin 
(1872-1915), Manuel de Falia* e 
Isaac Albeniz*.

VEJA TAM BÉM : Arte; Cor; Ex 
pressionismo; Iluminação; Luz; 
M usicai Pintura; Realismo; R o 
mantismo. Na Renascença, os artistas im provisavam  acom panhando-se com  o alaúde.

Improviso

O improviso, considerado a 
forma elementar de toda atividade 
musical, apresenta-se sobretudo de 
duas maneiras: pela introdução de 
mudanças ou adições a composi
ções preexistentes; e pela invenção 
e execução simultânea de composi
ções inteiramente originais.

Num significado mais particular, 
“ improviso” é também o nome 
dado por certos compositores ro
mânticos a determinado tipo de tre
cho musical. Os modelos mais fa
mosos são os de Chopin* —  que 
escreveu três improvisos: opus 29, 
36 e 51 — , Schubert* e Schu
mann*.

Nas civilizações do Oriente, 
onde a improvisação é o princípio 
musical por excelência, a arte do 
maqam  (Oriente Próximo) ou do 
rage (índia) consiste em criar, a 
cada representação de um determi
nado modelo melódico, um trecho 
novo. Essa nova composição é rea
lizada através de uma alteração de 
ritmo e da intercalação de passa
gens que, tendo caráter musical au
tônomo, fazem a ligação entre as 
diferentes notas de um modelo me
lódico. Essa técnica, que também 
foi bastante usada na música* eu
ropéia medieval, ainda está pre
sente na música popular contempo
rânea do Ocidente.

Com o desenvolvimento da poli
fonia* na Europa (século XI), im
proviso e composição* escrita pas
saram a coexistir pacificamente. As 
regras técnicas e as formas de com
posição escrita eram em grande 
parte resultado de experiências prá
ticas improvisadas; e a música es
crita beneficiou-se grandemente 
com isso.

A primeira referência teórica à 
música, improvisada foi de um au
tor anônimo do século XIII, que

analisou a arte de “compor e en
toar de improviso”

Durante a Renascença*, os toca
dores de alaúde da Alemanha e da 
Itália não só improvisavam em 
contraponto* como também trans
punham p ara  seus instrumentos 
composiçoes vocais improvisadas. 
Nos séculos XV e XVI havia uma 
relação muito estreita entre impro
visação musical e poética. Certos 
improvisadores famosos nas cortes 
européias da época recitavam e 
cantavam poemas acompanhan
do-se com viola, lira ou alaúde. 
Também a música de dança* era 
dominada em grande parte pela im
provisação: à variação, muito fre
qüente, costumava-se, acrescentar 
vozes em improviso. É o caso das 
músicas de dança de fins do século 
XV, escritas com uma só linha me
lódica, à qual se acrescentavam tre
chos vocais improvisados.

No início do século XIX, o im
proviso ainda era utilizado em mui
tos tipos de composição: música de 
igreja, de câmara*, ópera*. Mas 
Rossini*, em 1815, eliminou-o 
completamente da ópera.

Nessa época, muitos composito,- 
res lançavam mão do improviso. É 
o caso de Mozart*, por exemplo, 
que aos cinco anos o fazia muitas 
vezes a partir de temas sugeridos 
pelo seu auditório.

Posteriormente, durante o Ro
mantismo*, muitos músicos desta
caram-se como improvisadores: 
Beethoven*, Schubert*, Schu
mann*, Mendelssohn*, Chopin*, 
Brahms*, Franck*. No século XX, 
a improvisação permanece na mú
sica cigana, no samba*, na bossa* 
nova e, em especial, no jazz*. Em 
música experimental, principal
mente a aleatória*, apenas o pro
jeto geral é previsto; muitas das 
particularidades ficam a critério do 
intérprete, através do improviso.

VEJA TAM BÉM : Aleatória, Arte; 
Jazz; Melodia; Música.
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Imunologia

Durante a Idade M édia e o Renascim ento, o fantasm a da peste representava um terror constante para os europeus.

Em seu significado original, o 
termo “ imunidade” indicava ape
nas a_ resistência do organismo à 
invasão por um agente causador de 
doenças. Sabia-se que, se um in
divíduo conseguisse sobreviver a 
moléstias epidemicas, como a va
ríola* ou a peste*, não contrairia 
novamente a doença — gozaria de 
“ imunidade naturalmente adqui
rida”.

Já no século XV a.C., os chine
ses recorriam ã inalação de pós ob
tidos de crostas de feridas varióli- 
ças, a fim de se tornarem imunes 
à doença.

A inoculação de material varió- 
lico era prática comum em diversos 
outros povos da Antiguidade. O 
procedimento tornava-se perigoso, 
na medida em que havia possibili
dade de generalizar a doença com 
evolução por vezes fatal; era, no 
entanto, um risco menor, dada a 
gravidade e alta mortalidade que 
ela em geral determinava.

Os primeiros passos a caminho 
de uma imunologia racional, 
apoiada em bases científicas, foram 
dados pelo inglês Edward Jenner*. 
Em 1798, ele usou material puru
lento, obtido da varíola bovina,

fiara induzir imunidade antivarió- 
ica no homem. Após essas pesqui

sas, nenhum trabalho importante 
apareceu até 1880. Nesse ano, Pas- 
teur* descobriu que as culturas ate
nuadas do bacilo da cólera das ga
linhas protegiam os animais contra 
a infecção natural. Pasteur consta
tou ainda que as galinhas inocula
das com culturas velhas não adoe
ciam ao serem infectadas com cul
turas frescas. Isso porque, ao 
envelhecer, o bacilo virulento passa 
a defender o animal.

Esse método de proteção — de
nominado vacinação* — abriu 
campo ao desenvolvimento das cul
turas atenuadas, que culminaria 
com as experiências sobre raiva* 
humana, realizadas também por 
Pasteur. Os vírus* rábicos atenua
dos protegem o indivíduo contra a 
ação de vírus ativos, inoculados 
pela mordida de um animal rai
voso. Testando inicialmente suas 
descobertas em cães, Pasteur teve 
também a oportunidade de garantir 
seu sucesso em seres humanos.

Embora as experiências realiza
das por Jenner e Pasteur tenham 
sido particularmente significativas, 
a imunologia só foi elevada à cate
goria de ciência com os trabalhos 
ae Emil von Behring* e Kitasato 
(1852-1931). Foram eles que de
monstraram o aparecimento de fa
tores ou substâncias antibacteria- 
nas no sangue de um animal 
injetado com bacilos diftéricos. Es
sas substâncias receberam o nome 
de “ anticorpos”.

Em 1894, a imunologia recebia 
mais uma importante contribuição: 
provava-se que os anticorpos obti
dos em soros imunes contra um 
certo organismo tinham ação aglu
tinante ou precipitante contra o 
mesmo. O soro retirado de um ca
valo imunizado com bacilos de té

tano*, e injetado num homem con
taminado, foi capaz de prevenir a 
evolução da doença. Durante a Pri
meira Guerra Mundial, a aplica
ção de soro antitetânico, também 
retirado de cavalos, reduziu consi
deravelmente a incidência da mo
léstia em soldados feridos no front.

Com o desenvolvimento da soro- 
terapia, descobriu-se que existia no 
soro um fator com atividade bacte- 
ricida, que desaparecia após aque
cimento a 56° C. Constatou-se 
ainda que esse fator (o comple
mento) atuava em conjunto com os 
anticorpos.

Os fatores existentes no soro de 
indivíduos imunes, com atividade 
antibacteriana, pareciam constituir 
a única explicação para o meca
nismo imunitário. Entretanto, 
MetchnikofF*, ao observar a fagoci- 
tose de bactérias ou partículas pe

los leucócitos do sangue periférico, 
sustentou que a fagocitose era o fa
tor mais importante nas reações de 
imunidade. As divergências entre 
essas duas hipóteses, cada uma de
las apresentando argumentos diver
sos, deram origem a acirradas polê
micas. Com o patologista inglês 
Wright (1861-1947) surgiu a pri
meira tentativa de unificação. Ele 
mostrou que os dois mecanismos 
eram importantes, completando-se: 
os anticorpos específicos, surgidos 
após uma infecção, ajudavam os 
leucócitos a destruírem o orga
nismo estranho.

No início do século XX, a imu
nologia ampliou seu campo de 
ação. Constatou-se que o processo 
imunológico não estava vinculado 
apenas à resistência do organismo 
aos processos infecciosos; os anti
corpos surgiam no sangue de in

divíduos aos quais se administrasse 
qualquer tipo de proteína estranha 
ao organismo. A demonstração da 
alta especificidade dos anticorpos, 
em relação à substância que provo
cou seu aparecimento (o antígeno), 
levou os imunologistas a uma série 
progressiva de descobertas. Lands- 
tein* descreveu os grupos sanguí
neos: A, B e O. Ehrlich* dedicou-se 
ao estudo quantitativo da união 
antígeno-anticorpo, propondo uma 
teoria de formação de anticorpos, 
de grande influência na época.

A idéia de que a imunidade sur
gida no indivíduo (isto é, a forma
ção de anticorpos específicos), de
pois do contato com o antígeno, 
era um mecanismo de defesa rece
beu um sério abalo quando se veri- 
ficfiu que, em determinadas cir
cunstâncias, a introdução do 
antígeno podia levar a reações alta



Imunologia 361

mente negativas. Esse fenômeno de 
não-proteção, mediado por uma 
reaçao imunológica, recebeu o 
nome de hipersensibilidade. Ao fa
zer experiências com cães, o fisio- 
logista francês Charles R. Richet* 
mostrou que a primeira injeção de 
uma substância inofensiva em nada 
alterava o comportamento de um 
animal. Entretanto, após uma se
gunda injeção da mesma substân
cia, o animal respirava com dificul
dade, apresentava vômitos e 
diarréia, acabando por morrer em 
alguns minutos; esse quadro de sin
tomas foi denominado anafilaxia 
ou choque anafilático. Os choques 
anafiláticos também ocorrem no 
honbem.

Em 1905, os biólogos Von Pir- 
quet (1874-1929) e Schick 
(1877-1967) mostraram que o uso 
repetido do soro antidiftérico ou 
antitetânico, num mesmo indiví
duo, poderia favorecer reações ana- 
filáticas graves.

Com a descrição da histamina, 
feita por Henry Dale (1875-1968), 
surgiu a explicação para os sinto
mas do choque anafilático: o anti
corpo anafilatico está preso a célu
las que contêm histamina; a união 
do antígeno com o anticorpo lesa 
a parede celular, ocorrendo então a 
liberação dessa substância que, por 
sua ação farmacológica, provocará 
os sintomas anafiláticos.

No início do século XX desco- 
briu-se que existiam certas formas 
de hipersensibilidade que não eram 
mediadas por anticorpos circulan
tes, mas por células sensibilizadas. 
Foram genericamente classificadas 
como alergias bacterianas. A rea
ção descrita por Charles Mantoux 
(1877-1947) para o diagnóstico da 
tuberculose* converteu-se em rea
ção protótipo desse tipo de hiper
sensibilidade.

Até o final do século XIX, o mé
todo de vacinação ativa era usado 
somente em caso de varíola. Ra 
mon*, descobrindo que o tra ta 
mento de toxinas com formol des
truía as propriedades tóxicas, sem 
diminuir a capacidade imunizante, 
abriu as portas à pesquisa exaus
tiva dos varios tipos de vacinas.

Específica ou não

Os mecanismos de resistência às 
infecções podem ser divididos em

térico ou antitetânico, que o prote
gerão temporariamente.

A união antígeno-anticorpo

Toda substância que, introdu
zida em um organismo vivo, pro
voca a formação de anticorpos, é 
denominada “ antígeno”. Um exem
plo de substâncias antigênicas são 
as proteínas. Acredita-se que, 
quando os antigenos são fagocita- 
dos, um tipo de informaçao seja 
transmitido pelos macrófagos aos 
linfócitos. Estes elaboram a res
posta imune, que pode assumir 
duas formas (humoral e celular), 
quase sempre desenvolvidas parale
lamente. Nas aves, por exemplo, 
existem dois órgãos linfóides cen
trais bem diferenciados: o timo e a 
bursa de Fabricius. Durante a vida 
fetal, células linfóides precursoras 
passam através desses orgãos e di
rigem-se para os nódulos linfóides 
periféricos, onde se processam as 
duas respostas imunes —  imuni
dade humoral e imunidade me
diada por células, determinadas, 
respectivamente, pelos linfócitos 
derivados da bursa e do timo. No 
homem, são os-aglomerados linfói
des, distribuídos no trato intestinal, 
que desempenham papel equiva
lente ao da  bursa das aves.

A imunidade humoral caracteri
za-se pelo surgimento, no sangue, 
de anticorpos específicos —  as 
imunoglobulinas, dos tipos IgG, 
ImM, IgA, IgD e IgE. Exercem 
funções protetoras como aglutinar 
bactérias ou facilitar a fagocitose 
pelos macrófagos. Mas podem tam 
bém desencadear reações negati
vas, uma vez unidas com o antí
geno.

Quando a imunidade é mediada 
por células, não aparecem anticor
pos circulantes, mas tem lugar o 
desenvolvimento de células linfói
des, especificamente sensibilizadas 
ao antígeno indutor.

A síntese dos anticorpos é expli
cada com base em duas teorias. 
Uma delas, a teoria instrutiva, ad
mite que o antígeno penetra numa 
célula produtora de anticorpos, 
onde atua como molde, dando as
sim uma conformação complemen
tar à molécula de imunoglobulina. 
Já a teoria seletiva afirma que o 
antígeno escolhe uma pequena par
cela das células linfóides capazes

Esquema do aparecim ento do choque anafilático: os anticorpos estão ligados às células (a); quando chegam , os antigenos juntam -se a eles (b). Nessa 
reação libertam -se da mem brana celular as substâncias histam ínicas (c), que passam para a circulação (d), atingindo a m usculatura lisa, os capilares  
e os term inais nervosos. No tecido muscular (1), provocam  espasmos e convulsões; dilatam  os capilares (2 ), ocasionando o surgim ento de edem as  
que provocam inchaço e verm elh idão : estim ulam  as term inações nervosas (3), dando origem  às dores e aos pruridos.

dois grupos: imunidade não-especí- 
fica e imunidade específica adqui
rida. O primeiro engloba os meca
nismos de defesa que não 
dependem de contato prévio com o 
microrganismo. Por exemplo, a 
pele e as mucosas, além de consti
tuírem uma barreira mecânica con
tra as bactérias, possuem sistemas 
bactericidas ativos. Também no 
sangue existem os anticorpos natu
rais e o complemento; em algumas 
secreções, aparece a lisozima, en
zima descrita por Alexandre Fle
ming* como possuindo notável 
ação bactericida. E, nas infecções 
causadas por vírus, há produção de 
uma substância antiviral nao es
pecífica, o interferon.

A imunidade específica adqui
rida pode ser ativa ou passiva e, em 
ambos os casos, natural ou artifi
cial. A imunidade ativa^ natural 
ocorre após uma infecção: uma 
criança que entra em contato com

o vírus do sarampo* adquire a 
doença e desenvolve uma imuni 
dade duradoura, não podendo apre 
sentar novamente a moléstia. A 
imunidade ativa contra o sarampo 
e algumas outras doenças tambem 
pode ser conseguida por via artifi
cial, através da vacinação com o 
vírus atenuado.

A imunidade passiva natural é 
adquirida pelo feto, através da pla
centa, durante a gestação. Os anti
corpos contra as doenças que a 
mãe já  contraiu passam para o 
feto: ao nascer, a criança encon
tra-se protegida, embora a imunida
de tenha curta duração: os anti
corpos maternos vao pouco a 
pouco desaparecendo, extinguin
do-se completamente entre • o 
quarto e o sexto mês.

Finalmente, a imunidade passiva 
artificial é conferida ao indivíduo 
mediante a injeção de um soro rico 
em anticorpos, como o soro antidif-

No contato de sangues incom patíveis aglu tinam -se os glóbulos verm elhos.
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de formar anticorpos, e com a ca
pacidade inerente de fabricar imu- 
noglobulinas especificas para esse 
antígeno. A teoria seletiva de Bur- 
net demonstra por que e como o or
ganismo reconhece substâncias que 
lhe são estranhas, não lançando an
ticorpos contra seus próprios teci
dos. Mas podem ocorrer falhas nes
ses mecanismos, o que explica o 
aparecimento das chamadas “doen
ças auto-imunes” do homem.

Toda espécie animal possui sen
sibilidade antigênica particular. 
Por isso, o transplante de tecidos 
de uma espécie para outra induz o 
aparecimento ae uma resposta 
imune, que rapidamente destrói as 
células implantadas, provocando 
rejeição. Existem também diferen
ças antigênicas em indivíduos da 
mesma espécie. São elas que provo
cam respostas imunes destrutivas 
em certos casos de transplante*.

Na espécie humana, os princi
pais antígènos de histocompatibili- 
dade —  distribuídos por todo o 
corpo, com exceção dos glóbulos 
vermelhos —  são controlados ge
neticamente. Os testes para deter
minar a compatibilidade entre doa
dor e receptor são feitos in vitro, 
usando-se leucócitos do sangue pe
riférico, pois essas células possuem 
em sua membrana todos os antíge- 
nos conhecidos.

A partir da década de 1950, os 
métodos imunológicos ganharam 
precisão e sensibilidade. O conheci
mento cada vez mais detalhado do 
comportamento da resposta imuno- 
lógica vem trazendo um número 
crescente de aplicações clínicas. 
Por exemplo, a supressão mediada 
por anticorpos contribuiu com a 
prevenção da doença hemolítica do 
recém-nascido —  devida à incom
patibilidade materno-fetal no sis
tema Rh: o sangue da mãe tem Rh 
negativo, e o feto, Rh positivo. A 
administração de globulma anti-Rh 
à mãe, logo após o parto, evita o 
aparecimento da doença numa pró
xima gestação.

A análise dos mecanismos da 
resposta imune estimulou o desen
volvimento de um a série de estudos 
sobre o controle e comportamento 
do sistema linfóide humano.

Parece também cristalizar-se a 
idéia de que os mecanismos imuno
lógicos regulam o processo de for 
mação de tumores: acredita-se que 
o organismo humano inicia uma 
resposta imunológica para contro
lar o desenvolvimento e dissemina
ção de células cancerosas.

O par alérgeno-reagina

A alergia —  reatividade exage
rada do organismo frente a estímu
los comuns —  tem também raízes 
imunológicas. Ao entrar em con
tato com o alérgeno, o organismo 
do indivíduo alérgico produz anti
corpos específicos, as reaginas. Es
ses anticorpos circulantes e cutis- 
sensibilizadores, que não atra
vessam a placenta e são destruídos 
por aquecimento a 56° C, perten
cem à classe das imunoglobuli- 
nas-E. Quando ocorre a uniao entre 
alérgenos e reagina, no chamado 
“tecido de choque” há libertação 
de substâncias farmacologicamente 
ativas, entre elas a histamina. E os
s in to m a s  o b s e r v a d o s  n a s  m a n i fe s 

tações alérgicas são devidos ju s ta 
mente à ação dessas substancias 
sobre os musculos lisos, mucosas e 
glândulas mucosas.

A capacidade do indivíduo em 
formar reaginas e a “escolha” do 
tecido de choque são geneticamente 
determinadas: existe um caráter he
reditário nas reações alérgicas, em
bora seu modo cie transmissão não 
esteja ainda devidamente esclare
cido.

Além dos fatores específicos — 
isto é, substâncias declaradamente 
alergênicas — , existem vários ou
tros não-específicos, capazes de de
sencadear uma manifestação alér
gica latente ou de agravar um 
quadro já  formado: fatores psíqui
cos, endócrinos ou ambientais.

Nas doenças alérgicas do trato 
respiratório, como asma* e rinite, 
os principais alérgenos são repre
sentados pelos inalantes —  poeira, 
fungos* do ar, pêlos e penas de ani
mais, inseticidas, etc. Nas alergias 
de pele, entre elas a urticária e o ec
zema ou dermatite atópica, os 
agentes ofensores são drogas e ali
mentos. No grupo dos medicamen
tos, destacam-se os antibióticos*, 
embora qualquer droga possa fun
cionar como alérgeno.

O critério de distinção de alérge
nos entre os alimentos é condicio
nado pela idade. Assim, nos pri
meiros meses de vida, em virtude 
da grande permeabilidade do intes
tino, as proteínas nãu degradadas

passam diretamente do trato gas
trintestinal para o sangue. Ali po
dem atuar como alérgenos. Com o 
passar do tempo, a situação corri
ge-se naturalmente, desaparecendo 
então a sensibilidade a determina
dos alimentos. Leite, ovos, peixe, 
óleos, chocolate, nozes e castanhas 
causam, freqüentemente, manifes
tações alérgicas. Cosméticos e me
tais podem também induzir reações 
alérgicas em peles sensíveis.

O diagnóstico das doenças alér
gicas é feito sobretudo através da 
histórica clínica do paciente: a en
trevista, orientada pelo médico es
pecialista, pode levar à identifica
ção do alergeno responsável. Os 
testes cutâneos, com inalantes e ali
mentos, são também extremamente 
úteis, podendo confirmar a suspeita 
clínica, ou revelar uma sensibili
dade não aparente.

Para o diagnóstico etiológico da 
dermatite de contato (caracteri
zada pelo aparecimento de erite- 
mas) recorre-se ao chamado patch  
test: coloca-se em contato com a 
pele do doente, durante 48 horas, a 
substância suspeita. Após a reti
rada, procede-se à leitura dos resul
tados.

No diagnóstico de alergias ali- * 
mentares, utiliza-se a “dieta de ex
clusão” : o doente, submetido a 
uma dieta simples, vai ingerindo 
alimentos considerados alérgenos, 
um a um, com intervalos de cinco 
dias. A  coincidência üa ingestão üo

alimento com o aparecimento dos 
sintomas conduz ao diagnóstico.

A melhor terapêutica para o tra
tamento das doenças alérgicas é a 
identificação e afastamento defini
tivo do alérgeno. Mas essa conduta 
só é possível quando o alérgeno é 
representado por drogas, alimen
tos, pêlos ou penas de animais, etc. 
A poeira e os fungos do ar, por 
exemplo, não podem ser completa
mente eliminados. Recorre-se então 
a um tratamento hipossensibili- 
zante —  administraçao subcutâ
nea, em intervalos regulares, de do
ses crescentes de alérgeno. A 
hipossensibilização deve ser especí
fica, dirigida somente contra o alér
geno identificado pelo teste cutâ
neo. Por envolver o aparecimento 
de anticorpos protetores (os blo- 
queadores), a hipossensibilização 
constitui uma importante arma te
rapêutica. No entanto, ela só deve 
ser utilizada quando falharem as 
medidas mais simples, de controle 
ambiental.

Ao lado da erradicação do alér
geno e da hipossensibilização es
pecifica, existem os chamados tra
tamentos sintomáticos: o prurido 
das dermatites pode ser combatido 
com anti-histamínicos, o broncoes- 
pasmo da asma com bronco-dilata- 
dores, etc.

v e j a  t a m b é m : Transptame.
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O material arqueológico refe
rente ao início da civilização dos 
incas corresponde ao período histo- 
rico de 1200 a 1438 — época em 
que aquele povo estabeleceu sua 
hegemonia na região de Cuzco, no 
atual Peru.

Nesse período, denominado Inca 
Antigo, reinaram os oito primeiros 
incas (monarcas do império). Nos 
primórdios da civilização, o inca 
(líder civil, militar e religioso) era 
apenas um chefe de família ou clã 
que se destacava da tribo. O poder 
do chefe aumentou paralelamente 
ao processo de formação de novos 
clãs. Ainda não havia, contudo, 
um a organização política reunindo 
vários grupos. As tribos vizinhas à 
região de Cuzco tinham plena li
berdade de ação. Quando surgiam 
oportunidades de saque, as tribos 
atacavam-se reciprocamente.

Segundo alguns autores, a ex- 
pansao fora do vale de Cuzco ini- 
ciou-se a partir do governo de Sin- 
chi Roca (início do século XIII). 
Os reinados de Paehacuti Inca Yu- 
panqui (1438-1471) e de seu suces
sor Huayna Capac (1493-1525) 
consolidaram o poder inca, e esten
der am-no por uma grande área: 
desde Tucumán (na Argentina) até 
Quito (no Equador). No entanto, 
essa época de conquista foi inter
rompida com a chegada dos espa
nhóis em 1532.

A morte do Imperador Huayna 
Capac, em 1525, precipitou a deca
dência do império. Seus filhos 
Huascar e Ataualpa, lutando pelo 
trono, provocaram uma guerra ci
vil que enfraqueceu o poder do Es
tado. Ataualpa venceu e fez execu- 
tar o irmão em 1532. Um ano 
depois o conquistador espanhol 
Francisco Pizarro*, chefiando 180 
homens, aprisionou e assassinou 
Ataualpa, completando a conquista 
do Império Inca.

O império e a burocracia

Os soberanos incas governavam 
de forma absoluta. Acreditava-se 
que eles tinham origem divina; se
gundo a tradição, eram considera
dos descendentes diretos do Sol.

Os filhos homens de cada impe
rador formavam o clã real, respon
sável pela manutenção dos palácios 
dos ancestrais e pela preservação 
de seus cultos. Os membros da 
família imperial, por seu caráter sa
grado, compunham um círculo fe
chado, sem contato com o povo. 
Por essa razão, obrigava-se o impe
rador a casar-se com sua irmã. 
Mas tinha à sua disposição as vir
gens consagradas ao culto do Sol, 
que viviam segregadas do resto da 
população. Para diferenciar-se 
ainda mais dos outros indivíduos, 
o monarca usava roupas e utensí
lios específicos. Quando morria, 
sua múmia era conservada em 
Cuzco, no Templo do Sol.

O império dividia-se em quatro 
províncias (ou suyu), unidades ad
ministrativas que correspondiam 
aos quatro pontos cardeais. Os ca

pac  (administradores) que governa
vam as suvu  formavam o Supremo 
Conselho Inca: através desses fun
cionários, o poder central contro
lava todo o império. Num nível hie
rárquico imediatamente inferior 
situavam-se os curacas, encarrega
dos de funções judiciais em tempo 
de paz e comandantes em caso de 
guerra. Funcionários especiais fis
calizavam periodicamente o traba
lho dos capac e curacas, às vezes 
de maneira secreta. Geralmente os 
ocupantes dos diversos postos da 
administração pertenciam à família 
imperial. Da mesma forma que 
ocorria com o inca, esses funcioná
rios podiam ter várias mulheres.

A população dividia-se em nu
merosas tribos, compostas de vá
rios clãs ou aylu. Os membros de 
um mesmo clã consideravam-se 
unidos por consangüinidade.

As autoridades distribuíam o 
trabalho entre a população: cada 
homem era designado para uma ta
refa específica. O cidadão só podia 
casar depois de atingir a idade de 
24 anos. Quando casava, recebia 
do curaca do clã uma casa e um 
lote de terra, que aumentava em ta
manho à medida que a família cres
cia. Essa propriedade, apesar de ser 
individual, nao era contudo trans
missível.

Além de cuidarem de seus afaze
res particulares, obrigava-se os ple
beus a trabalhar nos serviços do 
Estado, bem como servir no exér
cito. Nesses casos o governo sus
tentava o indivíduo e sua família.

O correio do imperador

A agricultura constituía-se na
No artesanato dos incas os motivos geom étricos são uma freqüência. principal atividade económica dos

Depois de prender A taualpa. Pizarro assassinou-o. A civilização dos incas desapareceu junto com seu monarca.
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incas. Para melhor aproveitamento 
do solo da região — caracterizado 
por vales profundos e estreitos e su
perfícies planas limitadas — , de
senvolveram técnicas específicas de 
cultivo. Acompanhando as encos
tas das montanhas, construíram 
terraços, que, no período Inca An
tigo, eram pequenos e irregulares, 
cuidados por reduzido número de 
famílias. Posteriormente, trabalha
dores relativamente especializados 
passaram a encarregar-se desse 
tipo de serviço. Para irrigação, fa
ziam grandes canais de pedra, atra
vés dos quais represavam a água 
dos rios próximos.

Dividiam-se as terras em três 
partes: uma destinada ao culto do 
Sol, outra ao imperador e a terceira 
à comunidade. Nela os incas culti
vavam mais de quarenta espécies 
de plantas. Nos vales mais altos, 
produzia-se principalmente batata; 
nos mais baixos predominavam mi
lho, amendoim, feijão, mandioca e 
tomate. O calendário agrícola esta
belecia duas estações: seca, de abril 
a novembro (inverno), e chuvosa, 
de dezembro a março (verão). A 
época de semear — determinada 
pela observação do Sol —  inicia
va-se com cerimônias que incluíam 
cantos e danças rituais.

A caça constituía atividade de 
menor importância. Para comer, 
caçavam veados e uma espécie de 
lhama selvagem. As vicunhas eram 
bastante procuradas por sua lã ma
cia, utilizada na confecção de rou
pas. Caçavam-se pássaros, por sua 
plumagem e para servir de vítimas 
em sacrifícios guerreiros.

Como animais domésticos, cria
vam cachorros, lhamas, alpacas, A riqueza m ineral: as obras de arte usavam m atéria-prim a valiosíssim a.

entre outros. A alpaca fornecia lã 
para roupas, a lhama servia como 
animal de carga e, depois de morta, 
fornecia carne e lã; às vezes sacrifi
cavam-se cães durante rituais.

Outra atividade econômica de 
grande importância era a minera
ção. Utilizavam o metal inclusive 
em ligas: ouro e prata, cobre e 
ouro, bronze entre outras.

A pesca não era uma atividade 
importante, pois, com exceção do 
lago Titicaca, os rios e lagos eram 
muito pequenos.

Na preparação de alimentos, os 
incas usavam muita pimenta (chili) 
e outros condimentos. O milho 
constituía o principal componente 
de sua dieta. Comiam duas vezes 
ao dia: entre 8 e 9 horas da manhã 
e entre 15 e 16 horas.

Os indígenas construíam habita- 
ções_ de pedra, barro e adobe. Na 
região de Cuzco tinham formato 
retangular, mas em outras áreas 
eram arredondadas. As casas eram 
construídas em grupo, cercadas por 
um muro quase sempre retangular, 
com uma so entrada.

Os monumentos de Cuzco eram 
compostos de grandes blocos de 
pedra que, apesar de apresentarem 
ângulos irregulares, encaixavam-se 
de forma adequada. Os blocos de 
pedra pesavam toneladas. Esses 
monumentos, que foram construí
dos em lugares de difícil acesso, re
sistiram a tempestades e abalos sís
micos freqüentes.

Os incas tinham um sistema viá
rio gue ligava todas as regiões do 
império. Quatro grandes estradas 
partiam de Cuzco, a capital da na
ção, ligando-a às capitais das suyu 
e aos pontos mais afastados do im-

Na co n fe cçã o  d e  o b je to s  d eco ra tivo s  o s  ricos usavam  m eta is  c o m o  a prata. Â n f o r a s  d e s t e  t ip o  e r a m  f a b r i c a d a s  e m  t o d o  o t e r r it ó r io  d o  im p é r io  in c a .



pério. A extensão da rede de estra
das —  que atravessavam inclusive 
territórios com relevo bastante aci
dentado —  surpreendeu os con
quistadores espanhóis, pois geral
mente os incas viajavam a pe. Ao 
longo dessas estradas cons
truíam-se albergues ou tambos, 
para abrigar os viajantes. Utiliza- 
vam-se estradas sobretudo para a 
transmissão de mensagens: os indí 
genas organizaram um sistema 
muito rápido de correios. Os men
sageiros, denominados caski, leva
vam correndo a informação até ou
tro caski (parado mais adiante, na 
estrada), e esse a levava até o pró
ximo, e assim sucessivamente. 
Dessa maneira, as ordens das auto
ridades centrais chegavam rapida 
mente às províncias.

Para os deuses, sacrifícios 
humanos

A arte dos incas demonstra o 
grau de unificação do império, pois 
produções de areas diversas apre
sentam grande semelhança. Em ce
râmica, o objeto mais difundido era 
um a ânfora com fundo cônico, 
duas alças laterais e, geralmente, 
uma cabeça de pum a em relevo. Os 
objetos de barro apresentavam uma 
decoração bastante uniforme: usa
vam-se muito o branco, o preto e 
o vermelho, e a decoração era feita 
em estilo geométrico, utilizando-se 
principalmente motivos humanos, 
pássaros, peixes e pumas.

Confeccionavam-se cordões, 
cestos e esteiras com fibras vege 
tais, além de tecidos muito finos 
com grande variedade de cores. 
Com madeira faziam-se xícaras, 
colheres, banquinhos e outros 
utensílio». Com osso, faziam agu
lhas, colheres e flautas, além de ob
jetos ornamentais. Ouro, prata e 
outros metais eram matéria-prima 
para instrumentos agrícolas, arti
gos de tuxo e artefatos utilizados 
em rituais e cerimônias. Apenas os 
trabalhos em osso, madeira e metal 
revelam maiores preocupações es
téticas.

Também a religião inca mostra
va-se aparentemente homogênea 
nas várias áreas do império. Como 
quase todos os sistemas religiosos 
dos índios* americanos, o inca pos
suía um herói-civilizador, represen
tado antropomorficamente e su
posto criador de todas as coisas. 
Encontrou-se a mais conhecida re
presentação desse criador num 
templo de Cuzco: uma estátua de 
ouro maciço com 1,30 metro de al 
tura, aproximadamente. Conhe- 
cia-se esse ente por uma série de 
nomes (como Instrutor do Mundo, 
Civilizador e Deus). Os cronistas 
espanhóis chamavam-no de Huira- 
cocha.

Os incas acreditavam que a di
vindade suprema era servida por 
um conjunto de deuses, encabeça
dos pelo Sol — considerado ances
tral divino da dinastia governante. 
Representava-se esse deus como 
um disco com rosto humano cer
cado de raios. Além de inúmeros 
santuários, o Sol tinha campos e 
sacerdotisas.

Adoravam outra divindade, a 
Lua, como mulher do Sol. As estre
las eram consideradas padroeiras 
de certas atividades dos homens; o

Na arquitetura, os objetivos fundam entais eram  solidez e funcionalidade.
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culto da Terra estava ligado à agri
cultura.

Os incas afirmavam que todos 
os entes sobrenaturais que cultua
vam eram dotados de huaca, uma 
força misteriosa que influenciava o 
destino humano: qualquer lugar, 
pessoa ou objeto podia ser habi
tado por essa força. Huaca abran
gia também a concepção de sa
grado num sentido mais amplo, 
estendendo-se para designar coisas 
estranhas: a huaca tribal (espírito 
protetor) dos incas era o Sol; as 
múmias eram huacas, etc.

Os incas possuíam, além disso, 
os fetiches individuais (conopa na 
região costeira, chauca na região 
montanhosa). Em geral eram pe 
quenas pedras com formas e cores 
diferentes, que eram transferidas de 
pai para filho. Os fetiches dos go
vernantes eram chamados huauqui.

Consideravam-se todos os seres 
sobrenaturais amigos e protetores 
dos homens. Apenas os feiticeiros 
estabeleciam ligações com forças 
do mal. Costumavam falar com 
eles no escuro; os homens comuns 
ouviam mas não entendiam as 
mensagens.

Segundo a religião inca, o impe 
rador, os nobres e as pessoas vir
tuosas, depois da  morte, iam viver 
com o Sol, num lugar onde não ha 
via fome nem sede. Já  os maus iam 
para o interior da terra, onde so
friam fome e frio. A falta mais 
grave era o assassinato, seguido 
pela sedução e pela poligamia. Os 
ato'; proibidos enraiveciam os deu
ses; para aplacar sua ira o culpado 
devia confessar seu erro e purifi
car se durante a realização de ceri
mônias religiosas.

Os incas foram  grandes construtores. A cidade de M achu Picchu foi erigida em  território de relevo acidentado.
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M anto de paracas. um a das civilizações peruanas que precederam  os incas.

Em certas ocasiões, para pedir 
ou agradecer favores aos deuses, os 
incas faziam sacrifícios humanos. 
Mas essa oferenda só se aplicava às 
(divindades importantes e em cir
cunstâncias muito especiais (como, 
por exemplo, peste, fome, terre
moto, derrotas nas guerras, doença 
do imperador, coroação de um 
novo soberano, etc.).

Quando da conquista de uma 
nova província, escolhia-se e sacri- 
ficava-se ao Sol, em Cuzco, os 
mais belos habitantes, em agradeci
mento à vitória obtida. As vítimas 
—  geralmente meninos de dez anos 
e meninas entre dez e quinze —  de
viam ser fisicamente perfeitas, sem 
feridas ou manchas no corpo. As 
vítimas davam duas ou três voltas 
em torno da imagem ou do objeto 
(ie culto; depois eram estrangula
das com um a corda e tinham a gar
ganta cortada. A seguir o sacerdote 
responsável pelo sacrifício dese
nhava uma linha nc rosto da divin
dade, com o sangue da vítima, ou 
o espalhava por toda a imagem, 
conforme a cerimônia. Outro tipo 
de sacrifício humano ocorria 
quando um a pessoa sabia que ia 
morrer: oferecia a vida de seu filho 
a Huiracocha ou ao Sol, a fim de 
ser poupada.

Mas havia maior número de sa
crifícios com animais do que com 
seres humanos. Toda manhã, antes 
de o Sol nascer, os incas lhe ofere
ciam comida: lhamas. Comemora- 
vam-se colheitas, mudanças de es
tações, as diversas etapas do
t r a b a lh o  a g ríc o la  c o m  s a c r i f íc io s .

O calendário das cerimônias cami
nhava paralelo ao da agricultura. O 
ano, dividido em doze meses luna
res, começava provavelmente na 
época correspondente a dezembro 
no calendário gregoriano.

Os incas acreditavam que as 
doenças tinham causas sobrenatu
rais. Assim, utilizavam expedientes 
mágico-religiosos para curá-las. 
Algumas vezes pensavam que as 
divindades, iradas com os pecados 
dos homens ou com negligências 
em seus cultos, faziam com que 
aparecessem alterações no orga
nismo.

Outras razões para as doenças 
eram bruxarias, exposição às for
ças espirituais maléficas existentes 
em certas fontes ou ventos e perda 
da calma, com conseqüência de 
grande medo.

Os processos de cura variavam 
de acordo com o motivo a que se 
atribuía a doença. O tratamento 
dos membros da  família imperial 
era especial.

Primeiramente, os curandeiros 
purificavam o ar, queimando flores 
de milho. O doente adormecido 
(provavelmente hipnotizado) sofria 
incisões com lâminas de cristal: de 
seu abdome os curandeiros retira
vam todos os objetos que conside
ravam estranhos. Pagavam-se os 
curandeiros com comida, roupas, 
ouro, prata e ornamentos.

VEJA TAM BÉM : Americana, A r-
q u eo lo g ia ; .4 stccas.; A ía ia s; P eru .

Incentivos
Fiscais

O incentivo fiscal é um subsídio 
direto ou indireto que o governo 
concede aos agentes econômicos 
em contrapartida à execução de 
certas operações ou atividades que 
ele deseja estimular.

Comumente, os incentivos são 
concedidos a investimentos. Para 
estimular a inversão em determina
das atividades ou regiões, cuja ca
pacidade de atrair capitais é insufi
ciente em virtude de haver poucas 
perspectivas de lucro, o governo 
subsidia o investidor.

Uma das maneiras usuais de 
conceder incentivo é perdoar o pa
gamento de certos impostos ou 
mesmo devolver, em dobro, a im 
portância devida ao fisco. É o que 
dá o caráter “fiscal” ao incentivo.

Os incentivos fiscais permitem 
alcançar determinados objetivos 
econômicos ou sociais, porém sem
pre às custas de uma perda de re
ceita tributária.

A produtividade de um incen
tivo fiscal pode ser aquilatada pelo 
volume de recursos privados que 
ele consegue mobilizar para o obje
tivo proposto. Assim, um projeto

que pode receber incentivos fiscais 
tem que contar com uma certa par
cela de recursos próprios dos incor- 
poradores. Se esses recursos pró
prios constituírem, por exemplo, 
um terço do capital, verifica-se que 
serão necessários 2 cruzeiros do 
Tesouro para atrair 1 cruzeiro do 
setor privado àquela atividade ou 
região. E, para se poder ajuizar 
adequadamente a conveniência ou 
não do incentivo nessas condições, 
é preciso levar em consideração

3ue outros meios poderiam ser usa- 
os para atingir a mesma finali

dade, tais como: investimentos pú
blicos entre capitais públicos e 
privados, subsídios nâo-fiscais, 
etc.

Alguns incentivos fiscais são 
concedidos através da isenção do 
pagamento de tributos —  sejam 
impostos indiretos ou diretos. 
Quando se trata de um imposto in
direto, tende a diminuir o preço da 
mercadoria produzida pela em

Cresa que recebe a isenção, o que 
eneficia, em última análise, o con

sumidor. Quando a isenção ê de 
um tributo direto (como o imposto 
sobre a renda) o beneficiário é o 
contribuinte. Tais impostos costu
mam ser progressivos, a isenção é 
regressiva: beneficiam-se mais os 
que ganham mais.

VEJA TAM BÉM : Investimento.

N o  B r a s i l  a s  a t iv i d a d e s  p e s q u e ir a s  s a u  a u x i l ia d a s  p o r  Incentivos T is c a ls .
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Inconfidência
Mineira

A Conjuração Mineira de 1789 
pertence a uma época de grandes 
transformações históricas: o êxito 
do capitalismo comercial, acompa
nhado do fortalecimento da classe 
a ele ligada (a burguesia*), acelerou 
a queda dos antigos regimes domi
nados pela nobreza. O comércio 
era uma força em expansão contí
nua, que nao admitia ser freada 
pela autoridade dos déspotas mo 
nárquicos, mesmo quando “ ilustra
dos’ . Por isso, as idéias de liber
dade e luta contra as tiranias 
encontravam bom campo, inclusive 
nos domínios coloniais das m onar
quias* européias. A antiga ordem 
política e social sofria golpes deci
sivos com a independência dos Es
tados Unidos da América do Norte 
(em 1776) e a Revolução Fran
cesa* (1789, mesmo ano da Conju
ração Mineira).

A riqueza da Capitania das Mi
nas Gerais, provinda do ouro, per
mitia que muitos brasileiros fossem 
estudar na Europa, tomassem con
tato com as novas idéias liberais e 
as difundissem no Brasil. Essas 
idéias serviram para alimentar o 
descontentamento (que aumentava, 
em Minas, na medida em que o 
ouro rareava e a exploração colo 
niálista crescia).

A crise de 1789 tem suas raízes 
nos fins do século XVII, quando o 
açúcar das Antilhas (vendido por 
holandeses, ingleses e franceses) su
perara o produto brasileiro, enfra
quecendo a economia lusa. Para 
garantir a colocação do que lhe res
tava de .mercadorias (basicamente 
o vinho), Portugal se comprometeu 
cada vez mais no comércio com a 
Inglaterra, mas não conseguiu 
manter equilibradas essas relações 
de troca. E foi se endividando. A 
descoberta de ouro no Brasil, in
centivada pela Coroa, reequilibrou 
as finanças da metrópole e iniciou 
novo ciclo de prosperidade em sua 
economia. Isto foi feito às custas 
da colônia, que era obrigada a en
tregar a Portugal — como imposto 
—  grande parte do ouro produzido 
na região, desde fins do século 
XVII. Além disso, a metrópole mo
nopolizava todo o comércio exte 
rior e não permitia a instalação de 
fábricas no território brasileiro. A 
partir de 1719, o rei Dom João* V, 
desconfiado de que a quantidade de 
ouro extraído devia ser maior que 
a declarada pelos administradores 
das minas, reforçou a fiscalização 
e instalou, na colônia, as casas de 
fundição, para onde deveria ser le
vado todo o ouro, a fim de que 
fosse fundido em barras (e fosse, 
assim, melhor controlado). Estabe
leceu ainda que o imposto seria a 
quinta parte do total do ouro pro
duzido. O tributo ficou então co- 
nhecido como o quinto.

O aumento dos impostos causou 
uma revolta em 1720. Os rebeldes 
foram ao governador, conde de As- 
sumar, em Vila Rica, e obriga
ram-no a prometer abolir as casas

Vila Rica, a capital do ouro, foi tam bém  Dalco de uma das prim eiras lutas pela independência do Brasil.

o  traba lho esc ravo  en riqu ecia  a m e tróp o le . ("Serro Frio", de C. JuMao.)

de fundição. Mas, logo que se sen
tiu seguro, ele mandou prender os 
revoltosos e atear fogo em suas ca
sas. Felipe dos Santos*, o mais hu
milde deles, foi enforcado. Os de
mais, enviados a Lisboa, acabaram 
sendo indultados pelo rei. Todos os 
envolvidos no caso eram portugue
ses e a revolta foi muito mais um 
caso de interesses reinóis contraria 
dos do que um movimento nati- 
vista. Além disso, na região de Mi
nas, que se povoava de aventurei
ros do ouro, eram freqüentes os 
conflitos, na primeiras décadas 
desse seculo. O movimento de 
1789, ao contrário, já  encontraria 
uma sociedade estruturada, bem 
como envolveria a idéia de inde
pendência política.

Ouro, ainda que não haja

O abundante ouro das minas 
permitiu luxo e fartura à corte por
tuguesa até 1750, quando a produ
ção começou a cair. Portugal esta
beleceu, então, um imposto anual 
fixo de 100 arrobas, qualquer que 
fosse a quantidade produzida. 
Cada vez mais dependente da In
glaterra, a metrópole queria esse 
ouro para adquirir os produtos de 
consumo de que precisava e susten
tar o luxo da corte.

O esgotamento gradativo das 
minas de aluvião foi dificultando o 
pagamento do imposto fixo e enca
recendo o custo da mineração. Ad
ministradores coloniais, perce
bendo o fato, chegaram a sugerir à 
Coroa que se criasse um fundo de 
crédito para os mineiros e se insta
lasse uma fábrica de ferro, indis
pensável à mineração. Dessa ma
neira se criariam condições para
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uma exploração mais produtiva.
Mas o governo português não 

acreditava no esgotamento dos alu
viões e continuava achando que ha
via fraude e contrabando. Por isso 
estabelecera o imposto fixo, ba
seado no cálculo arbitrário de que 
a região poderia produzir 500 arro
bas por ano. Em 1762 a produção 
não chegou a isso e a Coroa não 
conseguiu arrecadar seu quinto em 
ouro. Mas decidiu obtê-lo de qual
quer maneira: estabeleceu entao a 
derrama, uma arrecadação comple 
mentar na qual a população (fosse 
a pessoa mineradora ou não) com 
pletaria o quinto, pagando do pró
prio bolso uma quantia arbitrada 
pelo governo, conforme os bens de 
cada um. Em 1768 houve uma 
nova derrama, que durou três anos.

Vila Rica era uma cidade prós
pera, mas a região e a colônia toda 
não podiam fazer muito uso das ri
quezas: além do sistema fiscal ex
torsivo, que não revertia em melho
rias para a vida do povo, havia a 
proibição^ de fundar fábricas 
(1785), não se abriam novas estra
das (porque a corte temia o contra
bando de ouro), nem existia cor
reio, para não facilitar a troca de 
idéias e notícias entre as capitanias, 
numa época de crise em que o pen
samento liberal se alastrava. A In 
glaterra, aliás, já  perdera sua 
grande colônia da América do 
Norte, fato que repercutiu na re
gião das Minas.

Vila Rica empobrecia e vivia sob 
o terror da derrama. Em 1783, o 
Governador Rodrigo de Menezes 
(que propusera inutilmente o finan
ciamento à mineração e a instala
ção de fábricas de ferro) foi substi
tuído por Luís da  Cunha Menezes, 
famoso por sua prepotência e cujo 
governo (1783/88) serviu para au
mentar o descontentamento geral. 
Para a explosão desse descontenta
mento, só faltavam os líderes.

A  pregação do alferes

Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes*, era um alferes desi
ludido e inquieto com a situação. 
Seus superiores usavam-no por 
suas habilidades rudimentares em 
medicina, odontologia e mineralo
gia, mas nunca o promoveram. Por 
outro lado ele via a exploração co
lonial empobrecer a capitania. Ele 
próprio, por ter ajudado um es
cravo m altratado pelo dono, fora 
processado e perdera seus bens. 
Fez críticas abertas ao governo e 
sugeriu que os brasileiros deviam 
fazer algo para não permanecerem 
condenados à pobreza e à ignorân
cia. Poetas e intelectuais também 
se manifestavam contra os gover
nantes, que eram combatidos e ridi
cularizados em panfletos anôni
mos, como as Cartas Chilenas 
(atribuídas a Tomás A. Gonzaga*).

Em 1788, a corte determina 
nova derrama e, para executá-la, 
nomeia governador de Minas o Ge 
neral Dom Luís Antônio Furtado 
de Mendonça, visconde de Barba- 
cena, que chega a Vila Rica em ju 
lho. Para completar os quintos dos 
doze anos anteriores (cujo rendi
mento médio anual fora de apenas 
68 arrobas), a população deve con
tribuir com 384 arrobas de ouro. 
N em  to d a  a  p ro d u ç ã o  a n u a l d a s

minas bastaria para isso. É che
gado o momento da união dos des
contentes.

Tiradentes, que desde março de 
1787 se afastara do Exército, sob 
licença, estava no Rio por ocasião 
da chegada de Barbacena. Um mês 
depois, soube que José Álvares Ma
ciel*, filho do capitão-mor de Vila 
Rica, chegara da Europa. Foi pro- 
curá-lo e ambos trataram  da possi
bilidade de uma revolução armada 
pela independência.

De volta a Minas e já  reinte
grado no posto, o alferes inicia a 
propaganda do movimento, no pró
prio caminho. Sua técnica principal 
e apresentar o contraste entre a 
terra rica e sua população opri
mida. Chega a dizer que Barbacena 
tem instruções para não permitir 
que os bens de uma pessoa ultra
passem 10000 cruzados. Garante 
o apoio de países estrangeiros. Jus
tifica o movimento perante os mais 
indecisos, dizendo que não se trata  
de um levante ou falta de fidelidade 
—  uma “ inconfidência”, como a 
Coroa chamaria a conjuração — , 
mas de um ato de restauração que 
consistiria em devolver a terra e os 
bens que dela advinham a seus do
nos e impedir qu<* essas riquezas 
continuassem beneficiando gente 
de fora.

Tiradentes e Maciel reúnem-se 
em Vila Rica para planejar a re
volta. Precisavam, antes de tudo, 
assegurar algum apoio militar. 
Para tanto, decidem procurar o 
cunhado de Maciel, Tenente-Coro- 
nel Francisco de Paula Freire de 
Andrade (1752-1808), que é o co
mandante do regimento no qual Ti
radentes serve.

O militar estava em casa, 
adoentado, o que dava um pretexto 
para a visita. Na conversa, o alfe
res lembra o atraso de seus soldos 
e, a partir disso, relata o sofrimento 
da população e os temores ante a 
ameaça da grande derrama. Maciel 
descreve sua recente viagem e diz 
que na Europa estranhava-se que a 
Àmérica portuguesa, tão rica em 
ouro e diamantes, ainda não tivesse 
seguido o exemplo da América in
glesa, separando-se da metrópole e 
podendo comerciar livremente com 
os países europeus, com benefícios 
para ambos os lados. Por isso 
achava que as nações estrangeiras, 
com interesse econômico na inde
pendência* do Brasil, não deixa
riam de apoiá-la, ao passo que Por
tugal, sem o ouro brasileiro, não 
teria forças para sustentar uma 
guerra. Tiradentes acrescenta que o 
povo se mostra disposto a seguir 
um chefe rumo à independência. 
Ambos garantem-lhe que o Rio de 
Janeiro e São Paulo apoiariam o 
movimento, oferecendo-lhe tam 
bém o governo, caso saíssem vito
riosos. O tenente-coronel concorda 
em aderir à revolta.

O movimento ganha força. 
Paula Freire, de origem ilustre, rico 
e muito influente, benquisto pelos 
soldados, controla a tropa profis
sional da capitania, e é o homem 
mais forte na hierarquia, depois do 
governador.

O alferes reforça a propaganda. 
Baseados no apoio do tenente-coro- 
nel, ele e Maciel conseguem novos 
adeptos. Outras pessoas influentes 
d a  so c ied ad e  m in e ira  ju n ta m -s e  ao

Tiradentes, em  seu unitorm e de alferes. Ele foi um dos primeiros a se com - 
promissar com  a luta contra o domfnio português sobre o Brasil.
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movimento. O padre Carlos Cor
reia de Toledo e Melo, vigário de 
São João del-Rei, participa de uma 
reunião com Tiradentes, Maciel e o 
tenente-coronel, na casa deste, em 
fins de dezembro de 1788.

Nesse encontro ficou decidido 
que a revolta eclodiria no dia em 
que fosse decretada a derrama, pois 
nesse momento seria mais fácil 
conseguir amplo apoio popular. O 
tenente-coronel lembrou de outras 
pessoas importantes, com “ascen
dência sobre o espírito dos povos”, 
para participarem da organização 
do movimento.

De uma segunda reunião, dias 
depois, também na casa do tenente- 
coronel, participaram ainda o pa 
dre José da Silva Oliveira Rollim, 
do Serro Frio (distrito de Diaman
tina), o poeta Inácio José de Alva
renga Peixoto* (o “ intelectual” do 
grupo) e sua mulher. Bárbara He 
liodora. Os sete dividiram entre si 
as principais tarefas. Decidiram 
que no dia da derrama se desperta
ria o povo aos gritos de “ Viva a Li
berdade”. Paula Freire ocuparia a 
cidade, a pretexto de restabelecer a 
ordem. Tiradentes prenderia o go
vernador, que seria mandado de 
volta a Portugal (ou decapitado, 
conforme as circunstâncias).

Os conjurados sentiam-se segu
ros de sua força e resolveram que 
iniciariam o levante sem esperar 
pela ação de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Achavam que a Capitania 
de Minas tinha mais recursos que 
os Estados Unidos, que, no mo
mento da independência, fizeram a 
guerra “em umas praias lavadas, 
não tendo outras Tninas mais que 
um pouco de peixe seco, algum 
trigo e poucas fabricas” . Cobririam 
as despesas com o dinheiro do 
quinto que não pagariam à Coroa. 
A pólvora seria fornecida inicial
mente pelo padre Rollim e pelo ve
lho português Domingos de Abreu 
Vieira (contratador de dízimos); 
depois Maciel (que estudara quí
mica na Inglaterra e pesquisara o 
sistema fabril daquele país, onde se 
iniciava a Revolução Industrial*) 
estabeleceria tambem uma fábrica 
de pólvora e, futuramente, outras 
manufaturas.

Sobre o regime político do novo 
país, ficara decidido apenas que se
ria uma República, com capital em 
São João del-Rei, onde haveria um 
parlamento principal, e assem
bléias em outras cidades. A inspira
ção política do movimento vinha 
das leituras que circulavam entre 
os conjurados e seus adeptos: a 
Constituição dos Estados Unidos, 
Leis e História dos Estados Uni- 
dos, Observations sur le Gouverne- 
ment des États Unis de VAmérique 
(do padre Mably) e uma obra de 
crítica radical ao Antigo Regime (o 
da nobreza): Histoire Philosophi- 
que et Politique des Etablissements 
et du Commerce des Européens fans  
les Deux Indes (do padre Raynal).

No setor econômico, os conjura
dos decidiram dar liberdade ao co
mércio de diamantes, tomar medi
das contra a escassez monetária e 
instalar fábricas com a ajuda de 
técnicos estrangeiros. A educação 
seria assegurada com a abertura de 
uma universidade em Vila Rica. 
Pensava-se abolir a escravatura, 
mas não se chegou a uma conclu-

Não acreditando na escassez do ouro das m inas, a m etrópole criou o 
real (ao a lto), para retirar a quinta parte do m otal. a eor paga à Coroo.

peso

são definitiva. A bandeira da Repú
blica seria, por sugestão de Tira
dentes, um triângulo vermelho em 
fundo branco, com a inscrição “Li
bertas quae sera tamen” (Liberdade 
ainda que tardia”), frase de Vir
gílio* sugerida por Alvarenga.

A intensificação da propaganda 
faz o movimento ser conhecido por 
grande parte da população. Os con
jurados procuram o apoio dos ho
mens mais eruditos da capitania: 
os poetas Tomãs Antônio Gon
zaga* (desembargador) e Cláudio 
Manuel da Costa* (advogado), e o 
padre Luís Vieira da Silva (conego 
de Mariana). Mas a adesão desses 
três é moderada e cautelosa. Ao in
vés de uma República, Gonzaga 
achava que o Brasil deveria ser go
vernado por um príncipe progres
sista e ju s to , um déspota ilustrado. 
Os proprios conjurados confessa
riam que envolveram Gonzaga 
para usarem sua influência e seus 
conhecimentos.

A participação dos poetas e do 
cônego Vieira ficava mais ao nível 
das discussões sobre o que seria 
feito: a revolta não seria de intelec
tuais, mas de homens descontentes 
com o sistema colonial. Não teve 
ideólogos que deixassem escritas 
suas elucubrações sobre a filosofia 
do movimento, mas as intenções 
dos rebeldes (independência polí
tica, liberdade de comércio, indus
trialização) mostravam que a re
volta tinha caráter nativista.

A traição de um 
devedor

A propaganda revolucionária, 
feita mais intensamente por Tira
dentes e pelos padres Correia e 
Rollim, dirigia-se sobretudo aos que 
tinham razões de descontenta
mento e que poderiam beneficiar-se 
muito com a independência. Era o 
caso dos grandes devedores de im
postos, como o fazendeiro, mineiro 
e tenente-coronel Joaquim Silvério 
dos Reis. Silvério soube do movi
mento através do sargento-mor 
Luís Vaz de Toledo Piza, irmão do 
padre Correia. Envolveu-se com a 
rebelião a ponto de receber uma 
importante tarefa: no “ dia do bati
zado” (código pelo qual se identifi
caria a data da derrama e, por
tanto, da revolta) ele guardaria 
com uma tropa de duzentos escra
vos a estrada para o Rio de Ja
neiro, por onde deveriam vir as tro
pas fiéis à Coroa.

Mas Silvério prefere livrar-se das 
dívidas de outra maneira.

No dia 15 de março de 1789, vai 
procurar o governador — que vive 
isolado em seu palácio, em Ca
choeira, o que facilitara a propa
ganda dos revoltosos^— e denuncia 
o plano da conjuração. Seguem-se 
as traições de Basílio de Brito Ma
chado e Inácio Correia de Pam- 
plona. Barbàcena suspende imedia
tamente a decretação da derrama. 
Nesse momento, por má sorte, Ti
radentes estava no Rio, buscando 
maior apoio, e assim não tomou 
conhecimento imediato da decisão 
do governador. Seus companheiros, 
em Minas, preferiram esperá-lo 
para só então mudar os planos. 
Isso deu tempo suficiente ao gover
nador para reprimir o movimento: 
co  m eçam  as prisões em V ila  Rica.
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Alguns conjurados tentam ini
ciar o levante de qualquer maneira, 
liderados por Maciel e pelo padre 
Rollim (que, segundo os planos, 
tem pólvora e cem homens arm a
dos). Mas as prisões sucessivas dos 
companheiros tornam a luta im
possível. Além disso, Paula Freire, 
que poderia resistir com seus solda 
dos, abandona a cidade e vai para 
sua fazenda.

No Rio, sem saber de nada, Ti 
radentes é procurado por Silvério, 
que em seguida denuncia o lugar 
onde ele está. O líder é preso no dia 
10 de maio, quando, já  se sentindo 
vigiado, preparava a fuga para Mi
nas Gerais.

Em Minas^ aumenta o número 
dos presos. São procurados mesmo 
os que, tendo conhecimento da re
volta, não a denunciaram. Antes da 
transferência dos acusados para o 
Rio, Cláudio Manuel da Costa en 
forca-se (ou é assassinado) na pri
são de Vila Rica.

O processo (devassa) da conjura
ção dura três anos, envolvendo 34 
acusados, cujos bens são confisca
d o s —  muitas famílias ficam na 
miséria.

Ao ser preso, Tiradentes negara 
tudo. Mais tarde, vendo que já  é 
impossível salvar a revolta, ele não 
apenas confessa, como assume 
toda a culpa, dizendo ter aliciado 
e envolvido todos os outros e decla- 
rando-os inocentes.

As primeiras sentenças são lidas 
a 18 de abril de 1792, no Rio: os 
padres Rollim e Correia são conde
nados à forca e os demais padres 
envolvidos deverão permanecer en- Depois de m orto, Tiradentes tom ou-se o exem plo da luta pela libertação.

cerrados numa fortaleza de Portu
gal durante quatro anos e depois 
internados em conventos. Em 19 de 
abril, são sentenciados outros 29 
réus, entre os quais são condenados 
à forca: Paula Freire, Maciel, Al
varenga, Domingos de Abreu 
Vieira, Francisco Antônio de Oli
veira Lopes, Luís Vaz de Toledo 
Piza, Salvador Carvalho do Ama
ral Gurgel, José de Resende Costa, 
José de Resende Costa (filho) e Do 
mingos Vidal Barbosa. Mas muitos 
réus são pessoas ilustres e influen
tes e a Coroa decide aplicar a pena 
máxima — um exemplo “ indispen
sável” — apenas ao de condição 
mais humilde.

Tiradentes é enforcado a 2 1 de 
abril de 1792 no Rio de Janeiro, 
seu corpo esquartejado e os peda
ços expostos no lugares “onde o 
réu teve as suas infames práticas”, 
como dizia a sentença. A pena de 
morte dos demais é comutada para 
degredo perpétuo. Outros menos 
envolvidos, como Gonzaga e Do
mingos Vidal Barbosa, sofrem de
gredo temporário.

A revolta terminara antes de co
meçar a luta, mas já  revelava, 
como o confirmariam outros movi
mentos nativistas posteriores, a 
grande repercussão da ideologia li
beral no Brasil e nas demais colô
nias da América, a caminho da in
dependência.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Independência do Brasil; Tira
dentes.

Presos, os 3 3  acusados foram  t r a n s f e r id o s  p a r a  o  R io  d e  J a n e ir o ,  o n d e  já  e s t a v a  T ir a d e n t e s .  ( " J o r n a d a  d o s  M á r t i r e s " ,  ó le o  d »  A n t ô n io  P a r r e ir a s  1
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Independência 
do Brasil

A proclamação da independên
cia política do Brasil* pelo Prínci- 
pe-Regente Dom Pedro*, a 7 de se
tembro de 1822, foi o desfecho de 
um processo cujas raízes se encon
tram no sistema econômico im
posto à colônia brasileira por Por- 
tkigal.

Até 1808, todos os produtos bra
sileiros tinham que passar pela me
trópole o que implicava impostos 
às exportaçoes e preços, mais caros 
aos importadores ingleses e france
ses. Por outro lado, os colonos ti
nham de comprar da metrópole 
tudo o que quisessem, mesmo se os 
preços portugueses fossem maiores 
—  e normalmente eram —  que os 
de outros países. Além da política 
do Pacto Colonial, eram completa
mente vedadas a implantaçao de 
indústrias e a circulação de publi
cações impressas. Era proibida a 
visita de navios que não fossem de 
bandeira portuguesa.

Portanto, a dependência do Bra
sil à metropóle chocava-se com os 
interesses dos produtores agrários 
da colônia e dos países que deseja- 
vam vender suas mercadorias dire
tamente aos brasileiros.

Os portos abertos

Com a ajuda dos ingleses, a 
família real portuguesa, transfe- 
re-se para o Brasil em 1808, fu
gindo das tropas napoleônicas que 
invadiram a metrópole. Esse ser
viço prestado pelos britânicos não 
tardou a ser recompensado: a Co
roa abre os portos brasileiros aos 
navios estrangeiros, impondo uma 
taxa alfandegaria de 15% aos ingle
se^, 16% aos comerciantes portu
gueses e 24% aos outros países. Ao 
mesmo tempo, as restrições à im
prensa são abrandadas, e uma série 
de empreendimentos de Dom João* 
VI beneficia os colonos.

Para os brasileiros é o início da 
independência: negociações diretas 
com países estrangeiros significam 
maiores lucros para os senhores es
cravistas que exportavam para a 
Europa. Para os ingleses, é mais 
um mercado aberto a sua produção 
industrial, e um fornecedor de ma- 
térias-primas a custos mais reduzi
dos. A burguesia mercantil portu- 
gupsa, entretanto, é prejudicada: 
perde o monopólio de comércio 
com a colônia. E é essa “classe” de 
mercadores que oporia forte resis
tência a qualquer medida de auto
nomia ao Brasil.

Também com a ajuda militar 
dos ingleses, a metrópole consegue 
libertar-se da ocupação francesa 
em 1814. A partir desse momento, 
a burguesia mercantil lusitana vai 
iniciar uma campanha revolucioná
ria —  de caráter constitucionalista 
e liberal — a fim de impor seus in
teresses a Portugal. No dia 24 de 
agosto de 1820 eclode a Revolução 
do Porto, liderada pelo desembar 
gador Manuel Fernandes Tomás e 
pelo ouvidor-geral José Carvalho,

A  ilusão brasileira

Sem imaginar as conseqüências 
da revolução na metrópole, os libe
rais do Brasil empolgam-se com o 
movimento. E têm bons motivos: 
os revolucionários portugueses ha
viam acenado com uma considerá
vel participação política do Brasil 
nas cortes.

Ao contrário, contudo, as cortes 
não só impedem a livre participa
ção dos deputados da ex-colônia, 
como ainda pretendem reviver a 
política do Pacto Colonial. Os co
merciantes portugueses querem re
cuperar o monopólio perdido com 
a abertura dos portos, o que dá du
plo caráter a seu comportamento: 
são liberais na metrópole, exigindo 
liberdades políticas e comerciais; e, 
por outro lado, mostram-se colo
nialistas, pleiteando total submis
são do Brasil.

Os efeitos da posição da burgue
sia lusitana logo se fazem sentir no

D ona M aria I: o atraso  da co lôn ia  em  b e n « fíc io  d o s  i r t t f r n t :p o r t u g u o e o c  R .e in o  U n id o ;  e x ig e -s e  o  r e to rn o  d e

que criam uma Junta Provisória, 
responsável pelo governo interino 
do país e pela elaboração de uma 
Constituição.

Em seguida, os revolucionários 
reclamam a presença de Dom João 
VI em Portugal “ para ouvir as re
presentações e queixas dos povos, 
e para restabelecer as reformas, 
melhoramentos e leis que possam 
consolidar a Constituição portu- 
gesa”. Em 1821, Dom João acaba 
voltando a ' Portugal, deixando 
Dom Pedro à testa da ex-colônia.

Em 180 8 , para fugir do ataque de Napoleâo Bonaparte a Portugal, Dom  João VI transferiu a corte para o Brasil.
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Dom Pedro a Portugal, a fim de 
evitar que o regente tome iniciati
vas independentes das cortes, e 
criam-se Juntas Provinciais, que re
cebem e executam prontamente as 
ordens de Lisboa. Dom Pedro, en
tretanto, não volta, e o movimento 
de libertação brasileiro se fortalece 
—  dentro do espírito que estimulou 
antigas revoltas (Conjuração 
Baiana*, Inconfidência* Mineira, 
Insurreição de 1817, etc.). A maio
ria das províncias brasileiras está 
disposta a não aceitar qualquer re
torno ao passado colonial.

No Rio de Janeiro, a maçonaria 
(libefal) torna-se atuante. Volta a 
funcionar a Loja Maçónica Comér
cio e Artes. O mesmo acontece em 
Niterói e em outros pontos do Bra
sil, onde quatro tendencias se mani
festam contra as cortes de Lisboa.

A primeira é a oposição demo
crática radical, constituída pelas 
camadas mais pobres. Pretende a 
independência total e imediata, 
acompanhada da abolição do tra
balho escravo e da forma republi
cana de governo. Um de seus ideó
logos é Cipriano Barata*.

Em seguida aparecem as cam a
das médias urbanas (funcionários, 
profissionais liberais, intelectuais, 
artesãos mais abastados) que dese
jam  a independência, embora osci
lem entre o rompimento imediato e 
a conquista gradual. São intransi
gentes na reivindicação de liberda
des democráticas e autonomia pro
fissional. Nesse setor, de inclinação 
republicana mas omisso quanto à 
abolição da escravatura, desta
cam-se José Clemente Pereira* e 
Gonçalves Ledo*.

Um terceiro setor de oposição 
inclui os grandes senhores escravis
tas interessados na exportação, que 
pleiteiam uma evolução gradual e 
bem limitada dentro dos quadros 
sociais vigentes (escravidão*): não

aceitam a volta ao passado colo
nial, exigindo a continuidade do li
vre comércio internacional. Seus 
representantes: José Bonifácio, 
José da Silva Lisboa, Feijó* e Eva- 
risto da Veiga*.

Finalmente, Dom Pedro e a 
C asa de Bragança, que perdera o 
poder efetivo em Lisboa, pensam  
no Brasil como uma opçao para 
seu reinado, sem a perda dos víncu
los com Portugal. Os comerciantes 
especializados no tráfico de escra
vos eram partidários dessa posição.

Em março de 1821 os ânimos no 
Brasil começam a arrefecer: as cor
tes estabelecem as “Trinta e Sete 
Proposições Fundamentais da 
Constituição Portuguesa”, exi
gindo do príncipe brasileiro o ju ra 
mento de fidelidade. Dom Pedro 
adia esse juram ento declarando que 
deveria, primeiramente, consultar 
seus representados: o povo brasi
leiro. No entanto, tropas lusitanas 
concentram-se no Rio de Janeiro 
para forçar o juram ento do prín
cipe (e Dom Pedro acaba cedendo). 
Nessa ocasião, as províncias do 
norte (Bahia, Maranhão e Pernam
buco), cujas Juntas Provinciais são 
dirigidas por portugueses, desli
gam-se do governo do Rio de Ja 
neiro, obedecendo diretamente às 
ordens de Lisboa.

D om  Pedro fica

Na noite de 18 de setembro de 
I821j_as pessoas presentes ao Tea
tro Sâo João, no Rio de Janeiro — 
entre elas Dom Pedro — , têm sua 
atenção desviada por um maçom 
que grita, da platéia: “Viva o Prín
cipe Real, Nosso Senhor!”

É uma proposta de independên
cia ligada à C asa de Bragança. 
Mas o príncipe não se mostra favo
rável a tanto. Além disso, o prínci- 
pe-regente admite que se faça re
pressão aos “desordeiros” que não 
aceitam os decretos de Lisboa. Fi 
nal mente, em 9 de dezembro do 
mesmo ano, Dom Pedro aceita um 
decreto que, seguido de vários ou
tros, desarticula todo o aparelho de 
poder central do Brasil, que passa 
a ser exercido diretamente em Por
tugal. Conseqüência: o príncipe ti
nha de voltar a metrópole.

Militantes do Clube da Resistên
cia iniciam um grande trabalho em 
São Paulo e Minas, a fim de coletar 
assinaturas para um documento em 
que se pede a permanência do prín
cipe. Os jornais fazem intensa cam 
panha contra a ida de Dom Pedro
— o Revérbero Constitucional 
Fluminense e A Malagueta incen
deiam o espírito de independência 
dos brasileiros. O movimento ga
nha as ruas, onde se discursa e se 
colhem assinaturas para convencer 
o príncipe a ficar.

Finalmente, em 9 de janeiro, um 
enorme abaixo-assinado chegou às 
mâos de Dom Pedro. O documento 
não pedia a permanência para a 
concretização da independência; 
pelo contrário, tratava-se de um 
apelo ao príncipe para que salvasse 
o Brasil do desligamento da metró
pole e da República:

“ Senhor. A saída de Vossa Al
te ia  Real dos Estados do Brasil 
será o fatal decreto que sancionará 
a independência deste Reino. Será 
possíve l q u e  V o ssa  A lte z a  R ea l ig-

Retrato de Pedro de A lcântara —  o futuro D. Pedro I —  quando jovem .

Rio d e  Jan e iro , 1821 : D. Ped ro  ace ita  p rov isor iam en te  a C on stitu ição  ex ig id a  pe las  co rtes  (G ravu ra de D ebret.)
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"N enhum  laço nos une m ais." Com  Dom Pedro com eça a história do Brasil independente. (Tela de M oreaux.)

nore o que um partido republicano, 
mais ou menos forte, está se
meando em muitas províncias do 
Brasil, para não dizer em todas 
elas? Dê-se ao Brasil um centro 
próximo de união e atividades; dê- 
se-lhe uma parte do Corpo Legisla
tivo, e um ramo do Poder Execu
tivo, com poderes competentes, 
amplos, fortes e liberais, e tão orde
nados que formando um só corpo 
Legislativo, e um só poder Execu
tivo, só uma Corte e um só Rei, 
possam Portugal e Brasil fazer 
sempre uma família irmã, um só 
povo, uma só Nação, e um só Im
pério. Demorai-vos, senhor, entre 
nós, até dar tempo que o Soberano 
Congresso (as cortes de Lisboa) 
seja informado do último estado 
das coisas neste Reino, e da opi
nião que nele reina”.

Dom Pedro preferiu não se defi
nir politicamente, limitando-se a 
prometer que ficaria “ até que as 
cortes e meu augusto pai e senhor 
deliberem a esse respeito, com per 
feito reconhecimento das circuns
tâncias que têm ocorrido”. Inacei
tável para _os liberais brasileiros, 
essa posição foi rechaçada no 
mesmo dia, quando então o prín
cipe tomou uma resolução que fica
ria célebre:

“ Como é para o bem de todos e

felicidade geral da nação, estou 
pronto; diga ao povo que fico”.

A resposta, lida pelo Senador 
José Clemente Pereira, provoca a 
satisfação de setores brasileiros e a 
tentativa de repressão por parte do 
comandante português Avilez, que 
pretende prender todas as pessoas 
que assinaram a petição. O prín
cipe impede a repressão e passa a 
organizar um Ministério: no dia 16 
de janeiro nomeia José Bonifácio 
de Andrada* e Silva para as pastas 
do Reino, Justiça e Estrangeiro; 
Caetano Pinto de Miranda de Mon- 
tenegro, para a Fazenda; o Mare
chal Joaquim de Oliveira Alves, 
para a Guerra; e Manoel Antônio 
Farina, para a Marinha. Ao mesmo 
tempo, ordena a remoção da tropa 
de Avilez para outro local.

A Independência proclamada

A própria formação do Ministé
rio é um reconhecimento da inde
pendência: Dom Pedro, efetiva
mente, está engajado na luta pela 
autonomia do remo brasileiro. Em 
maio do mesmo ano, depois de re
ceber o título de “ defensor perpétuo 
do Brasil” , declara que nenhum de
creto de Lisboa poderá ser respei 
tado; alguns dias depois, recebe 
uma petição para convocar uma

Assembléia Geral Constituinte, que 
seria composta de cem deputados 
das Províncias. O último parágrafo 
da petição fala claramente em inde
pendência, ao afirmar que “estâ es
crito no Livro das Leis Eternas que 
o Brasil deve passar hoje à lista das 
nações livres .

As forças brasileiras agrupam-se 
em torno da tese da independência, 
e a reação portuguesa nao demora. 
Na Bahia, o general português Ma
deira de Melo revolta-se, invadindo 
e saqueando a cidade de Salvador. 
O mesmo general —  que já  havia 
atacado as tropas brasileiras co
mandadas por Freitas Guimarães, 
em fevereiro de 1822 — ordena a 
invasão do convento da Lapa, onde 
é morta a madre-superiora. Contra 
a reação portuguesa, os brasileiros 
organizam-se, prometendo batalhas 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
Na viagem de pacificação ao pla
nalto paulista, o príncipe tomá a 
inevitável decisão: proclamar a in
dependência. Entre Santos e São 
Paulo, às margens do riacho do Ipi
ranga, o Príncipe Regente Dom Pe 
dro recebe, no dia 7 tíe setembro de
1822, os emissários Paulo Emílio 
Bregaro e Antônio Ramos Cor
deiro, que trazem a correspondên
cia vinda da metrópole. O príncipe 
examina os papéis. São cartas c de

eretos exigindo que se processem 
todos os que contrariem ordens de 
Portugal; documentos que, por
tanto, eliminam as perspectivas de 
independência do Brasil. Emocio
nado, Dom Pedro dirige-se a seus' 
acompanhantes:

“ É tempo! Estamos separados 
de Portugal!”

Segundo o alferes Canto e Melo, 
o príncipe arrancou o laço portu
guês que trazia no chapéu, “arro
jou-o para longe de si e, desembai
nhando a espada, ele e os presentes 
prestaram o juramento que para 
sempre os ligava à realização da 
idéia generosa de liberdade”. Em 
seguida, o príncipe proclama:

“ Am igos! As cortes querem es- 
cravizar-nos e perseguem nos. De 
hoje em diante nossas relações es
tão quebradas. Nenhum laço nos 
une mais! Pelo meu sangue, pela 
minha honra, pelo meu Deus, juro 
fazer a liberdade do B rasil! Brasi
leiros, a nossa divisa, de hoje em 
diante, será. . . Independência ou 
M orte!”

O imperador e os ingleses

Cinco dias depois do “Grito do 
Ipiranga”, Dom Pedro chega ao 
Rio de Janeiro, onde festas e sur
presas o esperam. Entre as surpre
sas está sua nomeação para o 
cargo de grão-mestre na Loja Ma
çónica Grande Oriente. A mesma 
Loja declara Dom Pedro chefe de 
Estado, exigindo seu prévio ju ra 
mento à Constituição que deveria 
ser promulgada pela Assembléia 
Constituinte. No dia 1.° de dezem
bro Dom Pedro é consagrado im
perador do Brasil, função que já  vi
nha exercendo na pratica desde 7 
de setembro.

Os ingleses, interessados na in
dependência do país a fim de conti
nuar negociando livremente com os 
brasileiros, ajudam sistematica
mente no combate aos portugueses 
contrários à independência. Finan
ciam armas e enviam militares ao 
governo de Dom Pedro, para auxi
liar nas batalhas contra focos de re
sistência portuguesa.

Em Cachoeira, na Bahia, por 
exemplo, o General Madeira de 
Melo instala um “governo provisó
rio”  português, composto de repre
sentantes lusitanos de todas as vi
las. Comandada pelo militar 
francês Pierre Labatut* e por Ro
drigo Antônio Lamare, uma pode 
rosa tropa dirige-se à Bahia, ini
ciando uma guerra que só 
terminaria no dia 2 de junho de
1823, quando o general português 
resolve capitular e retirar-se para 
seu país.

Antes da rendição de Madeira, 
entretanto, os portugueses tentam, 
por todos os meios possíveis, a re
conquista da colônia. Lisboa 
m anda tropas para auxiliar seu co
mandante, mas nada consegue.

A ação que mais preocupa o 
novo governo brasileiro é a incur
são de Madeira de Melo para o in
terior da Bahia, a fim de cortar as 
comunicações com o Recôncavo, 
procurando impedir, dessa forma, o 
abastecimento de víveres e homens 

ara os baianos. Mas um grupo de 
000 “independentistas” consegue 

furar o cerco numa luta sangrenta 
cm que, finalmente, os portugueses
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se rendem. Nessa altura, uma es
quadra brasileira comandada pelo 
almirante escocês Lorde Co- 
chrane* estaciona no porto de Sal
vador^ garantindo o corte de comu
nicações entre os resistentes 
portugueses e os navio? de Lisboa.

Outros focos de reação contra a 
independência formam-se no Piauí, 
no Pará e na Província Cisplatina. 
No Piauí, os “independentistas” de 
Parnaíba têm de lutar contra o Go
vernador João José de Cunha Fi- 
die, que, com a ajuda de tropas 
portuguesas lotadas no Ceará, con 
segue sufocar por algum tempo os 
brasileiros. Em julho de 1823, en
tretanto, o governador é obrigado a 
negociar a paz com os partidários 
da independência, aceitando a in
tervenção de Cochrane.

No Pará, a Junta Provincial de 
Belém não acata a proclamação de 
7 de setembro. Não há reação mili
tar, mas, a título de segurança, 
Lorde Cochrane envia uma esqua
dra para a capital da Província, 
onde o povo, nas ruas, exige o reco
nhecimento da independência. Na 
Província Cisplatina tudo está 
pronto para um choque armado: de 
um lado, as tropas de Dom Álvaro 
da Costa de Sousa Macedo, favorá
vel a Portugal, e, do outro, as for
ças do Tenente-General Carlos 
Frederico Lecor (barão de La
guna), a favor da  separação. Dom 
Al varo instala suas tropas em 
Montevidéu. Lecor dispõe as suas 
no interior, quando (outubro de
1823) uma frota brasileira que blo
queia o rio da Prata, ataca os na
vios portugueses, obrigando Dom 
Álvaro a assinar a paz.

O reconhecim ento

Os Estados Unidos são o pri
meiro país a reconhecer a indepen
dência do Brasil (26 de maio de
1824): o governo de Monroe* não 
hesita em aplicar sua política de 
defesa das liberdades dos povos 
americanos (Doutrina Monroe).

A Inglaterra, em fase de rápida 
industrialização, e necessitando de 
mercados para seus produtos, já  
havia reconhecido a soberania bra
sileira desde 1808, após a assina
tura de um tratado de paz entre 
Portugal e Brasil. Os ingleses, pa
ralelamente, esforçam-se para não 
melindrar os lusitanos, com os 
quais mantêm importantes acordos 
comerciais —  por isso, colocam-se 
numa posição de “mediadores” en
tre os dois países, dando a Sir 
Charles Stuart a missão de conse
guir a paz entre Lisboa e os brasi
leiros. Nesse acordo, o Imperador 
Dom Pedro I compromete-se a pa
gar aos portugueses 2 milhões de li
bras esterlinas, a título de indeniza
ção pela perda da colônia.

Não seria fácil conseguir o reco
nhecimento dos países da Santa 
Aliança, numa nova fase de su
cesso ante as derrotas que haviam 
imposto às forças napoleônicas. De 
acordo com os congressos de Viena 
e de Verona, as monarquias euro
péias lutariam pela recolonização 
das províncias americanas, bem 
como pela restauração do absolu
tismo*, contra todas as aspirações 
de independência. Depois do tra- 
*ado de paz entre Brasil e Portugal, 
io entanto, e esclarecido o “equí- Na co roa çã o  de Pedro I (a c im a , segu ndo  D ebret) con c re tizou -se  uma in depen dên cia  que não sa tis fe z  a tod os .

José Bonifácio destacou-se na liderança do m ovim ento da independência.

voco” —  porque Dom Pedro I 
ainda era ligado à Casa de Bra
gança — , as monarquias européias 
passam então a reconhecer a nova 
nação.

Um a união breve

A união nacional em torno da 
independência do Brasil não durou 
muito tempo. Somente um setor se 
sentia completamente realizado 
com a Proclamação de Dom Pe
dro : o próprio Dom Pedro, a corte 
brasileira da Casa de Bragança e 
os comerciantes portugueses de es
cravos. Os grandes senhores escra
vistas não estavam completamente 
satisfeitos: à independencia sem 
abalos nas estruturas sociais (o 
Brasil continuava escravista e ex
portador de produtos agrícolas) fal
tava apenas a introdução de modi
ficações no aparelho de Estado — 
o que conseguiriam dej. is, com a 
abdicação do imperador (1831), 
Aos C itros setores restavam ainda 
muitas reivindicações: liberdades 
democráticas, liberdade de im- 
p snsa, abolição da escravatura e a 
República.

Os diversos setores promove
riam sucessivas manifestações, rei
vindicando 'esde o confisco de 
bens dos portugueses que ainda go
mavam de francos direitos no país 
até a separação de províncias 
(como na Confederação* do Equa
dor), para implantação da Repú
blica e fim da escravatura.

VEJA TAM BÉM : Brasil — Histó
ria; Conjuração Baiana; Emanci
pação Americana; Inconfidência 
Mineira; Pedro I; Pernambucana, 
Insurreição.
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índia

S U M Á R IO

Localização : sul da Ásia 
Lim ites: China e Nepal (N); oceano 

Índ ico e Ceilão (S); S ikkin e Butão 
(NE): go lfo  de Bengala e Birm ânia 
( L); mar da Arábia (O): Paquistão 
(NO): Bangladesh (dentro do te rr i
tó r io  ind iano, no L)

Superfície: 3 2 8 0  4 8 3  k m 2 
População: 547  9 4 9  809  hab. 
Cidades principais:

Nova Délhi (cap.) 301 801 hab.):
Bom baim  (5 9 7 0  5 75 ): D é lh i.........
(3 287 8 8 3 ): Calcutá (3 148 746); 
Ahm edãbãd (1 585  544) e Vara- 
nasi (Benares — 5 8 3  856) 

Id iom as: hindi (o ficia l): inglês: 16 
línguas regionais e cerca de 8 5 0  
d ia le tos

Religião: hinduísm o (84%); isla- 
m ism o (11% ); cris tian ism o (2%); 
sikhs (2%)

Portos principais: Calcutá, Nova Dé 
Ihi e Bom baim
Aeroportos principais: Calcutá 
Nova Délhi e Bom baim  
Rodovias: 6 3 2  337  km.
Ferrovias: 59 8 3 2  km.
Unidade m onetária: rúpia

A República Democrática Sobe
rana da índia (Bharat, na língua 
hindi) conserva o nome, derivado 
do rio Indo, que era usado pelos ro
manos para designar todo o sub
continente que,dom ina  a maior 
parte do sul da Ásia e se alonga em 
cunha sobre o oceano. O território 
indiano estende-se por 3 200 km 
desde a fronteira norte da Caxe
mira até o cabo Camorin, e tem 
3 000 km de largura máxima, desde 
a península de Kutch (Kathiawar) 
ate a extremidade oriental de As
sam. Incorporam-se a ele algumas 
ilhotas: as Laquedivas a sudoeste e 
Adaman e Nicobar a leste. Locali- 
za-se no hemisfério norte.

A índia tem três regiões naturais 
bem diversas entre si quanto aos 
aspectos físicos: a península do De- 
cão, a planície indo-gangética e a 
cordilheira do Himalaia.

Origem tectônica

O território indiano foi formado 
pela justaposição de vastos conjun
tos tectônicos de diversas idadés e 
naturezas.

O sul do Decão, que corres
ponde à parte peninsular, é frag 
mento de uma das mais velhas uni
dades tectônicas do mundo. É 
formado por um bloco de rochas 
pré-cambrianas, geralmente muito 
duras (gnáisses, charnokites, quart- 
zitos e granitos), recobertas em cer
to^ locais por derrames basálticos 
“salpicados” descontinuamente por 
sedimentos mais recentes. As ro
chas pré-cambrianas prolongam-se

A luta constante contra a fom e tem  caracterizado a vida da im ensa população indiana. (Pescadores de Goa.)

A península da índia fotografada de uma nave espacial norte-am ericana.

ao norte dos montes Vindhya, sob 
uma cobertura dê arenito sedimen
tar e de basalto, e depois reapare
cem na cadeia de Aravalli.

No centro do Decão, há uma to
pografia de planaltos gue apresenta 
duas formações çeologicas distin
tas: planaltos basalticos e planaltos 
cristalinos.

Suas altitudes, de 600 a 900 m 
perto do Mysore e do Sue, baixam 
gradualmente para leste. Mais ao 
sul, aparecem os'grandes acidentes 
tectônicos do Decão, com orienta
ção leste— oeste: os alinhamentos 
dos montes Vindhya e Kymar, Sat- 
pura e Mahadeo, com altitudes en
tre 600 e 1 000 m. Paralelamente a 
esse alinhamento, abrem-se gran
des “calhas” tectônicas, que impu
seram sua direção aos principais ei
xos hidrográficos: os corredores 
(canions) do Narbada, do Son e do 
Tapti.

Ao norte fica boa parte do con
junto de montanhas que constitui o 
arco Himalaio. Muito variado, esse 
vasto conjunto originou-se de uma 
antiga fossa tectônica —  o “ mar” 
Himalaio —  que se dividiu entre o 
continente de Gondwana e o “es
cudo” Siberiano ou Angara. Essa 
fossa unia-se primitivamente a ou
tras, formando uma espécie de cin
turão marinho (o Tethys) ao redor 
do globo, desde a região mediterrâ
nea até a Insulíndia. Sedimentos 
marinhos provenientes do desgaste 
dos continentes vizinhos deposita- 
ram-se desde o Pré-Cambriano, 
quase sem interrupção, no fundo do 
mar Himalaio. E serviram para a
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formação mais recente das cadeias 
montanhosas da região.

A partir do sul, a vasta cadeia 
montanhosa apresenta primeiro a 
linha do Pré-Himalaia, composta 
de materiais detríticos pliocênicos, 
que não ultrapassam os 1 000 m; 
depois, o relevo muda bruscamente 
na zona do Médio Himalaia, onde 
é bastante complexo; mais ao 
norte, surge a barreira do Grande 
Himalaia, com altitudes que até ul
trapassam os 7 000 m; atém dessa 
barreira, estendem-se os planaltos 
tibetanos, que na parte indiana 
constituem o chamado território do 
Ladakh.

A estrutura do Ladakh difere da 
das demais regiões himalaias: é for 
mada por uma espessa camada se
dimentar que foi depositada no 
“m ar” tibetano desde o Cambriano 
até o Eoceno, quase ininterrupta
mente.

O crescimento do Himalaia — 
conjunto montanhoso muito an
tigo, mas que “ rejuvenesceu” du
rante o Mioceno e o Pós-Mioceno
— permitiu que subsistisse, ao sul, 
um “golfo” alongado e profundo. A 
erosão cobriu esse “golfo” desde o 
Mioceno e desta maneira for- 

jmou-se a planície Indo-Gangética, 
que é um enorme acúmulo de alu
viões de grande diversidade.

A o capricho das m onções

A índia tem climas de modo ge
ral quentes, com variações determi
nadas por fatores como diferenças 
de latitude, altitude e, principal
mente, pelos ventos (monções), dos 
quais depende o regime pluviomé- 
trico e, portanto, o calendário agrí» 
col a.

A latitude determina diferenças 
climáticas entre a parte peninsular 
(sul), que tem invernos mais quen
tes (sobretudo em Kerala, a su
doeste, onde há temperaturas de 
tendência equatorial e a média de 
janeiro costuma ser superior a 
25°C), e a parte continental (norte), 
cujos invernos são mais frescos 
(temperatura média de janeiro infe
rior a 20° C). Além disso, ao norte, 
o desvio térmico entre as estações 
determina dois períodos agrícolas 
bem distintos: o das culturas de es
tação fria e seca (rabi) e o das cul
turas de estação quente e úmida 
(kharif). Ao sul, as mesmas cultu
ras sucedem-se em todas as esta
ções.

A maior parte do território in
diano, atravessado pelo trópico de 
Câncer (que separa a parte conti
nental da peninsular), está situada 
na grande zona circunterrestre dos 
desertos tropicais, à mesma lati
tude do Saara.

Apenas as monções salvam a ín 
dia de ter clima desértico.

A monção da estação fria é um 
fluxo de ar de origem continental 
que se propaga sobre o território no 
sentido norte— sul, provocando um 
clima fresco e seco, característico 
de outono e inverno. Esse tempo 
seco prolonga-se pelo período de 
calor tórrido que vai de março a 
maio.

A monção das chuvas determina 
lima lonM  estação de junho a se
tembro. E um fluxo de ar oceânico 
que vem do sudoeste, varre pri-
m ciro  o  D ccS o e d ep o is , e n co n

trando a barreira himalaia, des
via-se para o oeste e atravessa a 
planície Gangética. Essa massa de 
ar descreve uma espécie de rotação, 
e acaba levando chuvas às regiões 
que atravessa.

A pluviosidade é forte nas zonas 
litorâneas e vertentes montanhosas 
(franja ocidental do Decão, Ben
gala, Assam e cadeias meridionais 
do Himalaia) e fraca nas regiões 
abrigadas do fluxo úmido pelas ca
deias de montanhas (principal
mente o planalto do Decão e os va
les interiores do Himalaia). A 
freqüência e a intensidade das mon
ções determinam o regime pluvio- 
métrico, de modo que a agricultura 
indiana depende praticamente dos 
caprichos desses ventos.

__ Há também as chamadas mon
ções de sudeste, que na verdade são 
ciclones tropicais. Aparecem sobre 
as costas orientais do Decão 
(Andhra e Coromandel) e propa 
gam-se para oeste ou noroeste, 
atingindo apenas as regiões costei
ras. Como ocorrem de outubro a 
dezembro, período de retração das 
monções, esses ciclones provocam 
muitas chuvas, que compensam as 
fracas monções de verão e benefi
ciam a agricultura local.

A cultura do trigo de inverno, 
sem irrigação, é possível em toda a 
região noroeste, na planície Gangé
tica e em parte da índia central, 
graças às chuvas que caem no in
verno e na primavera.

O relevo é grandemente respon 
sável pela diversidade de climas no 
país: no Decão, onde as montanhas 
em geral não ultrapassam 2 000 
metros (exceto em regiões como 
Nilgiri e Anaimalei), dominam os 
climas tropicais amenos; no Hima
laia, as altitudes determinam 
grande diversidade de climas, gra- 
dativamente mais frios desde as 
planícies do Ganges até as neves 
eternas (nas altitudes de 5 000 me
tros ou mais do grande conjunto 
montanhoso).

A vida em desgaste

As condições climáticas, as mi
grações floristicas e a ação preda
tória do homem são as principais 
responsáveis pelas paisagens vege
tais indianas.

A ocupação humana bem antiga 
marcou profundamente a flora do 
país, desgastando, por exemplo, a 
grande arborização que havia no 
sggundo milênio antes de Cristo. A 
agricultura e o uso da madeira 
Qômo combustível causaram muito 
desmatamento predatório.

Atualmente, as florestas úmidas 
aparecem apenas nas vertentes da 
cadeia montanhosa dos Ghates oci
dentais e do Himalaia onde chove 
muito, ou em alguns deltas, como 
a região dos Sundarbens (Bengala). 
Em geral as florestas úmidas estão 
decadentes.

As áreas florestais que restaram 
são reservas de vida selvagem: 
abrigam tigres, panteras, elefantes, 
rinocerontes e macacos. Grande 
parte dos leões desapareceu e ape
nas se encontram alguns espécimes 
na floresta de Gir (península de 
Kathiawar). Houve grande desen
volvimento de certas espécies para
sitárias, principalmente roedores, 
abutres c corvos.

Na m ontanhosa Caxem ira criam -se rebanhos para produzir um a IA especial.
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Secas e inundações

Norte e sul têm redes fluviais in
dependentes. O norte recebe grande 
quantidade de água do sistema flu
vial das regiões montanhosas, 
cujos principais rios são o. Ganges, 
com 2 700 km de extensão (e que, 
jun to  a seus grandes afluentes Ya- 
muna, Ghaghra, Gandak, Kosi, 
Chambal e Son, drena uma bacia 
de 951 600 km2), e o Bramaputra, 
com 2 880 km (que cobre uma ba
cia de 93 000 km 2). Em seu curso 
inferior, o Ganges e o Bramaputra 
unem-se a rios secundários e for
mam o vasto delta de Bengala. O 
território indiano é tambem irri
gado por numerosos afluentes do 
Indus (como Ravi, Beas, Sutlej), 

ue para ele convergem na planície 
o Pendjab.

Esses rios têm regime bastante ir
regular: sua vazante, no inverno, 
chega anívejs muito baixos, supera
dos em média trinta vezes pela en
chente do verão, alimentada pelas 
chuvas das monções e pelo degelo 
das neves himalaias. Em Goalpara, 
o caudal do Bramaputra, na epoca 
das chuvas, é de 15 000 m3 por se
gundo. Cheio, o rio apresenta-se 
como um vasto lençol de água na 
planície de Assam. Semeado de nu
merosas ilhas, faz um trabalho de 
erosão e aluvionamento em grande 
escala. E o Ganges, que na estação 
seca não passa de um estreito curso 
de água descrevendo meandros so
bre um leito maior, chega a 1 km 
de largura, em Benares, no período 
de enchente. As inundações cobrem 
grandes extensões das planícies 
junto ao Himalaia (Assam, Ben
gala, Bihar, Uttar Pradesh).

A irregularidade fluvial explica 
as dificuldades que o país encontra 
para irrigar terrenos não alimenta
dos por rios perenes.

A hidrologia do Decão propicia 
condições mais favoráveis ao ho
mem, pois nessa região os rios (em
bora menores que os do Himalaia) 
compensam a irregularidade dos 
regimes de monção. Seu poder de 
aluvionamento é menor. Todos se- 
güem a direção leste, com exceção 
do Narbada e do Tapti, que vão 
para o oeste em cursos paralelos. 
Os três maiores rios do Decão nas
cem na região dos Ghates ociden- 
tajs: o Godavari, o Krishna e o Ka- 
vifi.

Os maiores rios desse tipo (Ta- 
mil Nado, Tambraparni e Vaigai) 
ajudam a irrigação, trazendo, no 
verão, as águas das monções do su
doeste para as regiões interiores do 
DÇcão e para os pequenos deltas 
orientais, que só recebem chuvas 
fracas. Essas condições favoráveis 
permitem a existência de uma ra
zoável agricultura baseada na irri
gação, praticada há milênios na ín
dia meridional.

As águas subterrâneas também 
contribuem para compensar os 
efeitos da longa estação seca. Há 
cursos que passam através das alu
viões do fundo dos rios (principal 
mente do Ganges, em sua planície). 
As rejgiões cristalinas do Decão 
têm varios lençóis superpostos. As 
zonas sedimentares, desenvolvidas 
sobretudo ao longo da costa orien
tal do Decão, apresentam lençóis 
cativos, às vezes até em condições 
artesianas, como aqueles que per

mitem irrigar parte do território de 
Pondichéry.

A s paisagens mais verdes

A mata verde cobre as encostas 
das montanhas, contrastando com 
a paisagem cultivada das planícies 
(arrozais e outras culturas). Co
queirais estendem-se do sul do 
Keala às ilhas Laquedivas. Peque
nos rios perenes descem das m onta
nhas Ghates.

Assim é a paisagem do Decão 
ocidental, a região mais verde da 
índia. E também a mais chuvosa 
(juntamente com as vertentes do 
Himalaia oriental): é uma zona ex
posta ao fluxo úmido das monções 
de sudoeste e limitada pelo relevo 
dos Ghates ocidentais, que provo
ca as condensações, favorecendo 
dessa maneira uma estação chu
vosa.

Os Ghates ocidentais, elevações 
arredondadas que se sucedem

quase ininterruptamente desde o rio 
Tapti até o cabo Camorin, consti
tuem o relevo da região. A rigidez 
do bloco cristalino não permite re
levo enrugado na região. A altura 
média, de 900 a 1 200 m nos Gha
tes de Mysore, chega a 2 000 m nos 
Ghates meridionais. Os pontos cul 
minantes são o Anai Modi (2 702 
m), nos Anamalei, e o Doda Betta 
(2 633 m), nos Nilgiri.

O centro do Decão ou índia cen
tral é de uma paisagem monótona 
de planaltos relativamente áridos. 
Chega-se a falar de um “eixo de 
aridez” atravessando a índia no 
sentido norte— sul, desde o Rajas- 
than até o cabo Camorin. Apenas 
o planalto de Mysore é beneficiado 
por um clima temperado de alti
tude, pois a grande maioria dos 
planaltos interiores é de regiões de
sérticas, consideradas áreas de 
fome endêmica.

A escassez de chuvas resulta 
nüm aspecto desolador: vegetação

pobre e desgastada, solo muito per 
meável e portanto péssimo para a 
agricultura. A única prosperidade 
da região localiza-se em algumas 
áreas cobertas por terras pretas, es
pessas e com alto teor de argila, 
onde se planta algodão. Em com
pensação, o solo da índia central 
retém as principais riquezas mine
rais do país: carvão, ferro, manga
nês, cobre, bauxita e mica.

O lado oriental do Decão tem 
clima menos úmido que o ociden
tal. As médiasj>luviométricas dimi
nuem na direção sul, embora sejam 
alimentadas no outono pelas mon
ções do sudeste. A região parece 
um pouco com a ocidental, mas 
tem maior descontinuidade de es
trutura e altitude.

E constituída de quatro elemen
tos: as colinas do Orissa e do Bas
tão, de formação cristalina, que se 
estendem da planície de Bengala ao 
rio Krishna e têm pequenas altitu
des (600 a 1 000 m), cortadas pela
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erosão; os montes de Cuddapah 
(Kaddapa), formados de sedimen
tos primários variados (quartzitos, 
calcários, xistos, etc.) e que for
mam uma meia-lua paralela à 
costa, entre o Krishna e o Pennar; 
os Ghates do Tamil Nadu, consti
tuídos de blocos de gnaisse, que 
são uma réplica perfeita dos Gha
tes ocidentais; e, finalmente, entre 
essas zonas montanhosas e o mar, 
conta com uma região de planícies 
mais largas que as ocidentais.

A  índia tipica nas grandes 
planícies

As grandes planícies aluviais 
que se formaram entre os terrenos 
antigos do Decão e o arco Hima- 
laio são unia região bem represen
tativa da índia. Planícies de inun
dação, atravessadas por cursos de 
água, formam um relevo cuja mo
notonia é quebrada quando apare
cem os sulcos causados pelas aguas 
correntes. A altitude maxima e de 
270 m.

As diferenças climáticas e a mi
lenar ação do homem sobrí a pai- 

.sagem permitiu distinguir as planí
cies de Bengala e Assam, as do 
Ganges médio e as ocidentais.

Uma parte do delta do Ganges, 
cujas águas começam a dividir-se a 
350 km do mar, forma a planície 
de Bengala. As regiões mais inun
dáveis pertencem atualmente a 
Bangladesh, mas a zona litorânea 
entre a cidade de Calcutá e a fron
teira bengali faz parte do delta 
ativo, coberto pelas águas con
forme o ritmo das marés.

Assam é uma planície bem dife
rente, formada por detritos aluviais 
do Bramaputra e seus afluentes.

Originalmente, essas duas planí
cies eram cobertas por florestas 
úmidas. A ação do homem foi in
tensa na de Bengala, jã  cultivada 
na Antiguidade.

Contudo, Assam permaneceu 
durante muito tempo como floresta 
impenetrável, insalubre, e só come
çou a ser explorada no século XX. 
Ambas são regiões tropicais úmi
das, favoráveis às culturas de ar
roz, juta, cana-de-açúcar e chá.

Depois de 1 200 km a oeste, as 
médias pluviométricas diminuem: é 
a região das planícies do médio 
Ganges. Em alguns lugares, as se
cas costumam durar de sete a oito 
meses. Os invernos são mais fres
cos, porque o clima aí é mais conti
nental. Essa é uma outra região 
muito modificada pelo homem. O 
trigo é uma cultura importante, em
bora apareçam cultivos mediterrâ
neos (anômalos num clima tropical 
e seco, e que precisariam de muita 
água no inverno) e a cultura de ca
na-de-açúcar, também estranha a 
essa região de inverno relativa
mente acentuado.

O arroz adaptou-se muito bem 
ao clima, mas exige difíceis traba
lhos de irrigação.

No ocidente, ao longo do Pa- 
uistão, há uma série de planícies 
e clima relativamente árido (em 

suas regiões interiores registrarrvse 
as mais altas temperaturas da ín
dia: 50° C no Th ar). A região é for
mada, ao norte' do Pendjab orien
tal, por um prolongamento da 
planície do Ganges; e, em seguida, 
entre a cadeia dos Aravalli e a

fronteira do Paquistão, pelo Rajas- 
than, uma superfície de erosão 
complexa, geralmente recoberta 
por formações detríticas trazidas 
pelo vento. Nela começa o deserto 
de Thar, que se prolonga até o ter
ritório do Paquistão.

A s m ontanhas m ais altas do 
mundo

O Himalaia indiano atinge alti
tudes de 6 000 e 7 000 m, aproxi
mando-se das maiores montanhas 
desse grande conjunto. Toda a re
gião do Himalaia pode ser estu
dada em três partes: as montanhas 
orientais ou Himalaia de Assam, o 
Himalaia ocidental e o Ladakh.

M ONTANHAS ORIENTAIS
— As montanhas do Himalaia de 
Assam têm em comum o clima 
úmido (típico do nordeste indiano).
0  fenômeno das monções alcança 
intensidade no Assam, com a inva
são de massas de ar úmido. Assim, 
as fraldas das montanhas recebem 
muitos metros de chuvas.

Essas condições favorecem uma 
vegetação de floresta muito úmida, 
dominada até perto dos 1 000 m de 
altitude por muitas variedades de 
Dipterocarpus, semelhantes às das 
florestas da planície. Entre 800 e
1 800 m, há florestas de carvalhos 
(Quercus incana, etc.) e castanhei
ros orientais (Castanopsis indica). 
As encostas mais elevadas, entre
1 800 a 3 600 m, são ricas em or-
uídeas, encobertas por aglomera- 
os de rodoendros arborescentes, e 

várias coníferas. Essa vegetação 
vai rareando e, a partir de 3 900 m, 
é substituída por uma pradaria al
pina. A partir de 5 000 m, as neves 
eternas começam a cobrir as ver
tentes meridionais.

A paisagem do Himalaia orien
tal permaneceu típica porque o ho
mem demorou para explorar a re
gião. Nela vivem algumas tribos 
que praticam agricultura, mas sem
pre abaixo dos 1 800 m (com exce
ção da zona do Arakan, onde cer
tos grupos cultivam arroz). Dessa 
altitude à “grande montanha”, 
onde vivem os tibetanos, há um va
zio demográfico.

HIMALAIA OCIDENTAL
—  O Himalaia do oeste é formado 
por regiões de acesso muito difícil, 
devido às cadeias de m ontanhas de 
relevo abrupto: logo a oeste do Ne- 

al, estende-se o Kumaon; depois 
á o Garhwal (bacia do Ganges 

superior), o Himachal Pradesh (re
gião de Sutlej) e por fim a porção 
himalaia do Estado de Jammu-Ca- 
xemira. Nesse conjunto, destaca-se 
o vale da Caxemira, uma alta bacia 
lacustre (1 150 m) formando uma 
planície de fundo quase chato, com 
140 km de comprimento e 40 km 
de largura, engastada entre o Pir 
Panjal e os contrafortes do Grande 
Himalaia.

As partes baixas, úmidas, são 
ocupadas em parte por lagos resi
duais, principais elementos da be
leza de Caxemira.

O clima em geral é característico 
da região de monções, com um a es
tação úmida e outra seca, e precipi
tações médias de 1 500 a 2 100 m. 
Mas a oeste de Sutlej as influências 
mediterrâneas aumentam progres
sivamente. Caxemira recebé o má
ximo de chuvas no inverno e na pri
mavera, o que faz do Himalaia 
ocidental uma região de clima ex
cepcional em relação aos climas 
tropicais da índia.

Essa mudança climática, do leste 
para o oeste de Sutlej reflete-se na

vegetação, mais seca do lado oeste. 
Pinheiros tropicais (como o Pinus 
longifoUa) florescem entre 1 000 e
2 000  m. Em Caxemira, os cedros 
são exemplo do desenvolvimento 
de uma vegetação mediterrânea. 
Acima de 3 000 m aparecem as 
coníferas e depois florescem as bé
tulas.

Há dois setores de ocupação hu
m ana no Himalaia ocidental: os 
grandes vales do Siwalik, de condi
ções análogas às da planície Indo- 
Gangética, e o setor temperado 
quente, entre 1 000 e 2 000 m. 
Acima disso (ou, no máximo, de
2 500 m) há um vazio demográfico, 
interrompido apenas por agrupa
mentos de economia tibetana em 
alguns vales altos do Lahoul e do 
Spiti (3 000 m).

LADAKH — O território do 
Ladakh, que depende politicamente 
do Estado de Jammu-Caxemira, 
tem relevo semelhante ao do Ti
bete. Limita se ao norte pela cadeia 
do Ladakh e a sul pela cadeia do 
Zaskar (contrafortes do Karako 
roum e do Grande Himalaia, res
pectivamente).

Sua superfície é m ontanhosa e 
ondulada, com altitudes de 3 000 e
4 200 m. Tem uma longa depressão 
de 500 km, por onde corre o Alto 
Indo e onde vive a maior parte dos 
habitantes.

No Ladakh há planaltos (até a
5 000 m) de aspecto regular, que 
constrastam com os fortes e aci
dentados relevos do Himalaia.

Também o clima, como no Ti
bete, é desértico de_ altitude. Em 
Leh, capital da região (3 514 m), 
chove pouco, mas os planaltos são 
mais irrigados e as chuvas de in
verno e de primavera (do tipo medi
terrâneo) favorecem a vegetação. 
De dezembro a fevereiro as tempe
raturas oscilam entre 20 e 24° C, 
e nos verões, curtos mas muito en
solarados, vão de 24 a 26,5° C.

O período favorável à vegetação 
dura apenas quatro meses (de ju 
nho a setembro). São vegetais bai
xos —  30 cm no máximo — do 
tipo da estepe alpina. Verde e flo
rida na primavera, a estepe retoma 
seu aspecto de descampado poei
rento no verão, com apenas alguns 
“lagos” verdes, como oásis. A agri
cultura, possível nos vales com irri
gação, é do tipo tibetano, baseada 
na cultura de cereais. A insolação 
excepcional permite boa colheita 
de trigo até a altitude de 3 500 m. 
Acima de 4 000 m, a agricultura 
não é mais rentável: as altas este
pes são usadas apenas como pasto 
para cabras e carneiros.

M elano-indianos e arianos

Uma maciça cultura hinduísta 
sobrepõe-se às diversidades lingüís
ticas do povo indiano. A situação 
social típica do povo hindu, apesar 
dos esforços governamentais, ainda 
é a da existencia de uma grande 
m assa humana faminta, ameaçada 
por endemias, em contraste com 
uma pequena classe rica, privile
giada ainda pelo sistema religioso 
de castas*.

Podem-se distinguir na popula
ção hindu dois ramos, correspon
dentes a ocupações históricas do 
território:
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1) Os melano-indianos, também 
chamados de australóides, paleo- 
|mediterrâneos ou adivasi (antigos 
habitantes ou autóctones). Têm 
pele escura, nariz reto ou aquilino, 
cabelos negros e lisos, são dolico- 
céfalos e nao têm traços negróides. 
Misturaram-se aos negritos e origi
naram  as populações Urali, Ku- 
rumbar, Chenchu, Kadar, Irular, 
Bhil, Gond (do sul e centro do De 
cão), Mali (de Bengala), Veda (do 
Ceilão) e outras. São também cha
mados dravidianos, por falarem 
línguas desse grupo.

2) Os proto-nórdicos arianos ou 
indianos brancos, descendentes de 
invasores nórdicos que chegaram 
na metade do segundo milênio an
tes de Cristo. Habitam a índia do 
norte, onde misturam-se aos pri
meiros ocupantes melano-indianos. 
(Os caracteres destes últimos são 
tão mais marcantes quanto mais 
baixa é a escala social.) Distin
guem-se grupos arianos mais típi
cos principalmente na Caxemira, 
nos vales do Himalaia e entre cer
tas coletividades muçulmanas dis
persas pelo país. Há grupos tibeta- 
nos de menor importancia nos 
vales himalaios e no Assam.

O norte é socialmente mais es
truturado. Ali existem castas brâ
manes em maior número.

No sul, um meio mais conserva
dor, subsistem as chamadas popu 
lações tribais, que descendem dire
tamente dos adivasi e resistiram à 
assimilação pela cultura ariana em 
religião, linguagem e costumes.

Por isso a arte hindu mais pura 
desenvolveu-se essencialmente no 
^ul. As populações adivasi também 
são encontradas em regiões m onta
nhosas de difícil acesso no nor
deste. Cada grupo tem suas cren
ças, ritos, estrutura social e língua 
(720 dialetos, cada um falado por 
um conjunto de menos de 100 000 
pessoas).

A sociedade indiana atual pro
cura assegurar toda liberdade a 
cada uma dessas coletividades em 
seu modo particular de vida.

A religião hinduísta é responsá
vel pelo sistema de castas, que di
vide a sociedade de todo o país em 
grupos hierarquizados, fechados 
em si (endogâmicos) e vivendo em 
economias também isoladas. As 
Castas classificam-se segundo as 
ocupações de seus integrantes (tra- 
balhos considerados mais ou me
nos “puros”). Há também as sub- 
castas (jati), classificadas de modo 
diferente, conforme o local e o tipo 
de trabalho que exercem.

Mil m ilhões de indianos no 
século X X I

Em 1940, havia 360 milhões de 
habitantes em todo o subcontinente 
indiano (abrangendo Paquistão* e 
Bangladesh).

Em 1975, estimava-se em 547 
milhões a população apenas da ín 
dia (a segunda do mundo, só supe
rada pela da China*), e já  se calcu
lava que no ano 2 000 esse número 
chegaria a 1 000 milhões.

Até o século XIX, a taxa de 
mortalidade quase alcançava a alta 
natalidade, de modo que em 1850, 
por exemplo, o crescimento demo
gráfico anual era de apenas 0,7% 
( ta x a  que  co rre sp o n d e  à  d a  E u ro p a

ocidental de 1970, onde há controle 
de natalidade). Epidemias consecu
tivas de peste, colera, varíola, tifo, 
e longos períodos de fome endê
mica consumiam milhões de vidas 
humanas. O pais chegava a ser 
considerado um verdadeiro “ mu
seu” de patologia e parasitologia.

Esse quadro modificou-se bas
tante com as medidas sanitárias, 
que baixaram a taxa de m ortali
dade. A partir de 1930 começou 
um combate organizado às doenças 
infecciosas e parasitoses. A destrui
ção dos vetores da m alária e a de
sinfecção de zonas pantanosas, 
acompanhada de melhorias nos sis
temas de conservação e distribui
ção da água de irrigação, foram al
gumas das ações mais eficazes 
nesse sentido.

Ainda assim, de cada mil crian
ças, 120 morriam em 1968. A vida 
média das pessoas era de 32 anos 
em 1951 e 42 anos em 1961. Tu
berculose, parasitoses intestinais e 
doenças por carência alimentar 
ainda fazem muitas vítimas numa 
população subnutrida, vivendo em

precárias condições de higiene, que 
favorecem os contágios e as infec
ções. Mas o aumento dos recursos 
contra as grandes epidemias per
mite, apesar de tudo, um cresci
mento populacional da ordem de 
2,6% ao ano (1969).

Pequenas e m édias cidades

A índia ainda é um país de cida
des pequenas e médias, o que cor
responde a seu caráter essencial
mente agrícola. Perto de 82% da 
populaçao ativa estão empregados 
na agricultura e as regiões urbanas 
tinham apenas pouco mais de 100 
milhões de habitantes em 1970 
(isto é, nas cidades vive menos de 
um quinto da população). Metade 
dessa populaçao urbana habita 
cerca de duzentas cidades de mais 
de 100 000 habitantes e a outra me
tade está distribuída por milhares 
de pequenas cidades, burgos e vila
rejos ae 5 000 a 100 000 pessoas.

Essa predominância dos peque
nos aglomerados pode sugerir uma 
boa distribuição populacional num

país cuja densidade demográfica 
chega a 276 hab./km 2. Mas acon
tece que quase metade da popula
ção vive em apenas um quarto da 
superfície do país.

As maiores densidades popula
cionais (500 hab./km 2) estão no 
norte, a leste de Uttar Pradesh, ao 
norte de Bihar, em Bengala ociden
tal, na costa de Kerala e a oeste da 
ponta da península. Na planície do 
Ganges, a densidade é superior a 
200 hab./km 2: sobre 1 500 km no 
sentido leste—oeste e 350 km no 
norte— sul concentram-se mais de 
200 milhões de hindus. Mais ao 
sul, em Keraja e Tamil Nadu, mais 
de 60 milhões de pessoas distri
buem-se por pouco mais de 
250 000 km2. Também têm altas 
densidades as regiões do Pundjab 
(300 hab./km 2 nas zonas irrigadas 
em volta do Amritsar) e da costa 
de Coromandel (50 milhões de pes
soas entre os deltas do Mahnadi e 
do Krishna) e ao redor de Ahmada- 
bad (na parte norte da costa do 
Malabar).

Essas grandes densidades corres-

Em Benares, capital religiosa da nação hindu, o rio sagrado tem  as m argens cobertas pelos tem plos de Siva.



Crenças e conceitos sócio-filosóficos fizeram  da vaca m otivo de culto.

pondem ao fenômeno de superpo
pulação rural que caracteriza o 
pais. Na índia, a pressão demográ
fica não incide basicamente sobre 
as cidades, como é comum aconte
cer, mas se exerce em todo o terri
tório povoado. Essa pressão, não 
equilibrada pelo recente desenvol
vimento econômico, resulta no acú
mulo de populações sem trabalho, 
que vivem em extrema miséria (fe
nômeno mais facilmente observável 
nas cidades).

A emigração, vista muitas vezes 
como meio de atenuar os efeitos da 
pressão demográfica, teve pequena 
intensidade: o conjunto de indianos 
e paquistaneses que vivem fora do 
subcontinente não chega a atingir 
1,5%. A emigração foi promovida 
pelo Império Britânico (depois, 
pela Comunidade* Britânica) no 
século X IX  e começo do seculo 
X X : indianos foram recrutados 
como trabalhadores braçais para 
plantações (cana-de-açúcar, serin
gais, café, sisal, algodão) em Natal, 
Quênia, Tan^anica, ilhas Maurício, 
Ceilão, Malasia, Indonésia, Guiana 
ex-inglesa e Caribe (Jamaica e Tri- 
nidad). No início da década de 
1970 havia cerca de 1, milhão de in- 
do-paquistaneses na África oriental 
e do sul (onde muitos indianos de 
segunda ou terceira geração torna
ram-se comerciantes), quase o 
mesmo na Malásia, meio milhão 
nas ilhas Maurício e outro tanto no 
Caribe. Um número menor de in
dianos supriu as necessidades de 
mão-de-obra não-qualificada na 
Grã-Bretanha.

O fenômeno do êxodo rural não 
chega a ser expressivo no país. Dos 
65 milhões de hindus que se deslo
caram dentro do país na década de 
1950, apenas 11 milhões foram do

campo para a cidade, enquanto 3 
milhões voltaram da cidade para o 
campo.

A maioria desses elementos des- 
locou-se em áreas rurais mesmo, e 
sem sair de seu próprio Estado.

Cidades principais

DÉLHI — Form ada por dois 
núcleos distintos: a antiga cidade 
de Délhi e a capital federal, Nova 
Délhi — uma cidade moderna no 
estilo europeu fundada em 1931 
para abrigar a administração (na 
epoca, ainda sob domínio inglês). 
Existe um pequeno setor industrial: 
fábricas de conservas alimentícias 
e produtos químicos.

BOMBAIM —  A mais populosa 
cidade indiana, é a capital do Es
tado de Maharashtra. Original
mente edificada sobre sete ilhotas 
de lava, liga-se ao norte à ilha Sal- 
sette (com a qual forma a chamada 
Grande Bombaim) e ao continente. 
Bom abrigo portuário, usado por 
navios de muitas procedências 
desde o século XV, tornou-se um 
porto próspero e bem aparelhado 
depois da abertura do canal de 
Suez, no século XIX. E usado prin 
cipalmente para exportações de al
godão e manganês e importação de 
manufaturas. A cidade tem indús
trias dos setores têxtil, alimentar, 
químico, mecânico, nuclear e cine 
matográfico, concentradas princi
palmente nos bairros dç Parei e 
Dadar, ao norte da cidade, e que 
utilizam 43,5% da população ativa 
local.

Apesar de sua reputação de ci
dade rica, tem grande número de 
desempregados vivendo em enor
mes fav e las  da p erife ria .

Em M erulis, o vendedor de tecidos aguarda pacientem ente os com pradores.

São vários oa tipos provinciais e inúm eros os dialetos falados no pais.
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Junto aos muros da cidade universitária projetada por Le Corbusier, em  Chandigarh, os pobres procuram abrigo.

! CALCUTÁ —  Capital do Es
pado de Bengala Ocidental é o 
rnaior aglomerado urbano do país, 
considerando a sua população e a 
das 67 cidades que a cercam. Con
quistada em 1690 pela Companhia 
Inglesa das índias Orientais, que 
nela construiu o forte William. No 
ano de 1756, o Príncipe Suraja 
Dowla tomou a cidade, mas os in
gleses conseguiram reconquistá-la 
no ano seguinte. Em 1883 tor
nou-se capital do Império das ín
dias, posição que ocupou até 1912. 
Nela se desenvolveram vários cen
tros industriais: ao nordeste, o de 
Dum Dum, com suas fábricas de 
armas e munições; ao sul, perto de 
Alipur, foram se formando grandes 
complexos de metalurgia e mecâ
nica, fábricas de automóveis e va
gões, beneficiadoras de arroz e 
construtores navais; e, nos rios de 
Hooghly, manufaturas de juta. Um 
quarto da população vive em tape- 
ras de chão batido, cada uma abri-

fando cerca de quinze pessoas, 
erto^de 200 000 habitantes nem 

ibso têm e dormem nas ruas, esfo- 
ijneados. Essa extrema miséria é 
conseqüência sobretudo da grande 
massa de refugiados de Bengala 
Oriental —  Bangladesh* —  que 
para lá fugiram desde a indepen
dência indiana e sua separação do 
Paquistão (muçulmano).

Calcutá tem um porto bem apa
relhado, por onde passa quase a 
metade das exportações do país e 
um quarto das importações.

MADRAS — Capital do Estado 
de Tamil Nadu (ex-Madras), ao sul 
da índia, é uma metrópole intelec
tual, financeira, comercial e indus
trial. Sua universidade, no bairro 
de Marina, é um centro da cultura 
tamoule. Porto principal da costa 
do Coromandel, exporta algodão, 
couro, fumo e magnésio. Nos bair- 
rps ao norte, há indústrias metalúr
gicas, mecânicas, químicas e de ci
mento, além de tecelagens. Madras 
originou-se de uma feitoria estabe
lecida em 1639 pelo inglês Francis 
Day, da Companhia das índias 
Orientais.

KANPUR — Cidade de Uttar 
Pradesh construída às margens do 
rio Ganges, começou a desenvol- 
vbr-se no fim do seculo XIX como 
centro ferroviário e devido à pre
sença de uma importante guarnição 
militar britânica.

Transformou-se num grande cen
tro industrial, especializado na fa
bricação de calçados, e que possui 
tambem indústrias têxteis,“metalúr
gicas e químicas.

BANGALORE — Capital do 
Estado de Mysore, fundada no sé
culo XVI. Famosa antigamente por 
suas fábricas de sedas, é uma ci
dade moderna, cheia de espaços 
verdes, além de centro intelectual e 
industrial. Tem vários estabeleci
mentos da Universidade de My
sore, sobretudo de pesquisa, como 
o Instituto de Ciência e o Instituto 
de Pesquisas Raman. Conta tam 
bém com indústrias eletrônicas, de 
material telefônico, de máquinas e 
de helicópteros.

BENARES — Cidade de Uttar 
P rad e sh , c h a m a d a  V a ra n as i em  h in 

di, é 'o  centro da religião e da cul
tura hinduístas: desde o século VI 
a.C. está consagrada ao culto da 
deusa Siva. Tem 1 500 templos, 
além de monumentos funerários, 
palácios e escadarias alinhados ao 
longo do Ganges, o rio sagrado dos 
hindus. Há sempre uma multidão 
de peregrinos meditando nesses lu
gares, na posição de lótus, lendo os 
livros sagrados e banhando-se no 
rio. Há também uma escola de 
sânscrito (Queen’s College), que 
existe desde 1791. Muitos artesana
tos de cobre, madeira e seda absor
vem a mão-de-obra local.

Exem plo de 
subdesenvolvim ento

Em 1947, ao alcançar a indepen
dência, a índia tinha uma renda per 
capita de apenas 55 dólares anuais, 
dado que indica as condições de ex
trema miséria da população. E o 

roblema era agravado pela distri- 
uição muito desigual dessa renda, 

concentrada em poucas mãos, si
tuação que o sistema social de cas
tas (tradicionalmente institucionali
zado, mas combatido pelos 
governos depois da independência) 
tende a conservar,

Ainda em 1947, a agricultura 
era responsável por 50% do pro
duto nacional e empregava 72% da 
população ativa; a indústria parti
cipava com 16%, dos quais pelo 
menos 10% correspondiam a ativi
dades de pequenas empresas em 
grande parte artesanais, de baixís
sima produtividade e com o mer- 
c a d o  re s tr ito  à  a ld e ia  o u  à  á re a  ru 

ral vizinha; o restante do produto 
era coberto pelo comércio e demais 
serviços.

Aquelas indústrias tradicionais 
empregavam apenas 10% do total 
da mão-de-obra disponível.

Calcula-se ainda que apenas 
30% da renda provinha do setor 
capitalista da economia, pois o res
tante se devia a regimes de produ
ção semifeudais ou meramente de 
subsistência. Aliado à baixíssima 
renda per capita, havia um alto 
nível de “desemprego disfarçado” 
ou semi-emprego, além do desem
prego visivel, este resultante em 
grande parte do grave problema 
dos refugiados do ex-Paquistão 
Oriental, uma massa de hindus e 
sikhs que vinham sendo persegui
dos desde a independência e a divi
são da União Indiana em um país 
hindu e outro muçulmano.

Assim, além da baixa produtivi
dade agrícola, da débil base indus
trial, do desemprego e da miséria, 
a índia começava a ser indepen
dente com um problema político- 
social que perturbava ainda mais 
sua economia.

Esse problema agravou-se em 
1971 durante a guerra de indepen
dência de Bangladesh, quando a re
pressão paquistanesa fez com que
8 milhões de bengalis orientais 
também se refugiassem na índia.

Planejamento, .uma solução

Ao longo da luta pela libertação 
do domínio inglês, foi se fortale
cendo na burguesia hindu a idéia 
de que  um  d esen v o lv im en to  au tô -

nomo em bases capitalistas só seria 
possível com a ativa participação 
do Estado na economia. Surgiu a 
concepção dos planos qüinqüenais, 
que passaram a organizar-se e ca
racterizam a política econômica do 
país.

O I Plano Qüinqüenal, elabo
rado em 1951, declara como obje
tivo básico a melhoria do padrão 
de vida da população através do 
crescimento do produto, diminui
ção do desemprego e das desigual
dades na distribuição da renda. Ou
tros planos se seguiram, com a 
mesma orientação básica.

O planejamento hindu abrange 
todos os setores da economia e re
giões geográficas, mas seu cariter 
e acima de tudo indicativo e previ- 
sor (e não determinante, como nos 
de países comunistas).

A Comissão de Planejamento, 
presidida pelo primeiro-ministro, 
encarrega-se de sua elaboração, en
quanto que a aplicação, o controle 
e eventual correção ficam a cargo 
de outros organismos criados e que 
se hierarquizam em escalas nacio
nal, da região e local.

Desse modo, o setor público as
sumiu função de grande importân
cia na economia hindu, tornan
do-se responsável por 60% dos 
investimentos globais.

Apesar disso, o regime de produ
ção permanece basicamente orien
tado para o mercado, o que faz o 
modelo econômico hindu ser cha
mado muitas vezes de “ capitalismo 
de Estado”, ou, ainda (superesti- 
mando-se o planejamento), de “so
c ia lism o  hindu”.
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U m  passado de m aior esplendor é lem brado pelo velho palácio do m arajá, 
em  Jaipur, cidade localizada a poucos quilôm etros da capital indiana.

Um  com eço de progresso

Apesar de problemas como de
semprego e distribuição muito desi
gual de renda continuarem agudos, 
grandes progressos puderam ser re
gistrados nos vinte anos que se se
guiram à independência. O produto 
nacional cresceu em cerca de 3,6% 
ao ano, o que. descontado o cresci
mento demográfico anual de 2,6%, 
fez com que a renda per capita su
bisse para 110 dólares em 1969 
(uma das mais baixas do mundo).

A indústria cresceu a uma média 
de 3,8% por ano entre 1965/1970, 
abrangendo 17% do produto e em
pregando 11% da mão-de-obra. 
Não obstante, o desemprego, que 
atingia 480 000 pessoas em 1953, 
afetava 3 200 000 trabalhadores 
em 1970. O maior e mais impor
tante incremento verificou-se na 
produção de bens de capital, princi
palmente devido ao mecanismo de 
substituição de importações. O 
mesmo aconteceu, em menor es
cala, com os bens intermediários, 
setor que ainda depende da impor
tação de certos artigos. A produção 
de bens de consumo progrediu em 
ritmo bem mais modetado.

Distinguem-se na índia dois ti
pos de indústrias. '» primeiro, ori
ginado no século XIX, tem a pro
dução largamente voltada para a 
exportação: é o caso da juta e do 
algodão, dois dos principais produ
tos agrícolas do país. O segundo é 
formado por indústrias modernas 
criadas mais recentemente (nos se
tores de mecânica, material elé
trico, química, equipamentos de 
transporte, etc.) e tem sido o setor 
mais dinâmico da indústria hindu.

A participação da agricultura no 
produto reduziu-se para_45%, com 
emprego de 70% de mão-de-obra. 
A reforma agrária pretendida não 
conseguiu transformar em escala

razoável as arcaicas relações de 
produção ainda vigentes no campo. 
Isso tem dificultado bastante a ado
ção de novas técnicas, tarefa a que 
o governo dedicou grandes esfor
ços, principalmente a partir do III 
Plano Qüinqüenal, estimulando a 
irrigação, a melhoria de sementes e 
o uso de fertilizantes e inseticidas*.

As principais culturas ainda são 
de cereais, destacando-se arroz e 
trigo, base da alimentação nacio
nal. O chá (que visa à exportação), 
a ju ta  e o algodão (matérias-primas 
industriais) vêm a seguir. A índia 
é o maior produtor mundial de chá 
e juta. Apesar de ter um dos maio
res rebanhos do mundo, a pecuária 
não visa à produção de carne (o 
abate é condenado pela religião e 
mesmo proibido em certos Esta
dos), e sim à de leite. O gado é utili
zado para tração.

O país também é um grande pro
dutor de ferro, manganês e carvão.

A situação do comércio exterior 
é de constantes deficits na balança, 
o que tem sido equilibrado com a 
contratação de empréstimos no ex
terior. Favorecida pela neutrali
dade política que tem procurado 
adotar, a índia vem obtendo impor
tantes financiamentos e ajuda téc
nica tanto de países capitalistas 
como de socialistas.

Em 1970, o produto nacional 
chegou a USJ 44 bilhões, assim di
vididos: agricultura, 44%; indús
tria, 23%; comércio, transportes e 
comunicações, 16%; outros servi
ços, 17%. Ainda se mantém, por
tanto, a tendência ao crescimento 
da participação industrial na eco
nomia indiana.

VEJA TA M B É M :Á sia; Bombaim; 
índia, História da; Nova Délhi; Pa- 
q u is tã o .

índia, 
História da

Escavações arqueológicas inicia
das em 1922 no vale do Indo, no 
Sind, no Perídjab e no Beluquistão 
reyelaram a existência de povos de 
origem e denominação ainda não 
esclarecidas mas que remontariam 
a mais de três milênios antes de 
Cristo. Esses povos, apenas ingres
sando na Idade do Bronze*, cons
truíam cidades estrategicamente 
fortificadas, com traçado urbanís
tico funcional, banhos públicos, 
mercados, adiantados sistemas hi
dráulicos e complexas redes de es
goto^ ao ar Jivre. Quanto a outras 
regiões da índia, sabe-se que nas 
florestas do Decão viviam os drávi- 
das e que na índia central se situa
vam os mundas.

As escavações do vale do Indo 
revelaram um gênero de vida que

deve ter permanecido incólume du
rante séculos. Alguns sinetes, 
muito bem desenhados, apresentam 
inscrições até hoje indecifradas. Fi
guras de animais demonstram que 
alguns deles já  eram domesticados 
e que exerciam forte impressão so
bre a comunidade. Bois, elefantes e 
tigres eram retratados de forma 
realista, bastante semelhante à arte 
sumeriana da Caldéia; a estética ti
nha impressionantes pontos de con
tato com a época classica da pró
pria índia.

Mas o períodç histórico propria
mente dito da índia inaugurou-se 
por volta de 1 300 a.C., com sua 
invasão pelos árias ou arianos (que 
significa “nobres” em sânscrito*). 
Os árias eram um povo agricultor 
e pastoril originário do sul da Rús
sia e que, ao desmembrar-se em 
suas imigrações, caminhou para o 
sul, indo uma parte ocupar o Irã e 
outra a planície entre o Indo e o 
Ganges.

Os árias dominaram toda a re
gião, suprimindo, expulsando ou 
dominando seus habitantes. Os do
cumentos históricos mais antigos.

Nos afrescos o baixos-relovo» dos grutas de A janta, a rica arte gupta.
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Sensualism o na arte: Yakshi. deusa 
da fecundidade e da vegetação.

datando de um período imediata
mente anterior a essa invasão, des
crevem os árias ainda lutando no 
Pendjab pela posse das terras. Em
bora a civilização primi''vãmente 
ocupante dessa região fosse muito 
superior à dos árias. sucumMu à 
melhor organização política e mili
tar do inimigo.

Atribuiu-se aos árias 'a divisão 
da , sociedade h i r ' u  em castas*: 
brâmanes (sacerdotes ou nobres); 
xátrias (guerreiros); váxias (merca
dores); sudras (camponeses ou tra
balhadores braçais); e, finalmente, 
os parias — os “ intocáveis”, sem 
quaisquer direitos na sociedade.

Forte contribuição cultural teria 
sido a língua dos arias, o sânscrito. 
Tal como aparece nos Vedas (as 
primeiras grandes obras de litera
tura e de religião hindus), o sâns- 
critp mostra um parentesco muito 
estreito com a língua trazida pelos 
invasores do Irã. Juntos formam 
um dos pilares dos idiomas cham a
dos) “ indo-europeus”*. Mas o mais 
importante subsídio dos árias para 
a formação da cultura hindu foi a 
religião védica, de grande comple
xidade filosófica em sua origem, 
entremeando conceitos sócio-políti- 
co-religiosos: da linha direta desta 
religião, surgiu o bramanismo*. O 
jainismo* e o budismo* só surgi
ram após a fixação definitiva dos 
árias em solo indiano. Essas reli
giões, que floresceram na bacia do 
médio Ganges, principalmente nas 
províncias de Magadha (atual Bi- 
har), de Benares e de Aúd, opu
nham-se ao bramanismo, religião 
essencialmente aristocrática. For 
taleceram-se, portanto, junto às 
castas inferiores da população.

A arte da índia no período vé- 
dico deixou poucos exemplares. Os 
materiais utilizados — até o século 
IV — , geralmente madeira e barro, 
não resistiram ao tempo.

Os objetos são conhecidos so
bretudo pelas referências encontra
das na literatura.

Recom eçam  as lutas

Em 512 a.C., Dario* I, da Pér
sia*. dominou o Pendjab e o consti
tuiu em satrapia persa. (É nessa re
gião e nessa época que surge o 
primeiro alfabeto hindu, o carochti, 
de origem semítica.)

Quando o império Persa foi con
quistado por Alexandre*, o 
G rande, o quinhão persa da índia 
passou para a Macedônia, que in
vadiu o Pendjab em 326 a.C. Mas 
uma revolta dos soldados de Ale
xandre impediu que ele fosse mais 
longe e conquistasse também a  ba
cia do Ganges, então sob o domí
nio do reino ariano de Magadha, 
gue se expandira por boa parte da 
índia.

Depois da morte de Alexandre, 
o chefe hindu Chandragupta Mau
rya expulsou o exército macedô- 
nico e tornou-se senhor de Ma
gadha, que tinha por capital 
Pataliputra (atualmente Paltria). 
Dominando a planície indogange- 
tica, conseguiu impedir a recon
quista dessas terras por outro ma- 
cedônio, Seleuco I.

Estava instalado o , primeiro 
grande reino histórico da índia, ini 
ciando-se com Chandragupta a di
nastia Maurya, que durou de 313 
a 185 a.C. Nela, os reis que mais 
se destacaram (atirando-se à polí
tica de conquistas territoriais e 
quase dominando todo o Decão) 
foram Bindusara e Açoka.

Açoka, que governou de 274 a 
232 a.C., apesar de brâmane, 
apoiou o budismo e deixou que to

das as religiões coexistissem na 
índia, protegendo assim a flores
cente cultura do país. Com isso, a 
arte desse período assumiu definiti
vamente a influência budista. A 
dança, a música, a arquitetura, a 
pintura e a escultura nao objetiva
vam senão atingir o absoluto, que, 
segundo os budistas, era o fim úl
timo da existência.

Dessa época datam os primeiros 
objetos confeccionados com mate
riais resistentes e duráveis, en
quanto a literatura ariana, princi
palmente nos textos sagrados, 
demonstra o espírito criativo que 
resultou da nova política cultural.

Outros testemunhos artísticos da 
época são as construções, princi
palmente de monumentos (stupa), 
dos quais 84 000 foram atribuídos 
ao reinado de Açoka. Os stupa 
têm origem nos edifícios funerários 
arianos que, sob a cultura budista, 
passaram a significar as co quistas' 
espirituais dos fiéis.

Ao contrário da  tradição ociden
tal, esses templos eram dedicados 
30S vivos. As cúpulas assemelha
vam se a um ovo (significando o 
primeiro princípio gerador) e à 
abóbada celeste (abrigando a cria
ção, a morte e o renascimento). Os 
mais antigos stupa são os de Bhar- 
hut e os de Sanchi, construídos por 
Açoka e remodelados pelas dinas 
tias Sunga e Satavahana. Esses mo
numentos, considerados “altares”, 
eram decorados com figuras em re
levo, muitas em forma de prato, 
onde as imagens_ destacavam-se 
conforme a importância da “repre
sentação” da cena.

Os arquitetos hindus não conhe
ciam a abóbada cruzada: para 
construir um edifício alto, usavam

tetos planos ou curvos e reprodu
ziam, em cada andar, a totalidade 
do edifício, até acabar em uma 
forma piramidal. Dessa maneira 
foram construídos os chaitia -— 
templos do budismo primitivo.

Depois da morte de Açoka, o 
império esfacelou-se e as dinastias 
que o sucederam limitaram o poder 
do império apenas à região da ba
cia do rio Ganges.

Um a história paralela

Até essa época, a índia não tinha 
as características de nação unifi
cada. Vários reinos, pequenos ou 
grandes, distribuíam-se na vasta 
extensão do subcontinente indiano, 
às vezes respeitando a hegemonia 
de um reino mais tarde forte, às ve
zes levando uma vida política autô
noma e totalmente desvinculada 
dos vizinhos.

Por isso, enquanto a história da 
dinastia Maurya se desenrolava 
numa região, outros fatos históri
cos ocorriam em regiões longín
quas ou vizinhas, mas de certa 
forma culturalmente interligadas.

É o caso, por exemplo, das pos
sessões gregas da Bactriana (no 
Afeganistão*), do Pendjab e de Bu- 
cara (na Sogdiana). O reino grego 
de Bactriana foi fundado por volta 
de 245 a.C. e perdurou até 150 a.C.

Demétrio I (189-166 a.C.) viu no 
esfacelamento do império Maurya 
uma oportunidade de invadir a ín
dia e tomar a bacia do Indo. Mas, 
em 175 a.C., um general de seu 
exército —  Eucrátidos —  liderou 
uma revolta e tomou a Bactriana e 
a Sogdiana.

O mundo greco-indiano foi en
tão dividido e dominado por duas

- r i r a
■ f e

Os "stupa", m onum entos budistas encontrados em  Sanchi e Bharhut, foram  iniciados sob o governo de Açoka.



clássica corresponde a essa dinas
tia. Poesias, peças teatrais, obras 
didáticas aparecem já  vincadas 
pela nova mentalidade, impregnada 
pelo bramanismo (o budismo en- 
contrava-se enfraquecido). Vishnu, 
Krishna e Siva, trilogia da religião 
védica, saem das camadas popula
res, que não deixaram de cultuá- 
los, e passam até para as artes. As 
obras dessa época gupta e do pe
ríodo posterior aliam o misticismo 
a uma alegre sensualidade. Céu-es- 
pírito e terra-carne são concepções 
que se misturam para exaltar o 
corpo humano, cujo sensualismo é 
cuidadosamente contrabalançado 
pela maneira religiosa de ver as 
coisas, induzida pela casta sacerdo
tal: toda a arte continua sendo um 
meio de atingir a divindade. Suas 
influências ultrapassam o domínio 
territorial dos Gupta para se insta
lar também na índia central.

Afrescos e baixos-relevos ates
tam uma arte clássica representada 
na serenidade, no distanciamento e 
no amor divino.

Nas cavernas, misturam-se ce
nas de corte com divindades e ce
nas amorosas com cortejos de 
magnífico efeito decorativo.

Um  passo atrás

No fim do século V, os humos* 
brancos (heftálidas) começaram a 
esfacelar o império gupta, mas fo
ram vencidos, em 563, pelo herói 
hindu Iaçodarman. Repelidos para 
Caxemira, deixaram de existir 
como poder político.

Harsha Siladitia, rei do Thanes- 
var (norte de Délhi), de 606 a 647, 
foi p  último a tentar a unificação 
da índia, antes da invasão muçul
mana. Ele reinou (protegendo o bu
dismo) sobre toda a bacia de Cati
var, mas sem conseguir o domínio 
do Decão. Além disso, não deixou 
um sucessor capaz de manter a 
união do território.

Tal como ocorreu depois do des
membramento do Império Romano 
no ocidente, na índia o território fi
cou dividido em inúmeros peque
nos reinos, de diferentes culturas, 
religiões e organizações políticas. 
Essa situação permitiu, que o terri
tório indiano fosse conquistado por 
muçulmanos e mongóis*. Mas 
mesmo sob esses dominadores, a 
índia continuou sendo um mosaico 
de pequenos Estados relativamente 
independentes.
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A arte mística no reino dos Cochans. ("C ena da Vida de Buda".)

dinastias: a de Eucrátidos (rei
nando em Bactriana, Sogdiana e no 
Pendjab ocidental) e a de Demétrio 
(que controlava toda a área do 
Pendjab oriental).

Quando povos nómades da Ásia 
central destruíram o reino de Eu
crátidos, o domínio grego ficou es
facelado, restringindo-se a peque
nas porções do território ao sul do 
Hindu-Cush, nos vales de Kabul e 
Pendjab. Outros invasores, também 
provenientes da Ásia central, aca
baram com a dinastia que Demé
trio fundara e, por volta.de 30 a.C., 
os gregos desapareceram das terras 
indianas, tendo deixado grandes 
marcas culturais nas regiões que 
dominaram.

Exemplos significativos são as 
moedas com efígies gregas e legen
das bilíngües (que foram redigidas 
em hindu e em grego).

Os imigrantes da Ásia central, 
responsáveis pela destruição do im
pério grego da índia, também dei
xaram marcada a história indiana. 
Mas os costumes desses povos, os 
indo-citas (de estrutura sócio-eco- 
nômica semelhante à dos “bárba
ros” que esfacelaram o Império 
Romano do Ocidente), também se 
modificariam. Eles absorveram ra
pidamente a cultura grega das re
giões que dominaram, deixando-se 
influenciar também pela cultura 
hindu original. Os indo-citas inau
guraram a dinastia Cochans, que 
dominou também o noroeste da  ín 
dia e propagou o budismo. Sob os 
reis Cochans apareceu, no Kabul e 
no Pendjab ocidental, a arte greco- 
búdica: a plástica grega dando 
forma a temas religiosos budistas, 
numa tentativa de unir a harmonia 
grega ao ascetismo da arte hindu. 
As linhas tornaram-se mais elegan 
tes, as esculturas ganharam a le
veza do talhe grego, o realismo das 
fisionomias acentuou-se, os edifí
cios ficaram mais altos. Essa trans
formação deu-se no vale de Kabul 
Gandhara e forneceu estátuas fa

mosas de Buda: pela primeira vez 
ousava-se representar a própria 
pessoa de Buda em atitudes de ilu
minação (até então a arte só repre
sentava cenas de sua vida ou ima
gens de divindades paralelas).

A índia Cochan comerciava bas
tante com o Império Romano atra
vés da “rota da seda” (caminho ter
restre de Antióquia até Pamir) e 
pelo oceano Índico, através dos 
portos de Barigaza e de Müsiris.

A região do Decão, por volta do 
século II da era crista, dividia-se 
em dois grandes reinos: o Estado 
de Andhra, dominado pela dinastia 
Satavahana, e o Estado dos Sacas, 
também chamado de Reino dos 
Cachatrapas. O primeiro Estado si
tua va-se ao norte de M adras, com 
capital em Amaravati (baixo 
Krishna), e o de Sacas abrangia a 
região de Gujerate. Esses Estados 
lutavam entre si para dominar a 
atual região marata.

Logo depois inicia-se uma rea
ção anti-helenística na arte, e as fi
guras voltam aos traços solenes e 
espiritualizados da tradição hindu. 
Com os G upta a arte volta a flores
cer, depois de um período de 
grande desintegração política. A 
nova dinastia tenta fazer ressurgir 
o antigo modo de vida de seu povo.

A  dinastia Gupta

Por volta do início do século IV 
d.C., um homónimo do fundador 
da dinastia M aurya recuperou a he
gemonia da região do Ganges. Foi 
o iniciador da dinastia Gupta — 
Chandragupta I — , que reinou de 
320 a 335 d.C. Chandragupta I,

3ue imperava já  sobre toda a bacia 
o Ganges, foi sucedido por seu fi

lho Samudragupta (335-385), que 
aumentou os domínios da dinastia 
incorporando parte do Decão, e 
por seu neto Chandragupta II, que 
conquistou o reino de Cachatrapa 
(Guierate).

A Idade do Ouro da civilização M a u s o lé u  do perfodo indo-m uçulm eno; fusão d e  culturas r e f le t id a  n o  arte.
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Baber (à esquerda) e Aurangzeb (à direita): prim eiro e últim o im peradores  
mogóis na índia. O Im pério M ogol dom inou o país por trôs séculos.

A índia do norte, por exemplo, 
foi distribuída entre a casta milenar 
dos Rajputes, com organização do 
tipo feudal e orientação bramânica. 
Á bacia do Ganges foi dominada 
por duas dinastias consecutivas — 
Pela e Sena — , a primeira favore
cendo o budismo e a segunda, o 
bfamanismo.

Com o esfacelamento do império 
gupta, a arte se transformou, resul
tando numa produção mais opu
lenta, majestosa, de linhas retas e 
ritmo pesado —  sua linha funda
mental é uma grande austeridade. 
Na chamada Idade Média Hindu, 
o$ monarcas oprimiam demasiado 
o povo, e excluíam-no das cerimô
nias religiosas mais importantes.

Bengala e Caxemira eram as 
dúas regiões mais importantes da 
época e, portanto, apresentam os 
resultados mais ricos dessa fase da 
arte hindu. No século XI, os reis do 
sul da península protegiam as ar
tes: a casta de artesãos chegou a 
obter privilégios. que —  aconteci
mento único em toda a história in
diana —  somente à casta dos brâ
manes eram permitidos.

A índia do sul era dividida, no 
Decão e na índia meridional (cha
m ada índia dravidiana), entre os 
reinos de Chola, Kerala e Pandia.

O Decão, na região marata, viu 
florescer, no século VI, um pode
roso império. Fundou-se então a di- 
nastia Chalukia, também da casta 
militar dos Rajputes bramânicos. 
Eles foram destituídos pela dinastia 
Rachtrakutas, que deteve o poder 
de 757 a 973. Nesta data, os Cha- 
lukias retomaram o poder, fun
dando uma segunda dinastia, que 
no início do seculo XII foi subju
gada por seus vassalos feudais, que 
reinaram até o século XIII. A índia 
dravidiana foi dominada pela di
nastia bramâniCa dos Palavas, que 
guerrearam os Chalukias. O sul do 
Decão permaneceu drávida e seus 
habitantes eram os telugos, a su 
deste de Nizan, e os tamuls, no ex
tremo sul e em Carnata.

Os Palavas sucumbiram ao po
der dos Cholas, dinastia tamul que 
invadiu o Ceilão e chegou a domi
nar Bengala. No Ceilão, os bramâ 
nicos cholas tiveram de enfrentar 
os reis budistas, só conseguindo
d o H iin a r  o  n o r te  d a  ilh a .

O reino dos Cholas, com a eco
nomia baseada na agricultura e no 
comércio, era dividido em aldeias. 
Cada uma delas possuía um tem 
plo, centro espiritual e intelectual. 
Ali, às vezes, funcionava uma es
cola onde eram ensinadas medi
cina, retórica e astronomia. A 
dança assumiu papel de destaque e 
as dançarinas chegaram à grande 
importancia e à veneração de que 
são objeto até hoje na índia. Sua 
força íoi tanta que chegou a in
fluenciar as outras artes: o natura
lismo da escultura, até então está
tico, ganhou um a nova dimensão: 
o movimento.

M uçulm anos na índia

Na segunda metade do século X, 
os Gasnévidas, dinastia fundada 
por escravos turcos nas regiões 
montanhosas de Gasna, no Afega
nistão, invadiram o nordeste da ín
dia, sob o comando de Subuktigin 
(977-997).

A esse tempo, grande parte do 
Pendjab e do Kabul estavam sob o 
domínio dos Hindushaiyyas, que 
eram governados pelo Rajá Jaipal. 
Subuktigin tomou lhe as terras em 
Lamagan e Peshaver.

O mais famoso e temível dos 
Gasnévidas foi Mahmud, soberano 
entre 998 e 1030, cujo império se 
estendia da Mesopotamia ao G an
ges e da Transoxiana aos desertos 
de Rajputana. Mahmud efetuou vá
rias incursões à índia, conquis
tando grandes territórios. Coloca- 
va-se como defensor do islamismo 
e perseguidor de idolatrias e here
sias, isto é, de todas as religiões 
contrárias à sua e que ameaçavam 
seu império. Tornou-se famosa 
um a de suas incursões à índia que, 
aparentemente, tinha como única 
finalidade destruir um ídolo hindu 
em forma de falo que se encontrava 
num templo guardado e servido por 
mil sacerdotes, além de seiscentos 
dançarinos, músicos e serventes. 
Mahmud arrasou o templo e teria 
matado 50 000 pessoas nessa expe
dição. Esse invasor dominou toda 
a bacia do Indo, massacrando os 
rajás do Lahorte, Canaudi, Délhi e 
Ajmir, e anexando todo o Pendjab.

Os Gasnévi4as reinaram no Afe
g a n is tã o  e n a  ín d ia  a te  serem  d e r

rotados e expulsos por outros mu
çulmanos afeganes — os Guridas 
— , que tomaram o Afeganistão em 
1151 e o Pendjab em ! 186.

Mohamed (1 175-1206), sultão 
gurida, apossou-se do vale do Gan
ges, incluindo Délhi, Benares, Bi- 
har, Bengala. Depois que M oha
med foi assassinado por heréticos 
muçulmanos, um de seus generais, 
Kutb ud-Din Aibak, fundou o sul- 
tanato de Délhi, que durou até o sé
culo XVI. Seus sucessores resisti
ram a diversas incursões dos 
mongóis de Gengis* Khan, no 
Pendjab, e continuaram a expansão 
gurida no território indiano: inva
diram Gujerate e o Decão, anexa
ram o reino de Iadava (região ma
rata) e destruíram o reino de 
Hoisala de Misore. Formaram tam 
bém pequenos reinos dentro do De
cão, em Bengala, Aúd e Malva.

A influência muçulmana na aite 
e na cultura hindus pode ser obser
vada no magnífico minarete verme
lho de Qutb-Minãr, em Délhi, e na 
mesquita de Quwwat-ulTslam. No 
entanto, houve uma fusão muito 
sensível entre a arte nativa e a mu
çulmana: essa fusão aparece na 
pintura, depois do século XIV.

A força dessa arte milenar aos 
poucos vai se refletindo tanto na 
plástica quanto na escolha dos te
mas. Buscam-se, então, dimensões 
colossais na arquitetura, e a leveza 
e malícia da forma vão, na pintura, 
tomando o lugar do ascetismo mu
çulmano.

Vijayanagar, reino meridional, 
resiste ferrenhamente à influência 
muçulmana e baseia sua arte nos 
padrões tradicionais: suas constru
ções são esquemas copiados dos 
Cholas. Esse nacionalismo, no en
tanto, talvez por não corresponder 
a um movimento global que impli
casse também uma autonomia polí
tica e um autogoverno, carece de 
fervor — os monumentos indianos 
do período retratam uma falsa afir
mação de valores nacionais, con
substanciada na fria desesperança e 
no fatalismo de um povo há milê
nios dominado.

Chegam  os m ogóis

No século XVI aparecem des
cendentes do turco Tamerlão*, que 
havia incursionado pela índia- no 
ano de 1398 e saqueado o sultanato 
de Délhi.

cen a ue um a caçada im perial, segundo a técnica das ilum inuras mogóis.
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Num a tapeçaria hindu do século X V II, representação alegórica da infiltração inglesa no mercado oriental.

Baber (1483-1536), descendente 
de Timur e de Gengis Khan (os 
dois grandes conquistadores da 
Ásia), domina Rajputana, Guje- 
rate, Bengala, Caxemira e Bihar, 
numa tentativa de unificação do 
território. Suas conquistas consti
tuíram a primeira base para a for
mação do Império Mogol na índia. 
Segundo confessa em suas M emó  
rias, sua maior ambição era reunir, 
sob o poder mogol, todo o vasto 
território hindu. E, sem dúvida, es
forçou-se nesse sentido: no século 
XVII, os reinos de Ahmednagar, 
Bijapur e Golconda seriam anexa
dos a dinastia Mogol.

Com a morte de Baber, o Impé
rio Mogol fica com seu filho Hu- 
mayun, que, viciado em ópio e 
longe de possuir a força do pai, vê 
seu reinado enfraquecer-se. Derro
tado pelo afegão Sher Shah, em 
1544 é obrigado a pedir asilo na 
Pérúa.

Sher Shah foi um bom general e 
ad "ninistrador durante os poucos 
a ro s que viveu depois de derrotar 
os mogóis. A anarquia que o suce
deu permitiu a Humayun retomar 
seus dominios, mas em 1556 o so
berano mogol morreu.

Akbar (1542-1605), filho de Hu 
mayun, reinou de 1556 até 1605. 
Foi o maior dos imperadores mo
góis: antes dele, o Império Mogol 
fora mais um desejo que uma reali 
dade. Nos primeiros cinco anos, 
seu reinado restringiu-se ao Pend 
jab , Ajmer, Gwalior, Jumna, à ba 
cia do Ganges e às terras entre o 
Gumti e as fraldas do Himalaia. 
Quinze anos depois de violentas 
campanhas, seu império anexou 
todo o nordeste da índia (com ex
ceção do Sind) e, até 1601, Caxe
mira, Baluquistão, Kandahar, 
Khandesh, Bihar e partes de Ah
mednagar e Orissa. Após sua 
morte, em 1605, o império com
preendia quinze províncias, esten- 
dendo-se de Ahmednagar, no De- 
cão, a ÍCabul e Caxemira, no no
roeste.

A política de Akbar fora de con
ciliação. Ele compreendera ser im
possível somar o papei de chefe de 
Estado com o de defensor intransi
gente da fé muçulmana; abolira, 
portanto, o jizya , um odiado im
posto a que estavam sujeitos todos 
os não-muçulmanos, e admitira 
hindus no exército e no serviço 
imperial, além de dedicar-se ao es
tudo de religiões comparadas. Re
duzira os impostos dos camponeses 
para um terço da produção bruta, 
porque estava convencido de que a 
economia equilibrada era o verda
deiro esteio de seu regime. O aban
dono dessa política por seus suces
sores resultou no declínio do 
Império Mogol: seu filho e seu neto 
prepararam  terreno para a ascen
são de seu terrível bisneto — Au- 
rangzeb (1618-1707).

Jahangir, o filho de Akbar, não 
fez senão arruinar as finanças do 
reino. Já o seu neto, Shah Jahan, 
foi apenas um apaixonado pela ar
quitetura.

Nessa época, dada a política de 
coexistência religiosa de Akbar, 
nasceu uma arte eclética, mistu
rando elementos de três culturas di
ferentes: fontes e jardins floridos 
(mogóis) formavam, ao lado de al-
to s  m in a re te s ,  a r c o s  e m  fe r r a d u ra  e

arabescos (muçulmanos), uma enti
dade harmônica e coerente. O fa
moso mausoléu Taj-Mahal foi 
construído em Agra a mando de 
Shah Jahan (1628-1658) em memó
ria de sua esposa Mumtaz Mahal. 
Monumento imponente, está colo
cado no centro de um jardim  com 
caminhos ladeados, por ciprestes e 
tanques de água. É uma das mais 
expressivas criações artísticas da 
índia, apesar de ser exemplo típico 
de arquitetura muçulmana. Shah 
Jahan construiu também o mauso
léu de Moti Masjid, em Agra, e a 
nova capital em Shahjahanabad. 
Seu reinado foi também muito pró
digo para a literatura, para a pin
tura e para a caligrafia. Mas, ao 
mesmo tempo que patrocinava as 
artes, levava o reino à bancarrota 
com sucessivas derrotas militares. 
No ano de 1657, chegou a ser en
carcerado pelo próprio filho, Au- 
rangzeb, num forte em Agra, onde 
morreu em 1666.

Aurangzeb abandonou comple
tamente a política conciliatória de 
Akbar e subjugou a população 
hindu. Seu puritanismo ortodoxo e 
sua intolerância política e religiosa 
foram as principais causas do 
declínio do império. Os sacerdotes 
das religiões contrárias foram des
pojados de todos os bens, insti
tuiu-se censura para coibir as práti
cas religiosas não ortodoxas, os 
cortesãos foram proibidos de usar
a s a u d a ç a o  h in d u , o s  in d ia n o s  f o 

ram excluídos dos serviços impe
riais e das fileiras do exército, suas 
escolas e seus templos foram des
truídos, o imposto para os nâo-mu- 
çulmanos foi restabelecido e as ta
xas dos camponeses elevaram-se 
para a metade da  produção bruta. 
Além disso Aurangzeb perseguiu 
os sikhes do Pendjab e matou seu 
chefe (o guru).

Isso transformou a pacífica seita 
sikhe em irmandade fanática con
tra as regras muçulmanas. Os raj- 
putes, os jates e os sikhes do norte 
e os maratas do Decão revolta- 
ram-se sob o comando de Sivaji. 
Cercado pelo norte e pelo sul, Au
rangzeb morreu em 1707. E o im
pério mogol esfacelou-se.

As províncias tornaram se inde
pendentes, e seus governadores, 
reis muçulmanos autonomos. A re
gião de Délhi foi a última que os 
mogóis dominaram, até que Síndia 
Maadaji, um chefe marata, contra
tou um exército de mercenários eu
ropeus e exerceu, a partir de Délhi, 
uma hegemonia por toda a índia 
central, até sua morte em 1794.

D om ínio europeu na índia

Os tratados de cooperação mili
tar que cada rei celebrava com paí
ses europeus abriram as portas 
para o domínio da índia pelos in
gleses.

Os primeiros a se aventurarem
f o r a m  o s  p o r tu g u e s e s : a  i lh a  d e

Goa, que se tornaria núcleo d,o im-

Êério colonial português na índia, 
•epois de cinqüenta anos de explo

rações pteliminares feitas por mui
tos navegadores, Vasco da Gama* 
contornou o cabo da Boa Espe
rança e aportou na costa de Mala 
bar (Calecute), no dia 20 de maio 
de 1498.

Logo depois, em 1500, Pedro Ál
vares Cabral* lá chegou depois de 
ter descoberto o Brasil. O primeiro 
vice-rei de Portugal na índia foi 
Francisco de Almeida(1505-1509), 
que dominou a rota das índias pela 
vitória contra a armada arábico- 
egípciaem  1509.

Mais tarde, em 1511, os portu
gueses conquistaram Málaca e es
tabeleceram em Goa a capital das 
províncias portuguesas da índia. O 
domínio das rotas marítimas ga 
rantiu o crescimento do império 
português, que alcançou seu ponto 
mais alto na metade do século 
XVI. Mas, com a chegada de ho
landeses e ingleses, muito mais po
derosos, o monopólio português do 
comércio indiano do Oriente foi de
clinando.

Onerada por expedições isoladas 
ao Oriente, a Holanda fundou, em 
1602, a Companhia das índias 
Q rientais Holandesas, que, durante 
certo tempo, conseguiu manter a 
hegemonia do comércio naquela re
gião. Na época, era intenso o poder 
de penetração inglesa no mercado
o r ie n ta l ,  m a s , d e p o is  q u e  H e rm a n

'W*> n*
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O invasor inglês, na figura do vice-rei, é hom enageado por um  nababo.

Van Speult, governador holandês 
de Amboina, em Java, mandou exe- 
cutar doze ingleses acusados de 
conspiração, a Inglaterra passou a 
cbncentrar seus interesses e basear 
suas operações no próprio territó
rio hindu.

A Companhia das índias Orien* 
tais Inglesas, criada pela rainha 
Elizabeth* I em 1599, foi gradual
mente conquistando o comércio 
oHental de especiarias e pimenta. 
Em 1615, Thoijias Roe 
(158 1-1644) chegou à índia — era 
o primeiro embaixador inglês junto 
ao Império Mogol, na epoca em 
mãos de Jahangir (1569-1627), fi
lho de Akbar. Roe conseguiu cau
sar ótima impressão ao imperador 
mogol, e, assim, obteve grandes 
concessões e privilégios para a In
glaterra. Em 1619, organizações 
cómerciais inglesas estavam esta- 
bélecidas nas cidades de Surat, 
Agra, Ahmedabad e Broache.

Bombaim*, grande centro co
mercial português, passou às mãos 
dos ingleses, em 1665, como parte 
dó dote levado por Catarina de 
Bragança*, de Portugal, ao ca
sar-se com Carlos II (1630-1685), 
dá Inglaterra; e este a arrendou à 
Companhia das índias Orientais 
Inglesas, em 1668. Bombaim ficou 
sob as leis inglesas e a guarda dos 
Fuzileiros de Bombaim,,o primeiro 
exército europeu na índia. Em 
1690 aquela companhia “com
prou” Calcutá, aproveitando-se da 
bancarrota em que se encontravam 
osj suseranos que haviam sucedido 
ao Império Mogol. Nos anos que se 
seguiram, a Inglaterra foi se apos
sando do controle de várias cidades 
e : construindo fortificações ao 
longo da costa hindu.

A França formou também a sua 
Companhia das índias Orientais, 
no ano de 1664, sob o reinado de 
Luís XIV.

Entre 1666 e 1690, os franceses 
estabeleceram-se em Surat, Pondi- 
cherry, Masulipatam, Chanderna- 
gore, Balasore e Kasimbazar. Em 
1701, chegaram a Calicute e, em 
1721, a Mahé. Os territórios de 
Pondicherry e de Chadernagore fo
ram tambem “comprados” pela 
cornpanhia francesa.

p e  1741 a 1754, o governador 
Joseph François Dupleix 
(167-1763), representante da Com 
panhia Francesa das índias, trans
formou os entrepostos comerciais 
em um vasto império francês, 
abrangendo todo o Decão. Os fran
ceses intervieram nas lutas entre os 
principados hindus, aconselhando 
seujs potentados e prestando-lhes 
ajuda militar — qualquer que fosse 
o resultado, a vitoria cabia sempre 
aos franceses, o que lhe valeu a do
minação política de Arcate e da  re- 
giãó dos Circares.

lautas entre franceses e ingleses 
movimentaram o território indiano 
no século XVIII. Disputavam-se os 
vários pontos e privilégios do mo
nopólio comercial, muito impor
tantes, na ocasião, para toda a eco
nomia européia. Depois da 
demissão de Dupleix, Pondicherry 
caiu em mãos britânicas (1761) e, 
pelo tratado de Paris (depois da 
Guerra dos Sete* Anos, entre a In
glaterra e a França), todas as ou
tra^ possessões francesas passaram 
para a Inglaterra.

O domínio britânico estendia-se, 
na época, até o nordeste da índia 
e, começando por Bengala, Bihar e 
Ornissa, os ingleses passaram in
clusive a cobrar impostos da popu
lação. Dois representantes ingleses, 
Robert Clive (1725-1774) e War- 
ren Hastings (1732-1818), notabili
zaram-se por aumentar ainda mais 
as conquistas territoriais inglesas. 
Clive fundou um protetorado em 
Bengala e Hastings anexou Aúd e 
Benares (1775).

Entretanto, os príncipes muçul
manos do Misore, no sul, continua
ram enfrentando os ingleses e ven
dendo caro a dominação. 
Haider-Ali (1722-1782) e seu filho 
Tipu Sahib (1751-1799) tentaram 
manter a independência da região, 
mas a superioridade bélica dos in
gleses venceu-os. Em 1839, os in
gleses conquistaram o Pendjab, 
onde havia um ainda poderoso Es
tado islamítico-hindu, cujo último 
soberano foi o Rei Rangit-Singh 
(1780-1839). O governador inglês 
Harding foi quem conseguiu a vitó

ria: a 1.° de janeiro de 1877, a Rai
nha Vitória, da Inglaterra, procla- 
mou„-se Kaisar-i-Hind (imperatriz 
das índias).

A arte também perde

No fim do século XVIII, com a 
fixação definitiva dos europeus na 
índia, tenta-se também uma “euro
peização” da arte hindu: começa a 
ser imposto um estilo radicalmente 
afastadg das culturas islâmica e in
diana. É verdade que, de início, os 
invasores se adaptaram  às tradi
ções locais, enquanto o mercado 
ocidental absorvia sofregamente a 
secular produção daquela arte exó
tica e sedutora. (Nessa fase, até tú
mulos de governadores ingleses e 
franceses copiavam monumentos 
mogóis e hindus.)

Contudo, em breve esse estado 
de coisas se modificaria. Assim é 
que, acentuando-se o domínio polí
tico, simultaneamente iam ga
nhando força as tentativas de do
minação cultural.

A influência maior foi sobre a 
arquitetura. Os primeiros monu
mentos em estilo ocidental de- 
vem-se aos portugueses: as igrejas 
de Panjimm, em estilo barroco, são 
obras lusas.

Aos poucos, entretanto, a arqui
tetura inglesa começa a aparecer, 
principalmente nas construções ad
ministrativas, religiosas e militares, 
em vários estilos: georgiano, neo
clássico, neogótico e italiano renas
centista (como, por exemplo, o pa
lácio do governo, em Calcutá).

No fim do século XIX , um es
forço do renascimento da antiga 
arte hindu tomou corpo, como con
seqüência da resistência naciona- 
Jista na política. Exemplos dessa 
intenção são o palácio do governo 
de Jaipur e o de Bikaner, em estilo 
rajput, e a Porta da índia, em Bom
baim, em estilo gujerate.

Com eça a resistência

O poder inglês atingiu o apogeu 
nos fins do século XIX  e no princí
pio do XX. Mas, ao lado do forta
lecimento britânico, começou tam
bém a tomar corpo o movimento 
nacionalista de resistência que vi
sava a libertar a índia do jugo do 
invasor e entregá-la, unificada, pela 
primeira vez em sua história, às au
toridades hindus.

O exército indiano e as autorida
des autóctones perfilaram junto aos 
aliados na Primeira Guerra Mun
dial (1914/18) e, no fim desta, a vi
tória inglesa correspondeu a uma 
derrota junto à índia: a Inglaterra 
foi obrigada a conceder aos india
nos uma espécie de autonomia polí
tica, baseada num governo de coa
lizão, numa diarquia.

Com um pouco mais de voz 
ativa em sua própria terra, os in
dianos fortaleceram cada vez mais 
o movimento nacionalista —  “todo 
o poder ao hindu”, “morte ao inva
sor” eram as palavras de ordem. 
No entanto, o surgimento do maior 
líder hindu de todos os tempos, 
M ahatma Gandhi*, levou a luta a 
um princípio filosófico menos san
grento mas, ao mesmo tempo, mais 
eficiente. G andhi, líder político e 
religioso moderado, foi um após
tolo da não-violência, e a união que

O poder britânico'crescia, mas o m ovim ento de libertação tam bém  se intensificava. ( Revolta Hos I
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obteve entre todos os indianos foi 
o que realmente levou o país à in
dependência. Ele conseguiu inclu
sive que os hindus e muçulmanos, 
inimigos que lutavam entre si antes 
da independência e que continua
vam a hostilizar-se depois, m anti
vessem uma união disciplinada du
rante a luta pela libertaçao.

Outros lideres importantes do 
movimento foram Shri Aurobindo 
Ghose (1872-1950) e Rabindranath 
Tagore*.

Õ bengali Tagore, um dos m aio
res poetas orientais da história, en
cabeçou um movimento que objeti
vava recolocar em seu lugar - de 
honra a arte do passado, dentro de 
uma interpretaçao científica. Essa 
corrente fazia parte e era conse
qüência de toda a luta nacionalista 
que impregnava a maior parte dos 
setores da vida indiana. A litera
tura foi mais beneficiada com o 
movimento liderado por Tagore, 
uma vez que melhor se prestava a 
uma participação ativa junto a 
todo o esforço libertário hindu. As 
artes pictóricas, mais contemplati
vas, foram desleixadas ou conti
nuaram sob a influência das eter
nas discordâncias entre hindus e 
muçulmanos. Tagore não conse
guiu unidade em seu movimento, 
m as a simples existência deste ser
viu à afirmação de uma nacionali
dade consciente, que se tornara in
dispensável naquele momento da 
luta anticolonialista.

A índia tornou a lutar ao lado 
dos aliados na Segunda* Guerra 
Mundial, mas os horrores do con
flito lhe trouxeram conseqüências 
extremamente danosas. As condi
ções económicas nunca foram sa
tisfatórias no que dizia respeito à 
população. Como isso era uma 
constantç do colonialismo, a situa
ção da índia não era particular
mente desesperadora. Mas, com a 
guerra, a Inglaterra e o resto do 
mundo voltando todos os esforços 
disponíveis para a obtenção da vi
tória, a índia viu-se desprovida até 
mesmo do “ apoio” colonialista. A 
debacle não se fez esperar. Além 
disso, uma seca prolongada agra
vou a situação —  a fome alas- 
trou-se como uma epidemia.

A índia independente

Gandhi representou a consciên
cia indiana contra a Inglaterra e, 
perante o mundo todo, fez triunfa
rem seus métodos baseados na não- 
violência e na não-cooperação.

Seus princípios foram alvo de 
acirradas críticas tanto dos socia
listas hindus, como também dos ul- 
tranacionalistas, mas, apesar disso, 
Gandhi conseguiu a unidade na
quilo que realmente desejava — a 
independência da índia.

A partir de 1945 a emancipação 
Ijá poderia estar consumada, não 
fosse a oposição do Congresso Na
cional ao secionamento do territó
rio entre hindus e muçulmanos (en
tre indianos e paquistaneses). Em 
16 de agosto de 1945, a Liga Mu
çulmana declarou o D ia da Ação 
Direta. Apesar dos esforços de 
Gandhi, a luta sangrenta entre hin
dus e muçuliríanos recrudesceu. 
Em Calcutá morreram mais de 
5 000 pessoas nas ruas. Bihar e o 
Pendjab assistiram também à vio-

Lorde H ardinge. vice-rei da índia de 1 9 1 0  a 191 6 , fo i v itim a de atentado.

lência de uma luta entre sikhes e 
muçulmanos.

Extremamente pressionado por 
todos os lados, o governo inglês 
percebe ser insustentável a situa
ção: em 20 de fevereiro de 1947 
anuncia a intenção de abandonar a 
índia, entregando-a a governadores 
hindus até junho de 1948. A 23 de 
março, o governador inglês Lorde 
Mountbatten (1900 ) preside a 
decisão de, como única saída para 
a crise, dividir o país em dois Esta
dos autônomos, um hindu e outro 
muçulmano.

Entretanto, a 18 de julho de 
1947, antecipando de um ano sua 
promessa anterior, os ingleses já  
não podem permanecer na Índia/É  
a independência.

A luta, no entanto, continuou: 
faltava delimitar as fronteiras do 
Paquistão* Ocidental e do Paquis
tão Oriental, além de integrar os 
Estados da União Indiana. A parti
lha dos territórios respeitou crité
rios religiosos e baseou-se no re
censeamento de 1941. À União 
Indiana coube a maior parte da re
gião, compreendendo 315 milhões 
de habitantes. Ao Paquistão restou 
o noroeste do país, a bacia do Indo 
e a Bengala oriental, com quase 80 
milhões de habitantes.

Como não podia deixar de acon
tecer, a partilha não contentou a to
dos: por isso, a índia recebeu cerca 
de 9 milhões de refugiados (de reli
giões hindus) e para o Paquistão 
emigraram aproximadamente 6 mi
lhões de muçulmanos.

A separação gerou sérios proble
mas econômicos. A agricultura e a 
hidrografia (responsável pela irri
gação de grandes porções de terra 
dos dois lados) ficaram truncadas, 
prejudicando um conjunto até en-

Numa índia independente. Indira Gandhi participa das cerim ônias pelo aniversário da m orte do pai. Nehru
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tão integrado na economia de toda 
a índia.

A pacificação só veio depois do 
assassínio de Gandhi por um ultra- 
nacionalista. A comoção nacional 
provocada por sua morte talvez te
nha servido, como um último ato 
político, para a compreensão da ne- 
çessidade da paz.

O sucessor de Gandhi como pri
meiro-ministro foi um seu discí
pulo, o brâmane Jawaharlal 
Nehru*. Seguia o nacionalismo 
hindu, aliado a uma personalidade 
racional e científica (havia cursado 
universidades na Inglaterra).

Em 26 de janeiro de 1950 entrou 
em vigor a Constituição da Repú
blica Indiana, e a índia passou a 
ser um Estado Federal associado à 
Comunidade* Britânica de Nações. 
Por essa carta, os dirigentes hindus 
passavam a ter prerrogativas de au
tonomia interna.
| Nehru adotou medidas para im

pedir o renascimento das milenares 
lutas religiosas: decretou a laici- 
dpde do Estado e aboliu a divisão 
dà sociedade em castas. Proclamou 
o hindi como língua oficial e viu-se 
envolvido pelos problemas que essa 
decisão acarretara, pois, numa na
ção com cerca de 850 línguas e dia- 
letos, grande parte da população 
nem sequer conhecia hindi. Outro 
gifande problema foi manter unido 
sob um mesmo governo o enorme 
aglomerado de pequenos Estados, 
clãs tribais, e sultanatos que com
punham a índia, com toda a vasta 
gama de religiões, famílias lingüís
ticas e culturas diferentes.

Urgia também diminuir a des
proporção da distribuição da ri
queza. Estima-se que, na época da 
independência, apenas 5% do povo 
monopolizava um terço dos recur
sos da nação, 3% retinham outro 
terço, cabendo o restante a 65% 
dos indianos. Cerca de 130 milhões 
de pessoas poderiam ser considera
das muito pobres, mas ainda havia 
gente em pior condição: quase 240 
milhões viviam em estado de com
pleta indigência.

O incentivo à iniciativa privada 
pareceu a melhor solução para 
Nehru, ao mesmo tempo que o Es
tado organizaria a planificação dos 
vários setores da economia, reser- 
vando-se inclusive o direito de in
tervir diretamente quando julgasse 
necessário.

Era uma tentativa do tipo coleti- 
visja, e o primeiro-ministro iniciou 
essa planificação utilizando-se de 
algíuns esquemas socialistas sem, 
entretanto, prejudicar os passos da 
iniciativa privada. (Nehru foi sem
pre hostil as soluções marxistas, re- 
prijnindo quaisquer manifestações 
deása ideologia.)

Sob o governo de Nehru, pode-se 
dizer que a índia transformou-se 
aoá olhos do mundo: de um país es
magado pór milênios de exploração 
estrangeira, tornou-se uma potên
cia integrada e adepta, no plano in
ternacional, dos princípios de coe
xistência* pacífica.

Em 1961, por questões de fron
teira com a China, os princípios de 
nãq-violência de Gandhi tiveram 
de ser abandonados: a China se 
apossara de 15 000 quilômetros 
quadrados do Ladakh e a índia en
trou em guerra para recuperar o 
território, com o auxílio financeiro

Tagore. o grande poeta e defensor da união entre hindus e m uçulm anos.

e militar dos Estados Unidos. Os 
chineses chegaram a ameaçar a 
planície do Ganges mas, frente à 
resistência hindu, retiraram-se, 
conservando apenas Aksai-Chin.

Em dezembro de 1961, Goa, Da
mão e Diu, que ainda continuavam' 
como províncias portuguesas de ul
tram ar, foram incorporadas ao ter
ritório indiano.

A índia de hoje

Nehru morreu em 1964, sendo 
substituído por Lal Bahadur Shas- 
tri (1904-1966). Subalimentação, 
miséria, ignorância, superpopula
ção, conflitos étnicos, religiosos e 
lingüísticos eram os problemas 
mais difíceis a serem enfrentados 
pelo novo dirigente.

Mas Shastri morreu logo depois, 
sem ter conseguido fazer nada para 
solucioná-los.

Durante o governo de Shastri 
ocorreu a guerra contra o Paquis
tão, ainda como conseqüência da 
partilha de 1947: o Paquistão rei
vindicava Caxemira e a índia usou 
de todas as forças de que dispunha 
e que pôde obter no estrangeiro 
para esmagar essa pretensão.

Para dois países em condições 
tão precárias, essa nova guerra só 
poderia ser uma catástrofe — a 
crise levou à fome e esta serviu 
para demonstrar cabalmente que 
uma nova índia renascera das cin
zas do colonialismo: várias nações 
quiseram ajudá-la através de dona
tivos em gêneros alimentícios, re
médios e dinheiro.

Mas, para surpresa do mundo in
teiro, a índia recusou a oferta. 
Sempre desvalorizados, desacredi
tados e subestimados, os indianos

3ui seram demonstrar sua capaci- 
ade de recuperação e o valor de 

seus princípios para a realização 
dos objetivos nacionais.

No Parlamento, um deputado 
chegou a declarar: “ Melhor morrer 
de fome do que passar por uma na
ção de mendigos” .

Pela conferência de Tachkent, a 
10 de janeiro de 1966, a índia con
cordou em retirar suas tropas do 
Paquistão e em. renunciar à busca 
de uma solução de força para o 
problema das fronteiras. O Con
gresso estava dividido em duas alas 
por ocasião da sucessão de Shastri: 
uma de centro-esquerda e outra 
conservadora.

Depois de muita dificuldade, 
chegou-se a um acordo, a 19 de ja 
neiro de 1966, com um nome para 
primeiro-ministro —  seria Indira 
Gandhi, filha de Nehru.

As eleições de 1967 marcam 
uma vitória dos partidos conserva
dores e nacionalistas, como o Swa- 
tantra e o Jan Sangh, e Indira 
Gandhi vê-se na contingência de 
radicalizar sua política.

A situação interna gerada pela 
crise anterior estava acirrando an
tagonismos sociais e políticos: re
voltas tribais dos mizos, guerrilhas 
separatistas dos nagas e desenten
dimentos eom o governo comunista 
de Kerala. No esforço desesperado 
de planificar a economia do país, 
havia realmente grande urgência 
para a solução desses problemas 
“menores” .

Assim, em julho de 1969, a pri
meiro-ministro mostra ao país a neA indefinição de fronteiras acabou levando índia e Paquistão è guerra
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cessidade de transform ar o Partido 
do Congresso em partido socia
lista. Enfrentando enormes dificul
dades, Indira Gandhi consegue im
por seu candidato, V. Giri, à 
presidência da República. Depois 
de violenta crise interna, parte do 
Novo Congresso lhe dá apoio para 
a ligação do governo com o partido 
socialista Samyukta e também com 
o partido comunista indiano pró- 
soviético.

Em 1970, novas e perigosas 
pressões começam a ser exercidas 
sobre a primeiro-ministro. Fanáti
cos religiosos começam a agir em 
tcdo o país. Os marxistas-leninistas 
(que formam o partido comunista 
dos naxalitas) iniciam atividades 
revolucionárias em Bengala e os ul- 
tranacionalistas de Bombaim vol
tam-se também contra o regime. 
Habilmente, Indira Gandhi adianta 
as eleições marcadas para 1972 e, 
em março de 1971, consegue a 
maioria dos votos para o Novo 
Congresso.

Em 1971 a índia apóia os dese
jos de separação do Paquistão 
Oriental do governo do Paquistão 
Ocidental, uma vez que o novo go
verno seria pró-indiano. Mesmo 
com o apoio dado pelos Estados 
Unidos e pela China ao Paquistão 
Ocidental, a índia vence a guerra. 
Nasce assim o novo Estado de 
Bangladesh*.

Em agosto de 1971, a indepen
dência da índia afirmou-se total
mente através de sua política ex
terna: Indira Gandhi finalmente as
sina o tratado de amizade 
indo-soviética. Em 1972, o governo 
indiano preparava-se para celebrar 
uma paz duradoura com o Paquis
tão Ocidental. No entanto, no ano 
sçguinte, o governo teve que enfren
tar uma série, de manifestações em 
quase toda a índia.

Em 1974, com os resultados ne
gativos obtidos nas urnas pelo Par
tido do Congresso, evidenciaram-se 
as dissensões existentes entre os 
membros do governo. Nem mesmo 
a euforia provocada pela explosão 
da primeira bomba atômica (18 de 
maio de 1974) conseguiu diminuir 
o descontentamento popular. Por 
outro lado, um processo em que In- 
dira era acusada de corrupção e 
que se arrastava desde 1971, teve, 
finalmente, sua sentença pronun
ciada: a primeiro-ministro foi con
denada a 12 de junho de 1975. A 
aplicação da pena acarretaria a 
perda do cargo e o impedimento de 
ocupar qualquer cargo por seis 
anos.

Enquanto o Partido Socialista 
tentava forçar a renúncia, a Su
prema corte autorizou Indira a per
manecer no cargo, vetando apenas 
seu voto parlamentar.

A 26 de junho de 1975, alegando 
proteger o país, a primeiro-ministro 
decretou estado de emergência, as
sumindo poderes extraordinários. 
Entre outras coisas, cancelou as 
eleições previstas para janeiro de 
1976.

VEJA TAM BÉM : Ásia; Bombaim; 
Bramanismo; Budismo; Castas; 
Colonialismo; Gandhi; Hin- 
duísmo; índia; Nehru; Nova Délhi;

Gandhi: a nfio-violôncia pela paz, liberdade e respeito a todas as religiões. (P intura de Anil Sengupta.) P a q u is tã o : V io lên c ia .
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Índico, Oceano

Ocupando uma área — quase 
toda tropical —  de 73 556 000 
km 2, o oceano Indico compreende 
etn sua periferia vários mares se
cundários formados por recortes 
dos continentes* banhados por 
suas águas: o mar JVermelho 
(437 969 km2, entre a África e a 
península Arábica), o golfo Pérsico 
(239 000 km2 entre a península 
Arábica e o Irã) e o mar de Arafura 
(1 391000 entre a Austrália e a 
Nova Guiné Indonésica), além de 
outros menos importantes.

O Índico é o menor dos oceanos
—  compreende apenas 20% dâ 
área coberta por eles. Situa-se na 
região limitada ao, norte pela 
Asia*, a oeste pela África*, a su
doeste pelo meridiano dos 20° L, a 
leste pela Austrália e pelo arquipé
lago de Sonda e a sudoeste pela 
Tasmânia (147° L). Ao sul, só en
contra limites naturais na Àntár- 
tida*. Assim, suas águas mistu
ram-se com as do Atlântico* e do 
Pacífico*.

O oceano Índico recebe as águas 
dei importantes rios — Ganges. In 
dus, Brahmaputra, Shatt al-A rab(o 
maior deles, formado pela junção 
do Tigre e do Eufrates) —  e de pe
sadas chuvas lançadas por ventos 
de sudoeste e noroeste. E Dor esse 
motivo que a sua salinidade rela- 
tivjamente baixa, em especial na re
gião do golfo de Bengala, onde de- 
ságuam os grandes rios asiáticos.

A  dorsal que 
divide o  oceano

A profundidade média do Índico
—  de 4 000 a 6 000 m em mais de 
60% de sua área —  é maior que a 
do Atlântico e menor que a do 
Pacífico. No entanto, sua plata
forma continental é pouco extensa, 
com exceção do litoral norte, re
gião do continente asiático.

Nas áreas profundas aparecem 
diversas cristas e bacias, destacan- 
do-se a dorsal do Índico Central, 
que se inicia na índia e, em direção 
ao sul, passa pelas ilhas Maldivas, 
Laquedivas e Chagos. (Essas ilhas, 
bem como os numerosos atóis, são 
apenas pontos emersos da enorme 
dorsal.) Mais ao sul a crista alar
ga-se, formando extenso planalto 
submarino, que fornece a base para 
as ilhas Kerguelen. A altitude mé
dia da dorsal é de 2 500 m abaixo 
do nível do mar (a máxima é de 
-836 m abaixo da superfície).

A dorsal Central divide o Índico 
em duas grandes regiões: ocidental 
e oriental. A primeira, de profundi
dade menor que a média do 
oceano, apresenta várias cristas 
que delimitam bacias oceânicas. A 
noroeste aparece uma ramificação 
da dorsal Central, formada por 
duas cristas que se estendem ao 
longo da costa africana e separam 
a bacia da  Arábia da bacia da So
mália. Essa ramificação, denomi
nada dorsal de Calsberg, parte da 
dorsal Central, iia região sul do ar
quipélago Chagos, e toma a dire
ção das ilhas Socotra. Começando

na ilha Maurício, em direção às 
ilhas Seychelles, aparece outra 
crista — a dorsal das Seychelles- 
Maurício —  com grande número 
de formações coralígenas. Final
mente, ao norte de Madagáscar, 
surge a crista denominada dorsal 
de Madagáscar. Todas essas cristas 
delimitam bacias oceânicas mais 
ou menos profundas.

A região oriental do oceano, 
com profundidade média maior que 
a da porção ocidental, asseme
lha-se em sua configuração, ao 
Pacífico: é toda ocupada por uma 
grande bacia, cuja profundidade 
média ultrapassa 5 000 metros. Na 
área leste situa-se a fossa de Java, 
com 7 450 m de profundidade, 
junto à ilha que lhe deu o nome. Ao 
sul da Australia há outra depressão 
bastante alongada, que atinge 
5 700 metros de profundidade: a 
fossa de JefTreys.

Marcando o limite entre as 
águas do oceano Índico e as do 
oceano Pacífico situa-se a dorsal 
da Tasmânia Meridional que vai da 
Tasmânia (ao norte) até a A ntár
tida (ao sul).

Ao norte ela forma um planalto 
submarino onde se apóiam a Aus
trália, a Tasmânia, a Nova Guiné 
e o arquipélago de Sonda.

Lama e vasas

Sob a plataforma continental do 
oceano encontra-se grande quanti
dade de depósitos de origem terrí- 
gena —  blocos angulosos, seixos, 
areia e vasa —  aliados aos de ori
gem orgânica. Nas grandes profun
didades, o solo do Índico — como 
o dos demais oceanos —  é todo re
coberto de argila.

As regiões de mais de 200 m de 
profundidade possuem depósitos de 
vasas e lama, principalmente de 
lama de globigerinas —  foraminí- 
feros pelágicos formados por pe
quenas cavidades esféricas — , que 
recobrem cerca de 47% do fundo 
do oceano. Até 30° S são freqüen
tes areias e vasas de origem coralí- 
gena. Ao norte das ilhas Cocos 
aparecem vasas de radiolários — 
protozoários* marinhos — e, no 
trecho meridional, lama de diato- 
máceas, algas* unicelulares envol
vidas por carapaça silicosa.

Alta salinidade superficial (até 
4,1%) caracteriza os mares da Ará
bia e Vermelho, graças às condi
ções especiais de isolamento e ele
vada evaporação. Já  no oceano 
aberto, apesar de situado em zona 
quente (e, portanto, sujeito a alta 
evaporação), a salinidade média —

3,5% —  é inferior à do Atlântico. 
Há regiões, contudo, que tem sali
nidade elevada: uma a noroeste, 
com 3,65%; outra aos 30° S entre 
a Austrália e a África, com índice 
entre 3,5 e 3,6%. Em outras áreas, 
a salinidade é mais baixa. A 
mínima é a do golfo de Bengala: 
3,3%. Em direção ao sul essas mar
cas diminuem.

A distribuição da salinidade em 
regiões profundas é paralela à da 
temperatura: diminui, à medida 
que esta decresce. Mas no hemisfé
rio sul, a 1 000 m de profundidade, 
a salinidade é muito elevada, talvez 
em razão das águas da região no
roeste do oceano, que para ali se 
deslocam. A taxa média, contudo, 
mantém-se no nível de 3,4%.

A s chuvas vêm com  as m onções

O Índico é o mais quente dos 
oceanos, devido à latitude em que 
se situa e ainda à sua localização 
entre grandes continentes. Na faixa 
equatorial, por exemplo, as tempe
raturas de superfície mantêm-se o 
ano inteiro acima dos 28 graus 
centígrados, chegando em alguns 
casos a 30 graus centígrados, du
rante o verão setentrional.

Toda a área ao norte do paralelo
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O Índico, o m enor dos oceanos, banha quatro continentes. (Quônia.)

do cabo da Boa Esperança con
serva durante o ano inteiro tempe
raturas médias superiores a 20 
graus centígrados, mas, a partir 
dessa latitude, em direção ao sul, 
registra-se uma diminuição pro
gressiva, que atinge seu ponto mais 
alto quando as águas frias da An
tártida misturam-se às do Indico: 
nesse local, a média fica em torno 
dos 2 graus centígrados.

Com a temperatura das águas 
profundas ocorre o mesmo que nos 
outros oceanos: a 2 000 m diminui 
para 3o C ; e chega a 1,5° C nas 
maiores profundidades.

Localizado entre grandes massas 
continentais de zona quente, o In
dico está sujeito a um regime muito 
especial de ventos sazonais: as 
monções. Trata-se de ventos perió
dicos cuja direção varia — che
gando a inverter-se — com a mu
dança das estações e que têm 
mecanismo idêntico ao das brisas 
marinhas. No inverno, o continente 
frio é responsável por uma pressão 
que empurra massas de ar para o 
sul —  por isso, nessa estação as 
monções são frias e secas. No ve
rão, as terras aquecem-se, gerando 
um a baixa de pressão que aspira o 
ar marítimo: daí decorrem ventos 
úmidos e quentes, que provocam 
chuvas. As monções asiaticas são 
essencialmente determinadas por 
variações de pressão, que coinci
dem com os movimentos da frente 
polar e das eorrentes marítimas.

Ventos perigosos

As monções são regulares: de 
outubro/novembro até março/abril, 
época de inverno no hemisfério 
norte, predominam o vento nor
deste na latitude norte e o vento no
roeste na latitude sul. De m aio/ju

nho a setembro/outubro, verão no 
hemisfério norte, prevalecem ven
tos de sudoeste. No mar Arábico, 
na área entre Socotra e as ilhas 
Maldivas, as monções de sudoeste 
são violentas e representam grave 
perigo, mesmo para os navios mo
dernos. (As embarcaçõe§ que tran
sitam entre a África e a índia regu

lam suas viagens de acordo com 
esses ventos.)

Correntes geladas e quentes

As correntes* marítimas de su
perfície são produzidas por impul
sos fornecidos pelos ventos e pela 
variação de densidade entre as

massas de água. As camadas su
perficiais deslocam-se rapidamente, 
enquanto as profundas, movidas 
pela variação de densidade, são 
mais lentas. O mapa das correntes 
marítimas é extremamente simples. 
Somente é perturbado nas latitudes 
ao norte de 10° S, pela interferência 
do regime de monções.

No hemisfério norte a monção 
de nordeste cria uma corrente que 
se desloca de sudeste para oeste, 
cruzando o equador e dando ori
gem a uma contra-corrente que se 
dirige para leste. A corrente sudes- 
te-oeste é a norte-equatorial, para 
leia à sul-equatorial e dela sepa
rada pela contra-corrente equato
rial (oeste-leste). Durante o período 
de monções de sudoeste (verão) 
predomina uma corrente de oeste, 
que gradativamente se desloca para 
o norte. Nas costas da Somália e 
na costa sudeste da Arábia essa 
forte corrente norte inverte-se na 
estação seguinte (inverno).

A corrente Circumpoíar Antár
tica, que se move de oeste para 
leste, e a mais importante da por
ção do Índico situada no hemisfé
rio sul. Nessa área, aos 20° S, uma 
corrente, mantida pelo vento sul, 
dirige-se para oeste; abaixo dela lo
caliza-se outra que, partindo da 
corrente Antártica, ruma para 
leste. A sul-equatorial, quando 
atinge as costas de Madagáscar, di- 
vide-se em dois ramos que envol
vem essa ilha: um deles vai para o 
norte outro para o sul. O braço 
norte contorna a ilha, volta para o 
sul, atravessa o canal de Moçambi 
que e, com o nome de corrente da 
Agulha, atinge o cabo da Boa Es
perança. Pequena parte das águas 
dessa corrente mistura-se com as 
do Atlântico; o resto retorna para 
o sul, juntando-se à corrente Cir- 
cumpolar Antártica. Nessa região 
de mistura de águas, a temperatura 
varia muito pela alternância de 
porções de água fria e quente.

A circulação profunda

As águas profundas do Índico 
circulam com apenas um décimo 
da velocidade das superficiais. 
Uma camada de água fria originá
ria da Antártida avança para o 
norte a 1 005,84 m de profundi
dade. Pouco acima, águas de baixa 
salinidade deslocam-se também 
para o norte. Entre essas duas cor
rentes aparece um a contra-corrente 
que ruma para o sul e emerge pró
ximo ao continente antártico. A 
circulação das águas geladas do 
pólo Sul em direção ao norte de- 
ve-se a diferenças de densidade en
tre as águas quentes do equador 
térmico e as águas frias dos pólos.

A alta evaporação do mar Ver
melho faz com que se formem 
águas relativamente densas, que 
fluem irregularmente para o Índico. 
O fluxo é maior no inverno que no 
verão. Essas águas, juntamente 
com as formadas no mar da Ará
bia, difundem-se p ara  leste e sul, na 
profundidade media de 1 000 m. 
Por volta de 80° L e 20° S, mistu- 
ram-se com o oceano.

VEJA TAM BÉM : Oceanos e M a
res.No século XVI o oceano Índico exercia grande atração sobre navegadores e com erciantes. ("A tlas  de M iller".!



índios
Brasileiros

Os grupos indígenas brasileiros 
foram antropologicamente classifi
cados segundo o critério das áreas* 
culturais, levando em consideração 
a história do contato entre índios e 
brancos desde a descoberta do país, 
a distribuição espacial de alguns 
traços^ culturais (como artefatos, 
tradições e hábitos lingüísticos), e 
a organização econômica e social 
dos grupos e dos setores da socie
dade que com eles estão em contato 
mais íntimo (sobretudo as cham a
das “frentes pioneiras” de penetra
ção do território com objetivos eco
nômicos). Essas áreas culturais, 
contudo, não correspondem a uma 
dívrsão “natural” , a uma ocupação 
deliberada do espaço pelos índios. 
Foi a pressão da sociedade coloni- 
zadora sobre eles que os levou a as
sim se constituírem, ao mesmo 
tempo_que os obrigava a uma apro
ximação e diminuição das diferen
ças intertribais. Evitando essa civi
lização alheia a suas tradições, os 
grupos índios refugiaram-se em 
areas distantes do contato com o 
colonizador, modificando total
mente sua distribuição geográfica 
original.

Nesse processo, grande parte da 
riqueza e da diversidade cultural 
indígena se perdeu, e as culturas 
que não desapareceram transfor
maram-se. Mesmo o número de in
divíduos (2 milhões na época do 
descobrimento) reduziu-se sensivel
mente (menos de 80 000 em 1975).

Não obstante, os índios brasilei
ros ainda constituem importante 
objeto de estudo. Suas sociedades 
isòladas acham-se distribuídas em 
onze áreas culturais: Norte-Ama- 
zônica; Juruá-Purus; Guaporé; Ta- 
pajós-Madeira; Alto-Xingu: Tocan- 
tins-Xingu; Pindaré-Gurupi; Pa
raguai; Paraná; Tietê-Uruguai; e 
Nordeste.

ÁREA NORTE-AM AZÔNICA 
— É uma região de densas flores
tas e alguns campos, propícia à ex
tração. A frente pioneira em con
tato com o índio dessa região é 
constituída por poucos elementos, 
dispersos pelo território e quase nô
mades. Os índios, arredios, têm 
pouco contato com estranhos. An
tigamente os grupos indígenas da 
região formavam ampla gama de 
culturas diferentes, mas, fugindo 
constantemente do contato do ho
mem civilizado e concentrando-se 
na região, viram-se forçados a au
mentar seus contatos intertribais, o 
que os levou a uma relativa homo
geneização cultural.

, ÂREA DO JU RUÁ PURUS — 
É uma região de florestas e a prin
cipal atividade em sua frente pio
neira é a extração. Os índios desta 
região há muito mantêm contato 
permanente com o homem “civili
zado” ; muitos já  estão integrados 
em atividades da sociedade nacio
nal. Os demais vivem do que pes
cam e cultivam. M uitas vezes os artistas m istificam  as condições de existência dos indios brasileiros. (Óleo de Boscagl
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ÁREA DO G U A P O R É ' — 
Compreende uma região de matas 
e cerrados, na qual o homem “ civi
lizado” desenvolve uma economia 
de extração. A agricultura indí
gena, por sua vez, está em grande 
parte baseada no milho. Outra ca
racterística diferenciadora destas 
tribos são as relações de hostili
dade que algumas mantêm entre si. 
As demais estão em contato perma
nente ou intermitente com a socie
dade brasileira.

ÁREA DO TAPAJÓS-MA- 
DEIRA — Essa região é coberta 
de florestas e campos, com frente 
pioneira extrativista. Nela existem 
tribos bastante isoladas e outras 
que mantêm contatos regulares 
com a sociedade nacional.

ÁREA DO ALTO-XINGU — 
Bastante conhecida mesmo fora do 
Brasil, nela se desenvolveram in
tensos contatos entre tribos de gru
pos lingüísticos e culturais diferen
tes. Tais intercâmbios, envolvendo 
uma população relativamente 
grande e grupos culturalmente bem 
diversos, são muito difíceis. Não há 
uma língua comum para se comu
nicarem, e a isso se soma o choque 
entre os grupos com culturas que se 
rivalizam em muitos aspectos. Um 
grupo monogâmico, por exemplo, 
em contato permanente com um 
grupo poligâmico, encontra sérias 
dificuldades, pois o sistema de ca
samento fornece uma série de re
gras para os índios: sua vida eco
nômica, os ritos tribais, a posição

§ue os indivíduos ocupam na socie- 
ade. Esta é uma área famosa tam 

bém em virtude da atuação dos 
irmãos Orlando (1915- ), 
Cláudio (1918 ) e Leonardo 
(1920-1962) Villas Boas no ParqueM orte  física ou cultural, os grandes riscos enfrentados pelos índios.
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M uitos resistiram  mas poucos escaparam  à violência do invasor brando.

Nacional do Xingu, onde procura
ram  desenvolver uma assistência 
aos índios, respeitando-os e valori
zando suas tradições culturais.

ÁREA DO TOCANTINS- 
XIN G U  — Conta com campos na
turais onde o elemento branco de
senvolveu atividades pastoris, 
provocando hostilidades por parte 
dos índios, principalmente dos 
Kaiapó, que não veem com bons 
olhos o “civilizado” e seus bois nos 
campos de caça. Outra caracterís
tica dessa região cultural é a pe
quena aculturação entre tribos de 
nngua jê.

ÁREA DO PINDARÉ-GU- 
RUPI —  Com suas florestas, per
mite atividades extrativas e agríco
las por parte dos “civilizados” . A 
principal base de sustentação eco
nômica das tribos dessa região (al
gumas hostis) é o cultivo do milho 
e da  mandioca.

ÁREA DO PARAGUAI — 
Abriga indígenas constantemente 
expostos ao contato com o homem 
“civilizado” : é uma região onde a 
sociedade não índia desenvolve 
agricultura e criação de gado em 
larga escala. E o reduto de uns pou
cos Caduveu, e dos Terena, seus 
antigos servos, ainda com uma po
pulação relativamente numerosa.

ÁREA DO PARANÁ —  De

antiga colonização e economia di
versificada em extração de ma 
deira, agricultura e criação, en
globa tribos indígenas que 
apresentam relativa homogenei
dade cultural. E mais conhecido 
nesta região o grupo de tribos de 
língua guarani*.

ÁREA DO TIETÊ-URUGUAI 
— Também zona de exploração an
tiga, caracteriza-se pela monocul
tura do café. As primitivas tribos 
Kaingangue que nabitavam a re
gião foram sendo afastadas de suas 
terras com muitas lutas, para final
mente confinarem-se em pequenas 
áreas entre as grandes cidades e os 
centros rurais. Muitos índios mor
reram nessa luta pelas terras da  re
gião. Quando já  vencidos, outros 
pereceram no contato indiscrimi
nado com o “civilizado”. A maio
ria dos sobreviventes foi incorpo
rada às atividades econômicas da 
região.

ÁREA DO NORDESTE — 
Abriga apenas alguns grupos de 
índios dispersos pelo território, so
bretudo na Zona da Mata e no 
Agreste. Há bastante tempo a civi
lização brasileira, com sua ativi
dade agrícola e pastoril, tem esta
belecido contato permanente com 
eles.

Essa classificação, apesar da  ri
queza e diversidade dos grupos que

ela codifica em todo o Brasil, não 
deixa de mostrar um saldo desfavo
rável: na verdade vários grupos fo
ram extintos sem jam ais chegarem 
a ser estudados.

Atualmente só se pode ter uma 
idéia aproximada da diversidade 
cultural do índio brasileiro, pois no 
processo de formação do país e do 
povo brasileiro seus mais antigos 
representantes sofreram enorme 
aculturação.

O aspecto lingüístico

As línguas faladas no Brasil 
indígena são cerca de 150 e calcu 
la-se que na época do descobri
mento esse número chegasse ao do
bro. O tupi-guarani tornou-se mais 
conhecido popularmente porque 
eram índios dessa fala os habitantes 
das costas brasileiras na época dos 
primeiros povoamentos (logo, fo
ram os que mais conviveram com 
os colonizadores iniciais).

A lingüística, ligando-se à antro
pologia, permite conhecer e classi
ficar as diversas linguas faladas pe
los índios do Brasil (mesmo as que 
deixaram de existir), pois com ape
nas algumas poucas palavras so
breviventes é possível identificar a 
filiação lingüística de um grupo de
saparecido. O estudo da língua de 
uma tribo é muito importante por 
permitir que se estabeleça a proxi
midade cultural de um grupo do 
Rio Grande do Sul, por exemplo^ 
com um outro do Ámazonas. E 
ainda com o recurso da lingüís

tica que se levantam importantes 
elementos para o estudo de grupos 
já extintos. Através do estudo de 
fragmentos documentados dessa 
língua é possível conhecer sua filia
ção lingüística e boa parte do que 
teria sido a cultura de seus falantes.

Um  risco: a 
extinção total

Do conjunto das línguas existen
tes no mundo indígena, dezesseis 
delas são usadas como meio de co
municação entre grupos constituí
dos por menos de cinqüenta pes
soas (estando, pois, prestes a 
desaparecer, enquanto meio vivo de 
comunicação); de setenta a oitenta 
linguas indígenas são utilizadas por 
grupos de cinqüenta a mil falantes; 
e apenas dezessete são faladas por 
grupos com mais de mil pessoas. 
Três destas últimas línguas contam 
com mais de 5 000 falantes cada 
uma.

Assim, a maioria das línguas 
atualmente faladas pelos índios 
brasileiros está sujeita a se extin
guir como meio de comunicação 
entre grupos.

No Brasil existem 26 famílias, 
165 línguas e 163 dialetos, que se 
distribuem em três grandes troncos, 
conforme o quadro da página 395.

A  civilização: 
doença e morte

A história das populações indí
genas posterior ao descobrimento

Segundo o prof. Darcy Ribeiro, 21 a 26%  da população indígena são grupos 
isolados; 11 ,4  a 12.7%  são grupos de contatos esporádicos: 1 4 .3  a 23,3%  
são grupos de contato perm anente: e 3 7 ,2  a 37 ,7%  são grupos integrados.



cprresponde a um progressivo e 
constante empobrecimento cultural 
e lingüístico. E mesmo quantita
tivo: os índios brasileiros vêm 
sendo invariavelmente extermina
dos, principalmente pelas doenças 
contraídas no contato com o no- 
rtiem “civilizado” .

Doenças como gripe, sarampo 
du sífilis, quando são contraídas 
por um índio, acabam contami
nando toda a aldeia.

Contra esses surtos epidêmicos, 
os indígenas não apresentam a 
ntínima resistência, pois lhes fal
tam os anticorpos de taisVírus. As
sim, várias tribos desapareceram 
completamente e as que restaram 
contam com tão pequeno número 
de pessoas que são obrigadas a mo
dificar totalmente seus hábitos cul
turais e lingüísticos. Acabaram 
passando, de indivíduos perfeita- 
mente integrados em sua sociedade 
e em seu meio ambiente (cada tribo 
cém suas próprias particularida
des) para indivíduos desprovidos 
dé sua cultura original.

Essas transformações do índio 
brasileiro não lhe deram condições 
para se integrar na sociedade do 
páís. A cultura índia desintegrou-se 
e seus representantes marginaliza
ram-se da cultura dita brasileira, 
isto é, passaram para a condição de 
sobreviventes, sem suas caracterís
ticas particulares e sem as carac
terísticas culturais do homem mé
dio brasileiro.

O processo de 
aculturação

Um estudo comparativo de todas 
as tribos brasileiras entre os anos 
de 1900 e de 1957 mostra como se 
deu sua aculturação. No início do 
século XX, 105 tribos indígenas vi
viam em zonas sem nenhum con
tato com a sociedade brasileira, e 
delas só se sabia alguma coisa por 
contatos acidentais. Já  em 1957, as 
tribos que se encontravam total
mente isoladas eram somente 33. 
Em outra etapa de integração estão 
os grupos de índios que mantêm 
contatos intermitentes, vivendo em 
regiões onde começam a se desen
volver atividades “civilizadas” , 
perto das frentes pioneiras. Em 
1900 havia 57 tribos nesta situação 
e, em 1957, elas estavam reduzidas 
a 27. Mantendo comunicação di
reta e constante com grupos de “ci
vilizados” mais numerosos, numa 
etapa de contatos permanentes, ha
via 39 tribos em 1900, que passa
ram para 45 em 1957.

Totalmente cercadas por uma ci
vilização diferente da sua, pratica
mente ilhadas em suas pequenas 
extensões de terra, estão as tribos 
indígenas integradas (ou seja: com 
pletamente aculturadas). No início 
do século eram em número de 29 
e no ano de 1957, atingiu o total 
de 38.

Nesse curto período de tempo, 
87 grupos indígenas desapareceram 
completamente..

O empobrecimento cultural e_a 
extinção gradativa da população 
indígena brasileira deveram-se em 
grande parte à falta de uma política 
indigenista que fosse capaz de re
gulamentar as relações entre o 
índio e o “ civilizado . O índio pre
cisa de condições para sua sobrevi-

índios Brasileiros

a s  l í n g u a s

T R O N C O  T U P I —  Abrange as 
fam ílias tupi-guarani (com ca
torze línguas e vinte dialetos); 
mundurucu (com duas línguas e 
dois dialetos); juruna (com três 
línguas); ariqueme (com  três  
línguas e quatro dialetos); tu- 
pari (com  três línguas e quatro 
dialetos); romarama (com  três 
línguas e quatro dialetos); 
mondé (com quatro línguas e 
quatro dialetos); e a língua pu- 
roborá, ainda nâo classificada  
em  fam ília .

TR O N C O  M A C R O -JÊ  -----
Reúne as fam ílias jê (com seis 
línguas e 2 2  dialetos); camacâ 
(com  três Ifnguas e três diale
tos); maxacali (com  seis línguas 
e nenhum  dialeto); coroado 
(com  três línguas); cariri (com  
duas línguas e dois dialetos); 
bororo (com duas línguas); e 
cinco línguas e dez dialetos  
ainda não classificados.

T R O N C O  A R U A Q U E  —  Conta  
com  as fam ílias aruaque (com  
28  línguas e trin ta dialetos); 
aravaque (com duas línguas e 
dois dialetos).

As fam ílias não classificadas 
em  troncos são onze: caraíba 
(com  quinze línguas e quinze 
dialetos); xirianá (com  quatro  
línguas e oito dialetos); tucano 
(com  quatro línguas e dezes
seis dialetos); macu (com uma 
língua e três dialetos); catu- 
quina (com  quatro línguas); 
boré (com um a língua); murá 
(com  duas línguas e três diale
tos); pano (com  doze línguas); 
xapacura (com duas línguas e 
sete dialetos) ;nhambiquara (seis 
línguas e quatro dialetos): 
guaicuru ( duas línguas).

Há tam bém  dezesseis línguas e 
quatro dialetos não classifica
dos em  troncos ou em  fam ílias.

vência, precisa do respeito à sua 
sociedade, que é perfeitamente esta
belecida e tem suas próprias tradi
ções culturais. Ao lado disso, uma 
política indigenista eficaz garanti
ria as terras dos selvagens e prote
geria também sua saúde contra os 
surtos devastadores das doenças 
comuns aos outros integrantes da 
população do país.

M uitas leis, poucos 
resultados

A política indigenista diz res
peito a um conjunto de normas e 
proposições adotadas pelo governo 
(em caráter oficial), com o sentido 
de definir e regulamentar o relacio
namento da sociedade majoritária 
com as comunidades indígenas 
existentes no país.

Na história da legislação indige
nista brasileira alternam-se perío
dos de caça e repressão ao índio 
com períodos de reconhecimento 
de seus direitos.

Durante o período colonial, a le 
gislação estabelecida pela Coroa 
portuguesa sempre oscilou entre 
atender os interesses dos missioná
rios e os dos colonos. Os colonos 
aueriam oficializar a escravização 
dos índios; os missionários exigiam

O requinte ornam ental caracteriza a arte indígena brasileira. (Desenho, em  couro de boi, dos índiosCaduveu.)
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Convivendo com  índios, o M arechal Rondon criou a doutrina que iria nortear a política indigenista oficial.

populações indígenas do país esta
vam em grande decadência.

Em 12 de maio de 1798, a C arta 
Régia do futuro Dom João* VI 
veio suceder aos fracassados pla
nos do marquês de Pombal. Esse 
documento, com a finalidade de ex
pandir a colonização pelo interior 
do jjaís, instituiu claramente uma

fiohtica repressiva contra as popu- 
ações indígenas, permitindo e in

centivando as chamadas “guerras 
justas contra o gentio”, facilitando 
assim a ocupação dos territórios 
indígenas e abrindo suas aldeias ao 
livre comércio. Além disso, ofere
cia prêmios “a todo aquele que re 
duzir qualquer nação de gentio” .

Escravização e 
guerras de extermínio

Em 1808, com a transferência do 
poder real para o Brasil, a legisla
ção para os índios torna-se mais re
pressiva e rigorosa. A Carta Régia 
de 13 de maio de 1808 dispunha 
sobre a guerra que se deveria mo
ver contra os Botokudo de Minas 
Gerais, queestavam  “ atrapalhando 
a exploração do ouro na região”. 
Para São Paulo, no mesmo ano, 
houve outra C arta Régia, orde
nando ao governador da Capitania 
a mobilização de uma guerra con
tra os índios Kaingangue. Essas me
didas reconheceram e oficializaram 
a profissão do caçador de índios, 
“o bugreiro”, que desempenhou im
portante papel na luta contra os 
aborígenes de São Paulo, Paraná, 
Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Maranhão e Pará.

Após a independência do Brasil, 
a legislação tornou-se novamente 
favorável aos índios, reconhecendo 
a posse de seus territórios e estabe
lecendo medidas protecionistas. 
Mas essas leis, incentivadas por 
José Bonifácio* e os liberais da 
época, não surtiram efeitos práti
cos. Prosseguiram as guerras de ex
termínio, escravização e explora
ção da população indígena, 
movidas principalmente pelos pro
prietários de zonas mais pobres, 
que não tinham recursos para com
prar o escravo africano.

Em 1850 foi criada uma lei regu
larizando a propriedade e o uso de 
terras no Brasil, divididas em terras 
publicai, de propriedade do Es
tado, e terras particulares, prove
nientes de um título legítimo de 
propriedade ou de uma simples 
posse legalizada. As terras que per
tenciam aos índios foram conside
radas particulares, mas como eles 
não tinham condições para legali
zá-las (não sabiam como fazê-lo), 
na maioria dos casos foram enga
nados e expulsos.

Rondon e o  SPI

No início do século XX os jo r
nais noticiavam amplamente vários 
conflitos entre índios e “bugrei- 
ros” . Esses choques eram motivos 
de discussões nas assembléias le
gislativas e em instituições científi
cas e filantrópicas: exigia-se uma 
solução para a marginalidade do 
índio na sociedade brasileira. A 
posse e o uso da terra que habita
vam e a manutenção de sua cultura 
deviam coexistir com a expansão 
da sociedade nacional, que buscava

que se reconhecesse seu direito de 
catequizá-los.

O primeiro governo* geral 
trouxe um regimento que transfor
mava a conversão dos indígenas ao 
cristianismo* em uma das finalida
des do povoamento da  colônia, 
mas, ao mesmo tempo, permitia 
que se combatessem, exterminas
sem e escravizassem as tribos que 
se tornassem inimigas do colono. 
Seguiram-se, a partir dessa época, 
as missões dos padres e as entradas 
e bandeiras; as missões catequiza
vam o índio, confinavam-no e pro
curavam “civilizá-lo” . As missões 
contribuíram para a preservação 
do índio, mas, ao mesmo tempo, 
destruíram sua cultura e, com ela, 
a possibilidade de sobrevivência 
autônoma de vários grupos indíge
nas. Confinados nas missões, os 
índios tornavam-se presas fáceis da 
caçada movida pelos “ bugreiros” 
que, quando não os matavam, es
cravizavam-nos. Em 1.° de abril de 
1680, o governo real concedeu 
abertamente aos índios o direito às 
terras que habitavam.

E já  no século seguinte (1758), o 
governo do marques de Pombal* 
reconheceu a liberdade dos índios, 
eximindo-os tanto da tutela dos 
missionários como da escravização 
aos colonos; garantiu também aos 
índios a posse e o uso de seus bens. 
Na mesma época, com o intuito de 
enfraquecer o poder dos missioná
rios, criou-se o cargo de diretor de 
índios, que deveria ser nomeado pe
los governadores das cidades da 
colônia.

Apesar dessa legislação prote
cionista, documentos do final do 
sécu lo  X V III  m o s tra m  que v á ria s D o  t r a b a lh o  d e  O r la n d o  V i l l a s  B o a s  r e s u lt o u  o  P a r q u e  N a c i o n a l  d o  X in g u .
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India terena. de Dourados. M ato Grosso: paciente trabalho no tear m anual. Cesta xeréu (em  cim a) e panela zoomorfa vaurá em  cerâm ica (em baixo).

constantemente novas terras para 
desenvolver sua economia. Nos Es
tados do Paraná e de Santa C ata
rina, os índios Xokrén, por exem
plo, entravam em constantes 
choques com os “bugreiros” que 
queriam desalojá-los de suas terras 
(destinadas à colonização por imi
grantes italianos e alemães). No 
Espírito Santo e em Minas Gerais 
acontecia o mesmo com os Boto- 
kudo também por causa das terras 
concedidas á colonização italiana. 
Já no Estado de São Paulo a luta 
com os índios Kaingangue trava- 
va-se em torno da construção da 
Estrada de Ferro Noroeste do Bra
sil, vital para a abertura de novas 
terras ao café.

Nessa época, o oficial do exér
cito Cândido Mariano da Silva 
Rondon*, que jâ  tivera oportuni
dade de manter contato com vários 
grupos indígenas em seu trabalho 
de construção de linhas telegráficas 
pelo interior do país, tornou-se um 
defensor da causa indígena” . 
Quando, a 20 de julho de 19l0, foi 
çriado o Serviço de Proteção aos 
índios e Localização do Trabalha
dor Nacional, o SPI, coube a ele o 
cargo de diretor.

A nova política indigenista bra
sileira, baseada em regulamentos 
baixados com a lei de criação do 
SPI e ratificados pelo Decreto n.°
9 214 (de 15 de novembro de 
1911), tinha por princípios:

1.°) As tribos indígenas mere
cem respeito enquanto povos que 
são e que têm direito de ser, da ma
neira que eles próprios se desenvol
veram, professando suas crenças e 
seus h á b ito s  e v ivendo  co n fo rm e  o
que lhes ensina sua tradição cultu-Mo alto rio Nogro, a m í c  do V entu é lepresomada pelos Indios Tucuna em grandes máscaras pintadas com resina.
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ral, pois esta foi a maneira na qual 
aprenderam a viver e que só lenta
mente poderiam vir a mudar.

2.°) Fora de seu ambiente natu
ral, onde desenvolveram toda uma 
cultura própria, os indígenas estão 
ameaçados de perecer, pois sua cul
tura não tem condições de se adap
tar em um tipo oposto de ambiente, 
como é o mundo civilizado; por 
isso eles devem ser protegidos em 
seu próprio território.

3.°) b  proibida a separação de 
pais e filhos dos indígenas sob 
qualquer pretexto, mesmo o de edu
cá-los ou catequizá-los, desmem
brando a família indígena (prática 
usada principalmente pelos missio
nários de todas as ordens brasilei
ras).

4.°) Toda a comunidade índia 
deve receber ação assistencial. So
mente estando garantida a posse 
das terras que os indígenas ocupam 
pode haver tranqüilidade e desen
volvimento na comunidade.

5.°) O índio não tem condições 
de se relacionar em igual nível com 
os civilizados; portanto, deve con
tar com um estatuto especial de 
amparo, que lhe dê todos os direi
tos de um cidadão comum e ainda 
considere a necessidade de respei
tar suas tradições culturais.

Com base nessa política indige- 
nista foi possível pacificar quase 
todos os grupos indígenas que en
traram  em contato com a sociedade 
brasileira durante sua expansão na 
primeira metade do século XX. E 
quem comandou esta pacificação 
foi o Marechal Rondon, durante o 
tempo em que esteve como diretor 
do SPI e depois como seu orienta
dor Em 1930, o SPI já  havia paci
ficado dezenas de tribos, abrindo 
vastas regiões do país à ocupação 
d a s  fren tes  p io n e ira s ; e h a v ia  in s ta 

lado e mantinha em funcionamento 
97 postos de amparo às comunida
des indígenas. (Estes postos distri
buíam-se j>or todo o país; em algu
mas regiões enormes e despovoa
das eram os únicos núcleos de civi
lização onde se poderia encontrar 
ajuda.) Nos anos seguintes a esse 
apogeu, o SPI teve seu orçamento 
enormemente reduzido, não po
dendo sequer manter, sua parte ad
ministrativa. Com a passagem para 
o Ministério do Trabalho, o SPI 
(que era um órgão autônomo, com 
algum poder para fazer respeitar as 
leis protecionistas) passou a ser 
simples repartição burocrática da- 

uele Ministério. A falta de verbas, 
e pessoal qualificado e de autori

dade impediam que a dedicação do 
Marechal Rondon e a de seus se
guidores tivessem frutos.

A  Funai

Em 5 de dezembro de 1967, o 
governo determinou a extinção do 
SPI, criando em spu lugar a Funda
ção Nacional do índio (Funai) pela 
Lei n.° 5 371.

A Funai é um órgão vinculado 
ao Ministério do Interior e suas ta
refas de assistência ao índio são 
preenchidas por outros Ministérios
— da Saúde, da  Agricultjira, da 
Justiça, da Educação, etc. A Funai 
cabe a função de um órgão coorde
nador, apontando as necessidades 
dos indígenas e estabelecendo con
vênios com os Ministérios e entida
des afins. No entanto, alguns espe
cialistas têm feito certas restrições 
ao trabalho da Funai.

VEJA TAM BÉM : Guarani; Tupi- 
Guuruni, Tupinambá.

índios 
Norte-americanos

Quando, pequenos grupos migra
tórios, distintos lingüística, cultural 
e fisicamente, começaram a chegar 
à América*, através do estreito de 
Béring, a parte setentrional do con
tinente ainda estava coberta de ge
leiras. Em sua rota para o sul, en
contraram regiões de climas e 
recursos diversos. Essa combina
ção de culturas distintas com habi- 
tats diferentes responde pelo diver
sificado quadro apresentado pelos 
indígenas norte-americanos. Física 
mente, eles compartilhavam certos 
traços: cabelos lisos, zigomas sa
lientes, pêlos escassos, olhos casta- 
nho-escuros; mostravam, no en 
tanto, grande variedade quanto à 
estrutura e à forma da cabeça e do 
nariz.

Nenhum grupo exibia pele real
mente de cor vermelha, mas media
namente parda. (O termo “pele-ver- 
melha” originou-se, provavelmente, 
do costume de certas tribos pinta
rem seus corpos.)

As diferenças culturais —  pro 
vocadas em grande parte pelo apa
recimento da agricultura, por volta 
de 1 000 a.C. — eram bem mais 
acentuadas que as distinções de 
tipo físico. A organização social e 
política e o sistema lingüístico das 
várias tribos apresentavam varia
ções enormes. As cidades-Estados 
aos maias* e astecas*, por exem
plo, apresentavam uma estrutura 
muito mais complexa que as confe
derações tribais, como a liga dos 
iroqueses ou a confederação creek; 
os grupos tribais das planícies, que

faziam uma organizada caça ao 
búfalo, diferiam profundamente 
dos minúsculos grupos da Grande 
Bacia, que não passavam de agru
pamentos de famílias nômades que 
viviam em grande parte da coleta 
silvestre.

A vida religiosa compreendia 
tanto os complexos cultos maias e 
astecas (altamente organizados, 
cçm sacerdotes, templos e cerimô
nias sofisticadas), como as práticas 
relativamente simples das tribos 
que habitavam a Grande Bacia: ri
tuais pedindo a cura de doenças ou 
vinculados ao nascimento, à puber
dade feminina e à morte.

Sessenta famílias 
lingüísticas

Mas foi no campo lingüístico 
que a diversidade se intensificou: 
existiam centenas de línguas mu 
tuamente ininteligíveis, e cerca de 
sessenta famílias lingüísticas. Entre 
estas línguas destacavam-se nove: 
maia, falada pelos maias de Yuca- 
tán e Guatemala; uto-asteca, típica 
dos astecas do vale do México, das 
tribos do oeste mexicano e da 
Grande Bacia; atabascana, carac
terística do interior do Alasca, 
oeste do Canadá, sudoeste dos Es
tados Unidos, norte do México e de 
algumas tribos do norte da Califór
nia e do sul do Oregon; musco- 
giana, falada no sudeste dos Esta
dos Unidos; caddo, típica das 
tribos que habitavam o sul das pra
darias, até o golfo do México; 
sioux, falada principalmente nas 
pradarias e no sudeste dos Estados 
Unidos; iroquesa, usada no sudeste 
e no nordeste dos Estados Unidos; 
algonquiana, da qual se valiam ha
bitantes da região que se estende da 
Terra Nova à Columbia Britânica; 
e esquimó-aleuta, própria dos es
quimós* e aleutas.

casas aos pueblos taos, um a tribo que vive no Arizona e no Novo M éxico.
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de El Tajin (século II) . construída por indígenas de Vera Cruz.

A s áreas culturais

A classificação e distribuição da 
indígena por áreas* cul- 

ais repousam na pressuposição 
existência de semelhanças cultu- 

e relações genéticas entre as 
atribuídas a cada área. As 

regiões geográficas apresentam cli
mas e recursos econômicos diferen
tes, oferecendo para cada grupo ou 
sociedade (ou exigindo deles) aco
modações diversas.

Dentro de uma área cultural, um 
grupo de tribos vizinhas comparti
lha traços econômicos, políticos e 
sociais. Existem assim as tribos 
típicas, que exibem os aspectos ca
racterísticos de uma área, e as tri
bos marginais, de traços menos pu
ros:, mostrando já  influências de 
outras áreas. Na América do 
Norte, podem ser distinguidas nove 
áreas culturais: a mesoamericana, 
a da região sudoeste, a das planí
cies, a da região sudeste, a califor- 
niana, a intermontanhesa, a de cos- 
ta-noroeste, a nordeste-subártica e 
a ártica.

ÁREA MESOAM ERICANA
— Compreende o centro e o sul do 
México e parte da América Central 
(especialmente Guatemala e Hon
duras); constitui, como o Peru, 
uma região de grandes civilizações. 
Muitos autores consideram na 
como o berço da agricultura e da 
cerâmica na América, embora o 
aparecimento dessa técnica pareça 
ocorrer simultânea e independente
mente no México e nos Andes.

Há mais de 4 000 anos já  exis- 
tiarrt aldeias de agricultores no vale

do México e na Guatemala. O cul
tivo do milho constitui, na verdade, 
a base sobre a qual se edificou a 
complexa sucessão de culturas e 
impérios que caracterizaram a área 
na época pré-colombiana.

A mais antiga dessas culturas 
complexas, difundida no vale do 
México e na costa do golfo, deno
minada proto-olmeca, e conhecida 
pela enorme quantidade de figuri
nhas de barro que retratam o povo 
e seus costumes. Segue-se a ela a 
cultura olmeca, cujos centros mais 
importantes floresceram em Vera 
Cruz, no golfo do México. Além de 
figurinhas de barro, como seus an
tecessores, construíram templos de 
pedra e produziram também enor
mes esculturas líticas.

Mais ao sul, abrangendo a 
península de Yucatán e estenden
do-se pela América Central, desen
volveu-se a grande civilização 
maia*, cujos edifícios e esculturas 
se colocam entre as maiores m ani
festações artísticas do Novo 
Mundo. Entre suas grandes realiza
ções culturais contam-se uma 
forma de escrita, a elaboração de 
um calendário extremamente com
plexo e a invenção do número zero. 
A cultura maia influiu poderosa
mente em toda a região.

A primeira metade do primeiro 
milênio depois de Cristo constitui 
a cham ada idade clássica das civi
lizações mesoamericanas. Paralela
mente ao florescimento dos gran
des centros rituais maias, 
desenvolvem-se outras culturas em 
outras regiões. Dessas culturas, as 
principais são a de Teotihuacan, no 
vale do México, a dos zapotecas de

Na areia, os navajos fazem  çom plexos desenhos para suas cerimônias.

Monte Alban, em Oaxaca, e a dos 
totonacas de Tajui, localizada em 
Vera Cruz, junto à área da antiga 
cultura olmeca. O aparecimento de 
grandes culturas nas regiões mais 
aridas do planalto central acompa
nha o desenvolvimento de novas 
técnicas agrícolas, baseadas na irri
gação.

O fim da idade clássica é mar
cado por invasões de povos bárba 
ros, provindos do norte, e por uma

sucessão de guerras, conquistas e 
migrações. Teotihuacan e Monte 
Alban são abandonados assim 
como muitos dos templos maias, 
cuja cultura entra em decadência. 
No fim do primeiro milênio 
emerge, entretanto, uma nova 
grande cultura, a dos toltecas, fun
dadores da cidade de Tuia.

Os toltecas formam o primeiro 
verdadeiro império americano, es
tendendo suas conquistas até os

Ca chim bo cerim onial do terracota oncontradO Í1UIT1 tÚHlUIO em  COnHÔCtíCUt.
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Peie de búfalo dos dakotas. um dos povos belicosos e caçadores que v iviam  nas planícies norte-am ericanas.

territórios maias e iniciando um 
novo período de desenvolvimento 
cultural. E nessa época que se ini
cia o trabalho com metais na Amé
rica do Norte.

Ao redor do século XII, novas 
invasões e guerras civis destroem o 
império tolteca, que se fragmenta 
em cidades-Estados independentes, 
que se sucedem e se destroem umas 
às outras. Finalmente os astecas*, 
um dos povos invasores, emergem 
como fundadores de um novo e 
grande império, que acabou sendo 
destruído, em seu apogeu, pelos 
conquistadores espanhóis.

ÁREA SUDOESTE — Com
preende a região oeste do México, 
Arizona e Novo México. As cultu
ras que aí foram desenvolvidas so
freram fortes influências da área 
mesoamericana, sobretudo na agri
cultura, tecelagem e cerâmica. Nela 
distinguem-se três grupos de tribos: 
os pueblos*, as tribos de aldeia e as 
seminômades. A larga difusão de 
alguns traços comuns —  agricul
tura, irrigação, metate (pedra para 
moer milho), cerâmica, tecelagem 
e, sobretudo, um intenso ritualismo

—  justifica a inclusão dessas tribos 
na mesma área cultural. Os pue
blos, seus representantes típicos, 
podem ser identificados pelas suas 
habitações de adobe ou pedra, pro
jetadas não só para a vida comu
nal, mas também para atender a ne
cessidades de defesa. Esse tipo de 
moradia decorre de sua vida seden
tária, voltada fundamentalmente 
para as atividades agrícolas: recor
rendo a sistemas de irrigação, de
senvolveram, num ambiente semi- 
árido, o cultivo de milho, feijão, 
abóbora; algodão e tabaco. A caça 
constituía uma fonte subsidiária de 
alimentação; suprimentos de carne 
e couro eram obtidos através do 
comércio com povos nômades da 
região. As cerimônias religiosas 
dos pueblos —  cujas tribos princi
pais eram tao, isleta, acoma, hopi* 
e zuni —  centralizavam-se no 
“chamamento das chuvas”, que 
trariam abundantes colheitas.

As tribos de aldeia, também 
constituídas por agricultores seden
tários, viviam em residências indi
viduais, agrupadas em aldeias per
manentes. Embora a agricultura 
assumisse para eles um valor bá

sico, a caça constituía uma impor
tante fonte de alimentação. Os pi- 
mas e pagos, excelentes cesteiros, 
dedicavam-se a práticas religiosas 
similares às dos pueblos, embora 
fossem menos complexas.

As tribos seminômades, que vi
viam em bandos, usavam como ha
bitação tendas de couro. Tinham 
como representantes os apaches*, 
navajos (de língua atabascana), wa- 
lapais e havasupais (que falavam o 
yuma). Os navajos e apaches emi
graram, em tempos pre-históricos, 
do noroeste do Canadá, fixando-se 
no sudoeste, entre os pueblos — pi- 
lhando-os e assimilando sua cul
tura. A agricultura e, sobretudo, a 
caça e a coleta, constituíam suas 
fontes de subsistência. Eram óti
mos cesteiros, mas só conheceram 
a tecelagem e o trabalho dos metais 
no período histórico. Entre os na
vajos, assumiam f>rande importân
cia os rituais destinados à cura de 
doenças; já  para os apaches, as 
cerimônias religiosas que m arca
vam a adolescencia feminina ti
nham maior significação. Também 
para os walapais e havasupais — 
as tribos culturalmente mais pobres

— , a importância da caça e da co
leta superava a da agricultura.

ÁREA DAS PLANÍCIES — 
Estende-se do Texas ao Canadá e 
do Mississipi às Montanhas Ro
chosas. A partir deles formou-se o 
estereótipo do indígena que habitou 
o norte do México: sua cultura sin
gular e as acirradas lutas mantidas 
ainda no século XIX contra o inva
sor branco contribuíram para tor- 
ná-los conhecidos. Distribuíam-se 
por duas subculturas: a dos caça
dores de búfalos (bisões) e a dos ca- 
çadores-agricultores. Os primeiros 
habitavam as pradarias ao oeste, 
inteiramente cobertas pela vegeta
ção rasteira que sustentava os enor
mes rebanhos de búfalos. Suas tri
bos (blackfoot, crow, arapaho, 
cheyenne, comanche) e o grupo da- 
kota ou sioux falavam sobretudo o 
algonquiano e o sioux; o caddo, o 
atabasca e o uto-asteca (usado 
principalmente pelos comanches) 
encontravam também certa difu
são.

A cultura dos caçadores de búfa
los atingiu o apogeu com a adoção 
do cavalo, obtido dos europeus. Á 
caça ao búfalo —  fornecedor de 
alimento, de couro (para tendas e 
vestuário) e de ossos e chifres (para 
instrumentos e enfeites) — tor- 
nou-se então mais fácil e rendosa. 
E, sobretudo, organizada: a “ caça 
comunal” era controlada por “so
ciedades policiais”, que se encarre
gavam de punir os membros que 
quebrassem as regras estabelecidas. 
Â organização política dessas tri
bos caçadoras não era hierarqui
zada: o poder era exercido por to
dos os homens responsáveis. 
Extremamente belicosas, essas tri
bos utilizavam a guerra para defen
der e expandir territórios de caça, 
assim como para obter prestígio so
cial através ae atos de bravura e su
cesso na pilhagem.

As tribos caçadoras-agricultoras
—  hidatsa, mandan, pawnee, 
om aha e iowa — habitavam a re
gião leste da área, a zona das pra
darias, onde a chuva facilitava o 
plantio (milho, feijão e abóbora 
eram as principais culturas). Vi
viam durante parte do ano como 
nômades caçadores de búfalos; nos 
meses restantes, estabeleciam-se 
em aldeias (geralmente fortificadas) 
formadas por habitações semi-sub
terrâneas, circulares e abobadadas, 
cobertas de terra.

ÁREA SUDESTE —  Abrangia 
a região sudeste dos Estados Uni 
dos, o sul do rio Ohio e da Pensil- 
vânia, o leste do Mississipi e parte 
do nordeste mexicano. Às tribos 
mais importantes eram as creek, 
choctaw, chickasaw, natchez e 
taensa, de línga muscogi; os cata- 
waba, de idioma sioux; os cherokee 
e tuscarora, de língua iroquesa; as 
tribos da confederação powhatan, 
de idioma algonquiano; os yuchi e 
os seminole, tribo formada no sé
culo XVIII, principalmente com re
manescentes creek. Nessa área 
também se fizeram sentir influên
cias da  cultura mesoamericana, re
veladas por pirâmides truncadas, 
templos, tecelagem e rituais envol
vendo sacrifícios humanos. Entre 
as tribos do sudeste, a caça (ao 
cervo, bisào e urso) e a pesca eram
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muito difundidas; a agricultura 
também era importante, sendo o 
plantio realizado pelas mulheres.

A organização social obedeceu a 
dois padrões básicos: um deles 
apresentava forte tendência à estra
tificação, com poderosos governan
tes hereditários; o outro caracteri
zava-se por uma liderança baseada 
mais no prestígio pessoal que na 
transmissao hereditária; a aldeia 
constituía a unidade política funda
mental; a tendência a formação de 
confederações foi acentuada, poste
riormente, pela pressão exercida 
pelos invasores brancos. A guerra 
-L- uma das grandes preocupações 
dos índios do sudeste —  definia a 
posição relativa das diferentes uni
dades políticas.

ÁREA C ALIFO RNIAN A — 
Caracterizava-se pela grande com
plexidade de linguas e grupos tri
bais: grupos pequenos falavam lín
guas diversas —  um provável 
indício de que o estabelecimento do 
homem nessa região remonta aos 
primeiros momentos da povoação 
do continente. A agricultura não 
era praticada: um engenhoso pro
cesso de extração da polpa dos fru
tos do carvalho e sua conversão em 
farinha supria uma alimentação 
abundante: a pesca do salmão e de 
mámíferos marinhos completava a 
dieta básica.

As únicas indústrias largamente 
difundidas entre as tribos da região 
— , maidu, pomo, wintun, miwok, 
yokut e outras — eram a cestaria 
e o preparo dos pomos.

AREA INTERM ONTANHE- 
SA —  Estendia-se pelas regiões da 
Grande Bacia e do planalto. A pri
meira é uma zona arida, de inver
nos e verões rigorosos, que oferece 
poucos recursos naturais. Suas tri
bos principais —  paiute e shos- 
hone, que falavam o uto-asteca — 
viviam da coleta; sua indústria ru
dimentar compreendia a tecelagem 
e trabalhos em osso, madeira e 
couro.

Como a zona do planalto, si
tuada ao norte da Grande Bacia, 
oferecia mais recursos, era mais 
densamente povoada.

Mas suas tribos —  entre as 
quais se destacavam os shuswap, 
kutenai, nez-percé e flathead, de 
idiomas sahaptin e salishan — 
também não praticavam a agricul- 
turíf: dependiam da coleta de pi 
nhão, raízes, bagas e sementes; o 
salmão complementava essa dieta.

Todas as tribos da área inter- 
montanhesa viviam em bandos, nô
mades, que exploravam completa
mente um território delimitado. 
Tinham chefes dotados de poder 
parcial; para a caça comunal, algu
mas delas elegiam “chefes espe- 
ciaijs”.

ÁREA DA COSTA NO
ROESTE —  Aí, não havia tribos 
agricultoras: o ambiente, de clima 
suave, devido às influências da cor
rente quente do Japão, era generoso 
em recursos naturais, sobretudo 
peixes —  salmão e arenque, pesca
dos com armadilhas, redes, alça
pões e arpões. As tribos da área — 
entre as quais se destacavam tlin- 
git, haida, tsimshian, bella coola, 
kwakiutl*, nootka e yurok —  vi-

Aspectos da cultura m aia: assobio de cerâm ica representando uma mulher (à esquerda), e pirâm ide de terracota.

Zona cerim onial m aia de Palenque, no M éxico: à direita está o palácio, e. à esquerda, o Tem plo das Inscnçõ®
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viam em casas de madeira, agrupa
das em aldeias. Ficaram famosas 
por suas esculturas em madeira, 
osso e marfim; conheciam também 
a técnica de trabalhar a casca de 
cedro, produzindo, com ela, estei
ras e sacos.

Entre seus rituais, extremamente 
variados, o mais conhecido era o 
potlacht, termo genérico que desig
nava as cerimônias de aquisição de 
status, através da doaçao ou des
truição de bens.

ÁREA NORDESTE-SUBÁR- 
TICA — Estendia-se pelo nordeste 
dos Estados Unidos e interior do 
Canadá e Alasca. Nela se distin-

fjuiam duas subáreas: floresta do 
este e subártica. As tribos do nor

deste combinavam caça e agricul
tura. Além do caribu, eram caça
dos cervos, coelhos, alces e ursos, 
recorrendo os índios a engenhosos 
laços, redes, armadilhas e zaraba
tanas. Por ser a região dos grandes 
rios e lagos, a pesca constituía ati
vidade importante, sendo praticada 
o ano todo. O açúcar de bordo e
o arroz selvagem complementavam 
a dieta alimentar.

Chipewyan, beaver, slavey, 
kaska e kutchin, de família lingüís
tica atabascana, eram as principais 
tribos da região subártica. Nas flo
restas do leste viviam as tribos de- 
laware, cree, ojibwa, menomini, 
sauk e fox, de língua iroquesa, e os 
winnebago, de idioma sioux.

Para as tribos de leste, a agricul
tura era também atividade secun
dária: o arroz selvagem era abun
dante. As casas de madeira, 
cobertas com cascas de árvores, 
agrupavam-se em aldeias semiper- 
manentes, protegidas por paliça
das. Os índios dessa região desen
volveram o uso da casca de 
vidoeiro, fabricando utensílios di
versos, coberturas e canoas. Algu
mas tribos tinham líderes de poder 
genuíno; ocasionalmente, forma 
vam confederações, como a Liga 
das Cinco Naçoes Iroquesas.

Os habitantes da região subár
tica dependiam inteiramente da 
caça, especialmente a do caribu, 
pois a severidade do clima impedia 
a adoção da agricultura; eram nô
mades e viviam em bandos cujos 
chefes obtinham autoridade através 
do prestígio pessoal, não gozando 
de poderes absolutos. Por toda área 
assumiam destaque especial os ri
tuais relativos à caça que visavam 
a aplacar os espíritos dos animais 
mortos.

ÁREA ÁRTICA —  Cobre uma 
distância de 9 600 km entre a Sibé
ria e a Groenlândia, e é habitada 
pelos esquimós. O ambiente hostil 
favoreceu a uniformização da cul
tura esquimó por toda a área, so
bretudo no que tocava à subsistên
cia: os longos e rigorosos invernos, 
que se estendem por cerca de sete 
meses, fizeram surgir engenhosas 
técnicas de caça e pesca. Pode-se 
sentir certa influência da área no
roeste nas tribos do oeste desta re
gião, especialmente no que diz res
peito à confecção de máscaras, 
chapéus, e tambem a esculturas. As 
técnicas do preparo de peles e cou
ros são muito desenvolvidas, de
vido a sua aplicação em vestuário, 
habitação e fabricação de caiques

(botes). O couro constitui uma das 
poucas matérias-primas disponí
veis nessa região inóspita. As habi
tações variam com a estação: ten
das de pele no verão, iglus no 
inverno. As aldeias constituem o 
maior grupo político.

A morte gradativa

“ Adeus, meu povo. Falcão Ne
gro tentou salvá-los e desagravar as 
ofensas sofridas. Mas ele foi feito 
prisioneiro, e seus projetos inter
rompidos. Ele nada mais pode fa
zer. Ele está perto de seu fim. Seu 
sol está morrendo e não se levan
tará jamais. Adeus, Falcão Negro.”

Falcão Negro, líder dos sauk e 
fox, terminava seu discurso, no fi
nal da Guerra de Black Hawk  (Fal
cão Negro) (1832), com previsões 
que se confirmaram: a grande 
maioria das tribos índias desapare
ceu completamente ou perdeu sua 
cultura original. Somente algumas, 
como os esquimós* e certos grupos 
mexicanos, mantêm uns poucos pa
drões (já modificados) de seu an
tigo modo de vida. Mesmo as tri
bos agricultoras, que obtiveram 
“reservas” em seus territórios de 
origem, sofreram perdas culturais, 
embora menos significativas que as 
dos caçadores nômades das planí
cies. No início da  década de 1970,

as “reservas” norte-americanas 
ocupavam área de apenas 50 mi
lhões de acres, povoada por so
mente 350 000 índios —  54% da 
população indígena existente ao 
tempo da colonização européia. 
Para quase todas as tribos, a pers
pectiva é de gradativa e contínua 
m udança para os modernos pa
drões culturais da  sociedade norte- 
americana.

VEJA TAM BÉM : América; A pa
ches; Astecas; Esquimós; Hopi; 
Kwakiutl; Maias; México; Pue
blos.
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Individuais, 
Direitos 

e Garantias

“ O direito é a política da força” , 
disse o jurista alemão Rudolf von 
Ihéring*, causando certo escândalo 
em sua época. Acrescentava que “o 
direito é uma força viva; se a paz 
é o fim que persegue, não pode al- 
cançá-la senao pela luta” . Comen
tando Ihering, afirma o jurista fran
cês Georges Ripert (1880-1958): 
“Ele queria assinalar com isso que 
o direito não é imposto por uma 
autoridade divina ou pela razão hu
mana, mas foi conquista dos mais 
fortes. Ele é o precursor dos juris
tas que, abandonando a concepção 
metafísica, consideravam a regra 
do direito como a expressão da 
vontade dos governantes”.

Assim, quanto maior for a parti
cipação das pessoas no governo* 
de sua sociedade, mais garantidos 
poderão estar seus direitos indivi
duais, conquistados através da 
ação política como forma de defesa 
coritra eventuais opressões.

A história dos direitos indivi
duais é a história do homo politi- 
cus, já  definido na democracia* de 
Atenas, onde Péricles* disse: “ Nós 
mesmos consideramos um homem 
que não sejnteressa pelos assuntos 
públicos não como um inofensivo, 
mas como um caráter inútil; e, se 
poucos de nós somos criadores, so
mos todos legítimos juizes da polí
tica” . E a partir desse direito de in
tervir na política como cidadão que 
se delineiam todos os outros direi
tos,! pois sem ele haverá uma limi
tação dos demais.

Judeus e babilônios

Em todas as épocas, os defenso
res dos direitos individuais usaram 
como argumento o respeito à con
dição humana. Para melhor enfati
zar | isso, sustentaram, inspirados 
ou não em motivos religiosos, a 
existência de uma lei imutável, ine
rente à natureza humana e superior 
aos desejos de qualquer gover
nante: a lei natural.

Na legislação que Moisés* entre
gou ao povo judeu estava presente 
a crença de que o homem, sendo 
feito “ a imagem e semelhança de 
Deuls”, era merecedor de justiça, 
independentemente de sua condi- 
ção f “Juizes e oficiais porás em to
das as tuas portas” (Deut. 10, 18); 
“ Não atentareis contra pessoa al
guma em juízo, ouvireis assim o pe
queno como o grande, não temereis 
a face de ninguém” (Deut. 1, 17).

Al lei mosaica inclui disposições 
de assistência social para órfãos, 
viúvas, estrangeiros, trabalhadores 
e pobres, como por exemplo: 
“Quando entre ti houver algum po
bre de teus irmãos ( . . . )  lhe abrirás 
de todo a tua mão e livremente lhe 
emprestarás o que lhe falta, o 
quanto baste para sua necessi
dade”. O trabalhador diário deve
ria receber pagamento imediato e 
ninguém poderia ser obrigado a

Justiça, fundam ento dos direitos individuais. (Tela de Delitio Andrea.]

trabalhar no sábado. Admitia-se 
que alguém se vendesse como 
servo, mas nunca por mais de seis 
anos, ao fim dos quais receberia 
uma indenização. Prevenia-se a ex
ploração econômica estabelecendo 
que bens necessários à subsistên
cia, como as mós, não podiam ser 
penhorados. O domicílio não podia 
ser violado por credores. Permi
tia-se o divórcio. E as violações de 
direitos seriam punidas na mesma 
moeda, “olho por olho, dente por 
dente” .

Dois mil anos antes de Cristo, o 
rei babilónico Hamurabi* dava a 
seu povo um código de leis e expli
cava que assim fazia “para implan
tar justiça na terra, destruir os 
maus e o mal, prevenir a opressão 
do fraco pelo forte, iluminar o 
mundo e prppiciar o bem-estar do 
povo”. Os dispositivos desse có
digo revelam como os babilónios, 
embora estivessem submetidos a 
um regime despótico e que admitia 
a escravidão*, conseguiram con
quistar alguns direitos análogos 
aos que são assegurados pela legis
lação social do século XX: e o 
caso do salário-mínimo, estabele
cido para lavradores, pastores, 
guardas, operários, médicos, veteri
nários, arquitetos, barqueiros e alu
gadores de bois e carros.

Antiguidade clássica  
e Idade Média

Os gregos, embora tivessem escra
vos, conseguiram a participação de 
todos os homens livres nas decisões 
públicas. Estabeleceram assim a 
instituição da cidadania*, que seria 
usada também pelos romanos e pe
las comunas da Idade Média, e re
vivida pelas sociedades modernas.

A primitiva sociedade romana, 
agrícola e patriarcal, transfor- 
mou-se com o desenvolvimento do 
comércio e o crescimento do impé
rio. Intensificaram-se as relações 
sociais, fazendo diminuir o âmbito 
da autoridade tirânica do pater fa 
mílias. Os estrangeiros deixaram de 
ser tratados como inimigos. Mulhe
res, filhos e escravos ganharam  li
berdades. Uma nova ordem jurí
dica acompanhou essas trans
formações económico-sociais (o 
que se repetiria em muitas outras 
sociedades), refletindo as lutas dos 
cidadãos por seus direitos. Das re
voltas contra a realeza e o patri- 
ciado, no século III a.C, surge a 
Lei das Doze Tábuas, aprovada 
por comícios em que os juristas pe
diam a opinião do povo: “Rom a
nos, sede vós mesmos os autores 
das leis que deverão fazer vossa fe
licidade”. Disso resultou um có
digo sucinto, apegado ao valor es
trito da palavra e aplicado 
universalmente. Seu principal resul
tado era o direito à justiça, exten
sivo a todos e extremamente valori
zado. O Inciso I da primeira tábua 
deixa clara a primazia desse di
reito: “ Se convocas alguém à pre
sença do magistrado e ele se re
cusa, testemunha essa recusa e 
obriga-o a comparecer. Se ele ten
tar fugir, prende-o e leva-o à 
força”. O formalismo legal se ate
nuava nesse código pela introdução 
da noção de boa fé, que procurava 
evitar castigos injustos. O direito 
ex p re sso  n a s  D o ze  T á b u a s  e n a  co-

Ao fornecer um a das mais antigas legislações sobre direitos humanos, M o i
sés garantia tam b ém  certa estabilidade social e a união de seu novn
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O código de Ham urabi já  estabele
cia salários m ínimos.

dificação posterior feita pelo Impe 
rador Justiniano* (em 529 d.C.) 
chega a ser considerado a maior

I contribuição dos rorhanos à civili
zação ocidental.

Durante a Idade Média, o ideal 
cívico greco-romano foi abolido 
pela prevalência de um sistema de 
poder que confundia o direito pú
blico com o privado (o senhor de 
terras era também o dono dos que 
as habitassem) e predominava am
plamente sobre os direitos indivi
duais. A dispersão das populações 
feudais e a relativa ausência de ci
dades faziam desaparecer o senti
mento cívico, historicamente ligado 
à reivindicação de direitos. As pes
soas alienavam sua liberdade ao se
nhor feudal e a individualidade só 
era encarada em função das rela
ções de cada um com Deus. A or
denação jurídica predominante era 
a da  Igreja, cuja doutrina não rèco- 
nhecia um poder absoluto aos go
vernos.

O pensamento de São Tomás* 
de Aquino, o mais expressivo da 
época, salientava que o poder polí
tico era dado em confiança aos go
vernantes e deveria ser usado em 
benefício de todos. Admitia a es
cravidão (como Aristóteles*, que o 
influenciou), desde que baseada na 
inteligência limitada do escravo, e 
se este também fosse “beneficiado” 
por ela e tratado humanamente 
pelo senhor. Aceitava a tirania ape
nas se legitimada por um governo 
virtuoso, dedicado ao interesse dos 
súditos; do contrário, em casos ex
tremos de tirania insuportável, 
achava perfeitamente justificável a 
rebelião.

O surgimento das comunas* foi 
a grande oportunidade de o homem 
medieval afirmar seus direitos e li
vrar-se da servidão. Nascidas mui
tas vezes da união de várias corpo
rações de artes e ofícios, as 
comunas cresciam e prosperavam 
com a afluência de comerciantes. 
Seus habitantes desenvolviam um 
direito interindividual e intergru- 
pal, justificando-se com a mesma 
alegação dos senhores feudais; o 
direito de só serem julgados por

seus pares (companheiros de ofício 
ou cidadãos). As comunas organi
zavam-se politicamente visando à 
conquista da liberdade em relação 
ao vínculo servil. A concentração 
econômica favorecia a reivindica
ção e proporcionava às comunas 
condiçoes de negociar a liberdade 
política, às vezes em troca de apoio 
econômico ao senhor feudal. Os 
habitantes da comuna elegiam seus 
chefes e podiam viajar livremente. 
Todos os chefes de família tinham 
direito de participar do Grande 
Conselho, principal órgão governa
mental (embora prevalecesse a in
fluência dos chefes de corporações 
e outros cidadãos que gozavam 
de maior prestígio).

Era a volta ao espirito de cidada 
nia das cidades-Estados gregas e 
do mundo romano.

A  subversão capitalista

O surgimento da comuna foi um 
dos indjcios mais importantes da 
subversão do universo feudal e sua

substituição por um novo sistema 
sócio-econômico. A crise do feuda
lismo* se revelava em suas bases: 
a religião, a relação entre indiví
duos e governo, o sistema de pro
dução.

__ Para que a grande transform a
ção se efetivasse, foi preciso uma 
reestruturação da sociedade em ba
ses individualistas. Os interessados 
na mudança reviveram e enfatiza
ram a crença na primazia do “di
reito natural” do homem à liber
dade para reivindicar direitos 
individuais.

Essa luta, que pertencia essen
cialmente aos burgueses, que pros
peravam e adquiriam força política 
com o desenvolvimento comercial, 
processou-se de várias maneiras em 
diferentes regiões, e durante vários 
séculos. Para cada situação, desta 
cavam-se pensadores políticos e 
líderes religiosos, cada um refle
tindo aspectos particulares de uma 
mesma realidade global, que era a 
do desmoronamento progressivo da 
estrutura do feudalismo.

A s teorias religiosas

O pensamento católico (repre
sentado por Tomás de Aquino), 
que condenava a usura e o jogo de 
preços, encarava a propriedade em 
sua finalidade social (auxílio aos 
necessitados) e dava maior ênfase 
à vida espiritual que ao trabalho e 
à prosperidade, poderia ser ade
quado ao feudalismo mas não ao 
capitalismo*.

Já as doutrinas protestantes de 
Lutero* e Calvino* enfatizam o in
dividualismo e o isolamento do ho
mem “pecador” , e ao mesmo 
tempo incentivam a busca da p ros
peridade material como um sinal 
de salvação”, pois vêem o homem 
como um joguete nas mãos de 
Deus e do demônio. A rebeldia des
ses movimentos contra a hierarquia 
eclesiástica permitia que o indiví
duo, ao desvincular-se dos laços 
feudais, também se afastasse da 
proteção maternal da “ Igreja uni
versal” e se visse entregue a si pró
prio e a suas angústias, que poderia 
sufocar com o trabalho constante, 
em busca do “sinal”. Ao mesmo 
tempo, admitia-se que os indiví
duos só poderiam trilhar o cami
nho da salvação na medida em que 
lhes fosse assegurada a liberdade 
de pensar e de agir por conta pró
pria no que diz respeito à promo
ção de seus interesses materiais.

Era uma época de transição. Os 
burgueses cada vez mais prósperos 
sabiam: aproveitavam-se da liber
dade, do dinheiro, da arte e da cul
tura renascentistas para ganhar 
prestígio e subir na escala social. 
As massas pobres, privadas da 
“proteção” feudal, revoltavam-se 
contra todos os privilégios (e não 
apenas os da Igreja) e ameaçavam 
derrubar toda a autoridade.

Direitos no Estado nacional

O direito de comerciar livre
mente implicava uma dose de liber
dade individual que o feudalismo 
não permitira, mas requeria tam 
bém um mínimo de segurança, que 
precisava ir além dos estreitos limi
tes das comunas.

O Estado* nacional apareceu 
como a solução para proporcionar 
essa segurança num maior espaço 
geográfico. Mas as dificuldades 

ue o Estado tinha para firmar-se 
iante da crise do processo de tran

sição tinham a tendência a favore
cer a solução absolutista, formu
lada por pensadores como 
Maquiavel* e Hobbes*: os indiví
duos abdicariam de sua liberdade 
em favor do Estado, em troca da 
segurança. Assim, o Estado tendia 
a assumir o centro das lealdades, 
que antes cabia à Igreja. Ao mesmo 
tempo, os governos defrontavam-se 
com o grave problema religioso, 

ue ameaçava a unidade e exigia 
efinição dos que detinham o po

der: essa dificuldade, causa de 
guerras e que ameaçava gerar um 
conflito permanente, só poderia ser 
contornada com a concessão de li
berdade religiosa. O que foi uma 
conquista demorada mas de grande 
importância na questão dos direi
tos individuais, pois, em última aná
lise, significava liberdade de cons
ciência e opinião.

E m b o ra  a  c r ia ç à o  d e  E s ta d o s  na-J u s t i n i a n o  c o d if ic o u  o  d ir e it o  r o m a n o ,  a u e  a in d a  é  m o d e lo  p a r a  o  m u n d o .
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N oite de São Bartolom eu, negação do direito individual à opção religiosa.

O  d ir e it o  d e  o  p o v o  e s c o lh e r  s e u s  g o v e r n a n t e s  p e lo  v o t o  é  u m a  d a s  c a r a c 
t e r ís t ic a s  d a s  s o c ie d a d e s  d e m o c r á t i c a s .  ( V o t a ç ã o ,  t e la  d e  W .  H o g a r t h  )

cionais (Inglaterra, Escócia, 
França, _Espanha, Portugal, Ho
landa, Áustria, Polônia, Rússia) 
surgisse como solução para a crise 
do fim do feudalismo e servisse ao 
desenvolvimento comercial através 
de governos mercantilistas, os di
reitos individuais reinvindicados 
pela burguesia* não eram imediata
mente atendidos nesses países onde 
os feudos iam se dissolvendo.

A velha ordem resistia ao surgi
mento da nova, e vários sistemas 
de direito subsistiam, embora o es
tatal tendesse a prevalecer: havia 
ordens jurídicas autônomas da no
breza, do clero, das corporações de 
ofício, do campesinato, da burgue
sia e também as regulamentações 
internas das primeiras manufatu
ras, que se caracterizavam em geral 
por um regime de semi-escravidão. 
O direito forjado pela monarquia* 
absolutista para justificar-se (como 
a teoria do “direito divino” dos 
reis) não conseguia impor-se como 
única ordenação jurídica. En
quanto isso, um direito de fato ia 
sendo construído aos poucos pela 
burguesia.

O avanço inglês

Na Inglaterra, na medida em que 
os particularismos (autonomia lo
cal dos senhores) se conservavam e 
neles se apoiava o poder real, cria
ram-se condições especiais para o 
desenvolvimento dos direitos indi
viduais (ainda que fossem, de início, 
os direitos dos “nobres lordes e 
suas fiéis comunas”, ampliados 
mais tarde para os representantes 
da pequena nobreza e dos burgue
ses das comunas). Para justificar as 
reivindicações, retomou-se a teoria 
da “ lei natural” , e firmou-se a 
crença de que o governo se destina
ria a proteger a liberdade dos súdi
tos e, portanto, jam ais apropriar-se 
dei a.

A Magna* Carta, imposta pelos 
lordes ao Rei João* Sem Terra, em 
1215, é um dos primeiros exemplos 
da conquista de direitos individuais 
na moderna sociedade ocidental. 
Foi o grande precedente que con
duziu a uma representatividade 
cada vez maior do Parlamento in
glês (em sua evolução, ele foi dei
xando de ser a voz da nobreza para 
incorporar os interesses da burgue
sia). A Magna C arta revivia o di
reito romano ao afirmar: “ Nin
guém poderá ser detido, preso ou 
despojado de seus bens, costumes e 
liberdade, senão em virtude do ju l
gamento de seus pares, segundo as 
leis do país. Não venderemos, nem 
recusaremos, nem dilataremos a 
quem quer que seja a administra
ção da justiça”. Esse liberalismo 
era explicável num país onde a no
breza, enfraquecida pelas invasões 
de normandos e dinamarqueses, 
precisava de certo apoio de seus su
bordinados (comerciantes, vilões e 
lavradores). Os 67 artigos da C arta 
confirmavam aparentemente o re
gime feudal, mas preveniam abusos 
de poder e deixavam aberturas para 
grandes transformações.

Na guerra civil do século XVII, 
o Parlamento venceu os partidários 
do poder real e fortaleceu a defesa 
dos princípios liberais. Por essa 
época, os burgueses já  integravam 
a  c la sse  d irig en te  e a  C â m a ra  dos

Comuns (ou das Comunas) alcan
çara grande poder no Parlamento. 
Uma lei aprovada por Carlos I (de
capitado em 1649) proibia o rei de, 
“ sem consentimento do Parla 
mento, cobrar impostos; ainda que 
sob a forma de emprestimos, de 
contribuições voluntárias ou de 
doações gratuitas”.

Uma grande contribuição in 
glesa aos direitos individuais foi o 
habeas-corpus, aprovado em 1679. 
A lei que o instituiu estabelecia que 
um cidadão não podia ficar preso 
por mais de vinte dias sem ser le
vado a julgamento; que, nas 24 ho
ras seguintes à prisão, devia rece
ber uma notificação escrita do de
lito de que era acusado; que podia 
obter a liberdade provisória me
diante fiança, a não ser em casos 
excepcionalmente graves ou de alta 
traiçao; e que qualquer funcionário 
que de alguma maneira violasse 
essa lei teria de pagar a elevada 
m ulta de 500 libras.

Novas liberdades individuais fo
ram asseguradas com o Bill o f  
Rights, aprovado em 1689, como 
por exemplo: todo cidadão seria li
vre para apresentar petições ao 
Parlamento; era proibido recrutar 
tropas sem consentimento parla
mentar; as eleições parlamentares 
deveriam ser livres; e só o Parla
mento poderia julgar seus discursos 
e debates. Daí em diante, o Parla
mento foi se fortalecendo até sobre
pujar inteiramente o poder monár
quico, em 1810. Desde 1829, os 
católicos podiam ser admitidos em 
cargos públicos e no Parlamento; 
em 1884, o direito de voto foi es
tendido a todos os chefes de família 
(antes era privilégio dos cidadãos 
ricos); em 1911, restringiu-se o po
der da Câmara dos Lordes; e, em 
1928, as mulheres de mais dc vinte 
anos obtiveram o direito de votar.

Os colonos se rebelam

Na longa luta dos ingleses pelas 
liberdades civis, destacam-se pen-

A m ulher conquistou o direito de 
v o ta r e m  1920- (M ary  G odw in .
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A liberdade individual sem pre sofreu atentados. (Escravização de índios no M éxico, segundo Diego Rivera.)

prestados ao público e não pode
riam ser hereditários: que a liber
dade de imprensa e religião não po
deria ser restringida, que “nenhum 
indivíduo poderá ser privado da li
berdade a não ser por julgamento 
de seus pares e segundo a lei do 
país”.

A Constituição do país, assinada 
em 1789, garantia o direito ao ha- 
beas-corpus e limitava os poderes 
do governo. Justificava-se a não in
clusão de uma lista de direitos indi
viduais pelo argumento de que a lei 
já  instituída não deixava campo 
para que eles fossem violados. 
Mas, em emendas feitas à Consti
tuição (principalmente as de 1791), 
incluiu-se um Bill o f  Rights, onde 
se estabelece, por exemplo: “O 
Congresso não fará nenhuma lei 
quanto ao estabelecimento de reli
gião, ou proibindo seu livre exercí
cio, ou limitando a liberdade de pa
lavra, ou de imprensa; ou o direito 
de o povo reunir-se pacificamente, 
ou de fazer recurso ao governo 
para a reparação de agravos” . E 
ainda: “ Nenhum Estado fará ou 
obrigará nenhuma lei que limite os 
privilégios e imunidades dos cida
dãos dos Estados Unidos (. . .), 
nem negará a qualquer pessoa den
tro de sua jurisdição igual proteção 
de suas leis”; “ O direito dos cida
dãos dos Estados Unidos de votar 
não será negado ou limitado pelos 
Estados Unidos ou por qualquer 
Estado por motivo de raça, cor ou 
condição prévia de servidão”. Em 
1920, nova emenda à Constituição 
assegurava o direito de voto às mu
lheres, o que já  fora adotado em 
dez Estados na segunda metade do 
século XIX.

“ Liberte, égalité, fraternité”

Mas a mais famosa declaração 
de direitos é a da Revolução Fran
cesa de 1789, que estabelece: “Os 
homens nascem e ficam livres e 
iguais em direitos; o fim de toda as
sociação política é a preservação 
dos direitos naturais e imprescrití
veis do homem, que são a liber
dade, a propriedade e a resistência 
à opressão; a liberdade consiste em 
fazer tudo que não prejudique o 
próximo e seus únicos limites são 
os que asseguram o gozo dos direi
tos naturais, o que nao pode ser de
terminado senão pela lei; nenhum 
homem pode ser acusado, senten
ciado ou preso senão nos casos de
terminados pela lei e segundo as 
formas que ela tem prescrito; a lei 
não tem efeito retroativo; todo ho
mem é inocente até que seja decla
rado culpado em julgamento; nin
guém pode ser incomodado por 
causa de suas opiniões, mesmo reli
giosas, contanto que não perturbe, 
a ordem pública estabelecida pela 
lei; todo cidadão pode falar, escre
ver e imprimir livremente seus pen
samentos e opiniões, salvo quando 
tiver de responder pelo abuso dessa 
liberdade nos casos previstos pela 
lei; e, sendv a propriedade um di
reito inviolável e sagrado, ninguém 
pode ser dela privado a não ser 
quándo a necessidade pública le
galmente reconhecida o exige cla
ramente, e sob a condição de uma 
justa  e anterior indenização”.

A declaração dos revolucioná
r io s  fr a n c e s e s  in s p ir a v a  se b a a ic a

sadores como John Locke*, cujas 
idéias influenciaram o movimento 
de independência dos Estados Uni
dos. Locke baseava-se na teoria do 
“direito natural” para sustentar que 
os cidadãos deveriam escolher li
vremente seu governo e que este se 
basearia na separação de poderes 
entre Legislativo e Executivo, com 
supremacia do primeiro; defendia o 
direito à propriedade; admitia a re
belião no caso de abuso de autori
dade pelo governo.

Essas ideias podem ser reconhe
cidas na Declaração de Direitos de 
Virgínia, colônia que liderou a in
dependência dos Estados Unidos, e 
são repetidas na Declaração de In
dependência desse país: “ Sustenta
mos como verdades evidentes por 
si que todos os homens são criados 
iguais, que receberam de seu Cria
dor certos direitos inalienáveis, en
tre os quais a vida, a liberdade e a 
busca da felicidade. Que, para asse
gurar estes direitos, são instituídos 
entre os homens governos cujos 
justos poderes decorrem do consen 
timento dos governados. Que, sem
pre que alguma forma de governo 
se torne destrutiva para esses obje
tivos, é um direito do povo alterá-la 
ou aboli-la, e instituir novo go
verno, cujas bases estarão sobre es
ses princípios e cujos poderes serão 
organizados da forma que pareça 
ao povo a mais adequada para efe
tivar sua segurança e sua felici
dade”.

A declaração dós virginianos, 
mais objetivos na defesa dos direi
tos, assinalava que “ toda a autori
dade pertence ao povo e portanto 
dele emana”, que os cargos ou títu 
los re su lta ria m  a p en a s  de serv iços O s  id e a is  ia u a litá r io s  Hm R s v o lu ç â o  d® 1 7RO ra p o rc u t ira m  o m  o  m u n d » .
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A grande em presa, agrupando centenas de operários, tornou necessária a 
criação de suas entidades de classe: os sindicatos, criados em  188 4 .

mente no pensamento de Rousseau, 
cujo individualismo correspondia 
aos ideais alimentados durante sé
culos pela burguesia, contra o po
der da monarquia, da nobreza e do 
clero. Mas o individualismo^ era 
levado ao extremo na concepção de 
Estado de Rousseau, a ponto de 
não admitir nenhuma autoridade 
ou direito entre o indivíduo e o Es
tado, já  que este era concebido 
como representante de uma ideali
zada “vontade geral”. A declara
ção de 1789 incorpora esse  p e n sa 

mento, ao afirmar que “o princípio 
de toda soberania reside essencial
mente na nação; nenhuma corpora
ção, nenhum indivíduo pode exer
cer autoridade que nao emane 
diretamente dela” .

A crise do liberalismo

Negava-se assim na França re- 
voludonáriatodo direito intergrupal 
ou a influência do grupo de interes
ses*. O direito intergrupal fora, no
e n ta n to , p ra tic a m e n te  o  ú n ico  ins

Embora as constituições em  geral garantam  a liberdade de crença, isso não
é  su fic ien te  para ev ita r con flito s . (B e lfa s t, Irlanda do N orte .)

trumento de liberdade política du
rante o feudalismo, permitindo a 
organização dos “pares do reino”, 
das corporações de oficio e dos 
burgueses.

Esse individualismo jurídico, 
tendência inicial das sociedades de- 
mocrático-liberais baseadas no ca
pitalismo de livre concorrência, 
não conseguia subsistir de fato 
(como não o conseguira a ordena
ção jurídica do absolutismo). Cor
respondia a um ideal dos burgueses 
das comunas, que não previam o 
extraordinário desenvolvimento 
capitalista durante a Revolução In
dustrial*. Os regimentos internos 
da grandes empresas, o sindica
lismo operário e patronal surgiam 
como direitos sociais autônomos, 
organizados à margem da ordem 
jurídica estatal e fazendo-lhe con
corrência.

A concepção que identificava os 
interesses individuais com a “ von
tade geral” logo mostrou ser de va
lidade duvidosa. Desde que os in- 
dividuos se filiam a grupos e 
classes que se baseiam em interes
ses particulares e conflitantes, a 
“vontade geral” torna-se uma ex
pressão vazia de conteúdo substan
tivo.

__ Durante algum tempo, a ordena
ção jurídica oficial da nova socie
dade burguesa resistiu ao reconhe
cimento dos direitos intergrupais 
autônomos, que a realidade social 
acabou por impor. A grande em
presa, ao reumr muitos homens, 
que antes estavam disseminados

fiel as oficinas de artesãos, criara 
orçosamente os agrupamentos 

operários.
De início, estes se apresentavam 

sob a forma de sociedades de so
corros mútuos, ou entidades seme
lhantes. Mas sua força social não 
podia ser camuflada e, assim, o di
reito de associação e o de greve, 
antes considerados delitos, passa
ram a ser reconhecidos na legisla
ção social que os principais países 
capitalistas adotaram desde fins do 
século X IX  (na França o direito de 
greve foi reconhecido em 1864 e o 
de sindicalização, em 1884).

Do seu lado, os industriais tam 
bém formavam uma ordenação 
jurídica própria, através de severos 
regulamentos internos. Esses regu
lamentos muitas vezes reduziam o 
trabalhador à condição de semi-es- 
cravo (violando portanto os procla
mados direitos individuais); e gran
des empresários conquistavam uma 
força inédita ao formarem trustes e 
cartéis (o que, efetivamente, des
mentia o regime de livre concorrên
cia).

__ Outro golpe sofrido pela ordena-

São jurídica liberal diz respeito à li- 
erdade contratual, que se ade

quava ao pequeno patronato e à 
pequena mão-de-obra até a se
gunda metade do século XIX, mas 
que o desenvolvimento industrial 
posterior (a chamada segunda Re
volução Industrial) foi destruindo 
de fato. Nas transações “ livres”, 
uma das partes passou sistematica
mente a levar vantagem pois estava 
amparada numa força econômica 
muito superior: é o caso da imposi
ção de preços em artigos ou servi
ços essenciais efetuada por grandes 
empresas que detêm o controle do 
mercado; ou, então, da mesma ma
neira, a imposição de condições de 
trabalho desfavoráveis, com redu
zida ou até mesmo nenhuma possi
bilidade de alternativa para o tra
balhador.

Também a igualdade perante a 
lei revelou-se insuficiente na prá
tica, diante das desigualdades reais 
de condição social e do poder de 
influência das grandes companhias. 
Essas desigualdades e a crescente 
subversão do direito liberal pelo 
mecanismo das forças sociais com
prometiam a própria estabilidade 
da sociedade e levaram gradual
mente o Estado a uma intervenção 
reguladora, de modo a evitar abu
sos e revoltas. Criava-se assim o 
direito social, conquista típica do 
século XX. O Estado passou a re
gular o contrato de trabalho de vá
rias formas, assegurando, por 
exemplo: redução da jornada, re
pouso semanal, salário mínimo e 
responsabilidade patronal por aci
dentes.
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS 
DO HOMEM
Aprovada em resolução da III Sessão Ordinária da Assembléia Geral das Nações Unidas

PREÂMBULO

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os mem
bros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz do mundo,

Considerando que o desprêzo e o desrespeito pelos direitos do homem resul
taram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o 
advento de um mundo em que os homens gozam de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade dé viverem a salvo do temor e da necessidade foi procla
mado como a mais alta aspiração do homem comum,

Considerando ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo 
império da lei, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à 
rebelião contra a tirania e a opressão,

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas 
entre as nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua 
fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa 
humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram 
promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade 
mais ampla,

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades 
fundamentais do homem e a observância dêsses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensão comum dêsses direitos e liberdades é 
da mais alta importância para o pleno cumprimento dêsse compromisso,

Agora, portanto,

A ASSEMBLÉIA GERAL PROCLAMA

A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM como o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e tôdas as nações, com o obje
tivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a êsses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas 
de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a 
sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados- 
Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

ARTIGO 1 — Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 
com espírito de fraternidade.

ARTIGO 2 — (1) Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, côr, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
(2) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território  a que pertença uma pessoa, quer 
se trate de um território  independente, sob tutela, sem govêrno próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

ARTIGO 3 —  Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal.

ARTIGO 4 —  Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão 
e o tráfico de escravos serão proibidos em tôdas as suas formas.

ARTIGO 5 —  Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.

ARTIGO 6 — Todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reco
nhecido como pessoa perante a lei.

ARTIGO 7 — Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer dis
tinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qual
quer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incita
mento a tal discriminação.

ARTIGO 8 — Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais com
petentes recurso efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que 
lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

ARTIGO 9 — Ninguém será arbitràriamente prêso, detido ou exilado.
ARTIGO 10 — Todo homem tem direito, em plena igualdade, a umá justa e 

pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir 
de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal 
contra êle.

ARTIGO 11 —  (1) Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de 
ser presumido inocente até que a sua cglpabilidade tenha sido provada de acôrdo 
com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas tôdas 
as garantias necessárias a sua defesa. (2) Ninguém poderá ser culpado por 
qualquer ação ou omissão que. no momento, não constituíam delito perante o 
direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do 
que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

ARTIGO 12 —  Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 
sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra 
e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências 
ou ataques.

ARTIGO 13 — (1) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e resi
dência dentro das fronteiras de cada Estado. (2) Todo homem tem o direito de 
deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a êste regressar.

ARTIGO 14 —  (1) Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito de pro

curar e de gozar asilo em outros países. (2) Êsse direito não pode ser invo
cado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 
comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

ARTIGO 15 —  (1) Todo homem tem direito a uma nacionalidade. (2) Ninguém 
será arbitràriamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade.

ARTIGO 16 —  (1) Os homens e mulheres de maio.r idade, sem qualquer res
trição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio 
e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua 
duração e sua dissolução. (2) O casamento não será válido senão com livre e 
pleno consentimento dos nubentes. (3) A família é o núcleo natural e funda
mental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.

ARTIGO 17 —  (1) Todo homem tem direito à propriedade, só ou em socie
dade com outros. (2) Ninguém será arbitràriamente privado de sUa propriedade.

ARTIGO 18 — Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciên
cia e religião; êsse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e 
a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

ARTIGO 19 — Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão, 
direito êsse que inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de 
procurar, receber e transm itir informações e idéias por quaisquer meios e inde
pendentemente de fronteiras.

ARTIGO 20 —  (1) Todo homem tem direito à liberdade de reunião e associa
ção pacíficas. (2) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

ARTIGO 21 — (1) Todo homem tem o direito de tomar parte no govêrno de 
seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.
(2) Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.
(3) A vontade do povo será a base da autoridade do govêrno; essa vontade 
será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por 
voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

ARTIGO 22 —  Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à previ
dência social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional 
e de acôrdo com a organização e recursos de cada Estado, aos direitos econô
micos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvi
mento de sua personalidade.

ARTIGO 23 —  (1) Todo homem tem dire ito ao trabalho, à livre escolha de 
emprêgo, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprêgo. (2) Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remu
neração por igual trabalho. (3) Todo homem que trabalha tem direito a uma 
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, 
se necessário, outros meios de proteção social. (4) Todo homem tem direito a 
organizar sindicatos e a nêles ingressar para proteção de seus interêsses.

ARTIGO 24 — Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a lim i
tação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.

ARTIGO 25 — (1) Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
previdência em caso de desemprêgo, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu con
trole. (2) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência espe
ciais. Tôdas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 
mesma proteção social.

ARTIGO 26 —  (1) Todo homem tem direito à instrução. A instrução será gra
tuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 
será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito. (2) A instrução será orien
tada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do forta
lecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamen
tais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre tôdas 
as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz. (3) Os pais têm prioridade de direito na 
escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

ARTIGO 27 — (1) Todo homem tem direito de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fru ir as artes e de participar do progresso científico 
e de seus benefícios. (2) Todo homem tem dire ito à proteção dos interêsses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou 
artística da qual1 -seja autor.

ARTIGO 28 — Todo homem tem direito a uma ordem social e internacional 
em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam 
ser plenamente realizados.

ARTIGO 29 — (1) Todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual 
o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. (2) No exer
cício de seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às lim i
tações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer 
às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma socie
dade democrática. (3) Êsses direitos e liberdades não podem, em hipótese 
alguma, ser exercidos contràriamente aos objetivos e princípios das Nações 
Unidas.

ARTIGO 30 — Nenhuma disposição 4a presente Declaração pode ser inter
pretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo, ou pessoa, do direito 
de exercer qualquer átividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição 
de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.
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S e m  d ir e it o s  in d i v id u a is ,  n ã o  h á  f e l ic id a d e .  E m  " A  M a r c h a  d a  H u m a n i d a d e " .  S iq u e ir o s  r e t r a t a  e s s a  a n g ú s t ia .

Mas havia outros males trazidos 
pela nova civilização industrial, 
além das más condições de traba
lho: o grande êxodo de populações 
rurais para as cidades criou proble
mas d e jn á  habitação e de precárias 
condições de higiene. Alem disso, 
havia períodos de depressão que re
sultavam em desemprego e miséria 
para milhares de pessoas. O des
contentamento ocasionado por es
ses problemas levava indivíduos, 
principalmente os agrupados em 
associações como os sindicatos, a 
reclamarem maior intervenção do 
Estado na esfera social. Conquista
ram-se desse modo direitos sociais 
relativos a trabalho, desemprego, 
saúde, habitação e educação. As
sim, as novas forças sociais tende
ram a substituir, como ocorreu na 
Inglaterra, o Estado do laissez-faire 
pelo Estado do bem-estar social, 
preservando o regime capitalista, 
mas sujeitando-o a controles go
vernamentais.

D ireitos e realidade

Embora as constituições de 
grande número de países garantam 
direitos civis, políticos e sociais aos 
seus cidadãos, a realidade revela 
freqüentes limitações a esses direi
tos, assim como discriminações re
lativas a sexo, raça, cor e religião. 
Isso acontece sobretudo nos locais 
que se acham sob controle de parti
culares, como escolas, empresas, 
hóteis e restaurantes, e até mesmo 
em bairros e cidades inteiras. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, 
tem-se interpretado a Constituição 
como proibindo apenas a ação do 
Estado quanto à discriminação de 
pessoas por raça ou etnia. Na 
União Soviética, embora a im
prensa seja legalmente livre, na
firática ela é amplamente contro- 
ada pelo governo; e, apesar de a 

Constituição garantir liberdade de 
culto, só se permite propaganda 
ateísta e se proíbe a educação reli
giosa pública para menores de de
zoito anos.

No dia 10 de dezembro de 1948, 
a Assembléia Geral das Nações 
Unidas aprovou uma Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, 
que reafirma os ideais de liberdade 
e igualdade do século XVIII e 
acrescenta disposições sobre direi
tos econômicos, sociais e interna
cionais.

Para evitar violações desses 
princípios (que às vezes partem dos 
próprios governos dos países signa
tários da declaração), a Comissão 
de Direitos Humanos da ONU tem 
procurado criar uma regulamenta
ção jurídica internacional efetiva, 
que determine sanções aos infrato
res. Mas a concretização dessa 
idéia parece requerer algum tempo, 
que pode ser avaliado pela distan
cia ainda existente, em muitas so
ciedades, entre os direitos humanos 
formalmente admitidos e os fatos 
do cotidiano.

VEJA TAM BÉM : Cidadania; Co
mum, Direito; Comunas; Consti
tuição; Democracia; Desenvolvi
mento Político; Direito; Estado;- 
Governo; Liberalismo; Magna 
Carta.
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Indo-europeus

Recentes estudos demonstram 
que nunca existiu, como por muito 
tempo se_ acreditou, uma etnia in- 
do-européia —  houve apenas, no 
Neolítico*, certas manifestações de 
civijização comuns a determinado 
conjunto de povos que provavel
mente habitavam as planícies eurá- 
sicas, desde a Alemanha até a Sibé
ria ocidental.

Assim, o termo “indo-europeus” 
designa apropriadamente não um 
povo, mas grupos lingüísticos que 
começaram a desempenhar papel 
histórico relevante a partir do se
gundo milênio antes de Cristo. 
Nessa época iniciou-se seu pro
cesso de dispersão, possível resul
tado de profunda transformação 
política e económica determinada 
pela descoberta e ampla utilização 
do metal.

O problema da localização origi
nal ae tais grupos é ainda contro
vertido. Com base em nomes de 
animais e plantas, formularam-se 
hipóteses quanto a seu meio geo
gráfico.

A partir do século XIX, ten- 
j  tou-se relacioná-los a Pamira, Bac- 

triana, margens do Báltico, Escan
dinávia, Sibéria e planícies alemãs 
e polonesas. Uma série de pesqui
sas revelou, como ponto de partida 
mais plausível para a expansão, a 
área compreendida entre a Europa 
central e o sul da Rússia, nas planí- 
ceis localizadas entre o Baixo 
Volga e o Dnieper.

Os conquistadores

Partindo daí, três grupos de in
do-europeus lançaram-se em dire
ções diversas. Pode-se reconstruir, 
em linhas gerais, seu roteiro: os íta- 
lo-celtas passaram pela Trácia, Ilí- 
ria e Danúbio, em direção ao sul e 
ao ocidente, e dirigiram-se para a 
planície do Pó, Europa central e 
Gália, onde se sucederam, na Idade 
do Bronze, as civilizações dos “ca
necos em zonas" (Reno-Danúbio) 
da Boêmia, e a dos “campos de ur
nas”, cuja manifestação mais ex
pressiva ocorreu na Lusácia. Os in- 
do-iranianos rumaram para sudeste 
g chegaram ao Irã, à Bactriana e à 

\ Índia, onde desenvolveram mais 
tarde as civilizações meda, persa e 
ária. O terceiro grupo, dos hititas*, 
após a travessia do Bósforo e a des
truição de Tróia II, estabeleceu-se 
na porção central da Anatólia, 
onde, afastando os asiáticos, desen
cadeou na Mesopotâmia a invasão 
dos cassitas e no Egito a invasão 
dos hicsos*.

Os indo-europeus convulsiona
ram o mundo antigo e pouco a 
pouco impuseram seu domínio aos 
povos das regiões conquistadas. 
Embora ocorresse também um pro
cesso de fusão de culturas, em geral 
a língua e os costumes do invasor 
predominavam sobre os nativos.

A partir do século XX  a.C., por
tanto, novos padrões de cultura fo
ram  criados e, gradativamente, 
afirmou-se a preponderância dos 
n o v o s  g ru p o s  em  su b s titu ição  ao

Distribuição geográfica dos principais ramos de línguas indo-europáias.

Os persas, povo que constituiu o prim eiro grande im pério da Antiguidade,
tinham  raízes indo-iranianas. (Ladrilho eemaltado do palácio de Dario I.)

poderio dos antigos sumérios*, se
mitas, elamitas*, egípcios, egeus e 
povos asiáticos. A concretização 
máxima da conquista indo-euro- 
péia se revelará na fundação do pri
meiro grande império da Antigui
dade, o persa*.

Dada a inexistência de conheci
mentos precisos de uma língua ou 
pátria originais desses grupos, de 
maneira geral são os estudos de lin
güística comparada que fornecem 
elementos para que se percebam 
certos pontos em comum; traços 
gerais de uma sociedade à qual per
tenceram os antigos europeus e ira
nianos. Por exemplo: sabe-se que 
existia entre eles um tipo de socie
dade estruturada em bases patriar
cais, onde predominava uma orga
nização familiar bem rígida, 
porque em todos os dialetos indo- 
europeus os termos referentes ao 
parentesco na família do homem 
eram conservados com muita exati
dão, havendo, ao contrário, no to
cante à família da mulher, muitas 
imprecisões. Além disso, o marido 
era identificado por um termo que 
significa “ mestre .

As raízes comuns de palavras 
para a designação do gado indicam 
que a economia deveria estar ba
seada principalmente no pastoreio. 
Os rebanhos de bois e carneiros se
riam a principal fonte de riqueza. 
É provável que o boi e o cavalo 
já  fossem utilizados como força 
para o transporte em carroças. 
Também as raizes idênticas de ter
mos destinados a indicar a ação de 
ordenhar, a lã, etc. confirmam a 
atividade pastoril numa ampla 
faixa de população.

O emprego da expressão “ la
vrar” em todos os dialetos, menos 
no indo-iraniano, permitiu concluir 
que conheciam e praticavam a agri
cultura, embora seus conhecimen
tos nesse setor fossem muito primi
tivos. Do período anterior às 
migrações existem ainda palavras 
para instrumentos como a foice, a 
ação de moer um grão e para deno
minar um tipo de cereal. Ao que pa
rece, porém, a agricultura só se tor
nou um dos fundamentos da 
economia dos indo-europeus após a 
dispersão dos grupos e seu estabe
lecimento em regiões onde even 
tualmente encontraram uma tradi
ção agrícola local. A lingüística 
comparada também apresenta da
dos que permitem afirmar o conhe
cimento do ouro, da p ra ta  e do co
bre desde épocas primitivas, além 
do uso da roda na  confecção de ce
râmicas e da presença de um arte
sanato de fiaçao.

O rganização social

Os clãs deviam ser chefiados por 
elementos pertencentes à aristocra
cia dos “domadores de cavalos” e 
donos de gado. No poder, suas 
principais funções estavam vincu
ladas à guerra e à caça, atividades 
em que os grupos empregavam o 
machado, o arco e a flecha. A so
ciedade seria hierarquizada em três 
grupos: sacerdotes, guerreiros e 
produtores.

Quanto à religião, o único nome 
comum aos diversos dialetos não 
diz respeito a nenhum deus em par
ticular, mas só ao termo “divin-
d a d c ”  n u m  s e n t id o  m a is  a m p lo :
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A arte revela que cavalos e bois eram muito usados pelos indo-europeus.

deva em sânscrito, dii em latim, 
ilios  em grego. Essas expressões 
implicam também a idéia de “ céu 
luminoso” ou “divindade do d ia” : 
dyu, dyo, em sânscrito, é “céu”, 
çomo dies, diei e tiw designam 
“dia” em latim e armênio, respecti
vamente.

O céu — Zeús-dios em grego, 
Jovis em latim —  era diretamente 
adorado. A esse deus celeste e 
imortal opunha-se o homem tido 
por definição como “terrestre” — 
em latim homo, ligado a humus 
(terra) — e mortal. Correspon
dendo ao Pai-Céu existia uma 
Terra-Mãe (Gèméter em grego).

A comparação de vocabulários, 
entretanto, não indica a existência 
de ritos comuns, o que leva a crer 
que cada grupo possuísse culto 
próprio e independente.

Entretanto, a ocorrência de no
mes como “brâmane”, que designa 
a, função sacerdotal em indo-ira- 
niano, indica a presença de um 
corpo religioso organizado.

De maneira geral, a cultura dos 
gfupos de língua indo-européia 
ainda estava, antes do segundo mi
lênio antes de Cristo, num estágio 
relativamente primitivo. Sua 
grande vantagem em relação aos 
pòvos com que entrou em contato 
baseava-se no conhecimento do co
bre e principalmente na utilização 
do cavalo, então totalmente desco
nhecido das civilizações do Oci
dente e do Mediterrâneo.

E o uso de carroças permitiu que 
a? migrações penetrassem num am
plo território com grande potencial 
de riqueza.

Sempre baseando-se na lingüís
tica comparada, pode-se perceber 
que, antes mesmo da dispersão, vá
rios grupos já  haviam entrado num 
processo de individualização. Entre 
2500 e 2000 a.C., a unidade da lín
gua e da cultura deveria ser bem 
frágil, e o impulso final em direção 
ao desmembramento e à expansão 
déve ter sido empreendido pela ca
mada aristocrática. Quando de seu 
ingresso num panoram a histórico 
mais amplo tanto no Oriente como 
no Ocidente, os três principais gru
pos que se haviam constituído já  
estavam de certa forma particulari
zados.

Os estudos de lingüística prova
ram a importância do elemento in
do-europeu na formação da civili
zação ocidental e parte da oriental. 
Atualmente, todos os europeus (ex
ceto bascos, húngaros, finlandeses, 
lapões, turcos e algumas pequenas 
minorias em territorio soviético] e 
uma boa parte das populações 
orientais falam línguas derivadas 
do indo-europeu.

A partir do século X IX  e princi- 
pálmente nas primeiras décadas do 
séçulo XX, o reconhecimento da 
importância dessa origem comum 
chegou ao extremo de criarem mi- 
toè de “arianismo” e “ raça supe
rior” , que, de fato, não apresentam 
qualquer base científica.

O sistem a lingüístico

Como sistema lingüístico, o in
do-europeu foi o meio de expressão 
de certos grupos humanos. Embora 
a unidade lingüística não possa ga
rantir uma unidade étnica, é possí
vel ve rifica r, a tra v é s  d o  v o c a b u lá 

rio da língua, as realidades em que 
vive uma comunidade, embora o lé
xico sofra flutuações ao longo dos 
anos (as palavras caem em desuso, 
outras surgem na medida em que 
novos modos de viver exijam uma 
nomenclatura própria). Os estudos 
lingüísticos tornaram a civilização 
dos povos indo-europeus distinta 
de qualquer outra conhecida pelos 
arqueólogos.

O que levou os lingüistas ao in
do-europeu foi a comparação da 
estrutura do sânscrito* com a de 
outras línguas européias, como o 
grego e o latim. A existência de

pontos comuns leva à procura da 
fonte única de que se originariam 
as demais línguas.

Admite-se que a unidade lingüís
tica chamada indo-europeu, veiculo 
de expressão de homens pertencen
tes a grupos ligados de maneira frá
gil, mas tendo consciência de sua 
afinidade, deveria, desde sua ori
gem, implicar numerosas divisões 
dialetais. Uma das mais antigas e 
mais conhecidas dessas divisões é 
a que opõe as línguas do grupo oci
dental as do oriental. Nas do oci
dente, os fonemas k, g, kh, e gh são 
representados por consoantes vela

res. Grego, itálico, céltiço e germâ
nico são desse grupo: “ cem é he- 
katón  em grego e centum (kentum) 
em latim. Nas línguas do grupo 
oriental —  indo-iraniano, eslavo, 
báltico, armênio, albanês — esses 
fonemas são representados por se- 
mi-oclusivas_ sibilantes: “cem” é 
catam  em sânscrito, satem  em in- 
do-iraniano, súto no velho eslavo.

Esta divisão está longe de ex
pressar toda a diversidade que o in
do-europeu poderia apresentar. Em 
todo agrupamento lingüístico 
muito grande, é impossível prever 
a multiplicidade das mutações que 
ocorrem na língua e que, ou se es-

fialham numa grande faixa geográ- 
ica, ou ficam restritas a um grupo 

qualquer. O grego, por exemplo, 
pertence ao grupo ocidental, mas li- 
ga-se a várias línguas orientais por 
Fatores fonéticos e morfológicos, 
sendo difícil traçar uma linna de 
fronteira lingüística (isoglossa) en
tre um e outras.

Além disso, os falantes de uma 
língua cuja civilização não tinha ri
gidez de fronteiras políticas esta
vam em contato constante com po
vos de outras línguas, podendo-se 
prever até situações de bilingüismo.

A unidade dialetal mais evidente 
é a do indo-iraniano. Além de apre
sentarem traços fonéticos e morfo
lógicos comuns, os textos antigos, 
indianos e iranianos, servem-se de 
um termo comum para designar a 
si próprios, prova de sua unidade 
étnica em relação a povos invaso-

A lingüística foi o principal m étodo de pesquisa sobre os indo-europeus: as raizes id iom áticas constitu íram  um  
grande elo entre esses povos. (Gravações em  pedra e terracota, com  caracteres cuneiform es e imagens.)
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GRUPO OSCO-UMBRICO

Arm em o

res: ari, arya ou árya, na índia; ai- 
rya (em avéstico) e ariya (velho 
persa) no Irã.

A constatação dessa unidade e a 
crença dos comparatistas do século 
X IX  de que o sanscrito seria a lín
gua primordial levaram-nos a usar 
o termo “ ariano” (em lugar de “in- 
do-europeu) para designar o paren
tesco entre vários grupos lingüísti
cos e o sânscrito.

A unidade do grupo itálico (la
tim, osco-umbro) com as línguas 
célticas é muito precária. Embora 
haja traços comuns evidentes entre 
eles, há muitas características mor- 
fológicas díspares. Mesmo no 
grupo itálico onde o latim acabou 
por absorver o osco e o umbro, 
pensa-se mais em uma convergên
cia lingüística tardia do que numa 
comunidade de origem.

Nas línguas germânicas, embora 
cada uma apresente um sistema 
próprio, e o inglês e alemão distan- 
ciem-se razoavelmente, é possível 
ainda verificar a presença de vários 
traços comuns, não só do ponto de 
vista fonético como tambem mor
fológico.

__ No grupo grego existe, em rela
ção aos demais um grande fracio- 
namento dialetal que vai convergir 
—  graças principalmente ao prestí
gio do ático, língua falada em Ate
nas—  para uma língua comum 
(koiné).

Isolado de todos, o tocário foi 
descoberto no começo do século 
X X  no Turquestão chinês. E uma 
língua extinta que subsiste apenas 
em textos de inspiração budista e 
em documentos administrativos. 
Apesar da influência que deve ter

recebido do sânscrito, o tocário 
não pertence ao grupo indo-ira 
niano.

O hitita e o albanês, embora te
nham documentos escritos que 
atestam sua existência, fogem a 
um a classificação mais precisa, 
pela dificuldade de interpretação 
desses documentos e pela impreci
são das inscrições.

Dos antigos grupos indo-euro- 
peus há represe.ntantes modernos 
na Europa e na Ásia, uns com mais 
vitalidade que outros, competindo, 
às vezes no mesmo território, com 
línguas nacionais de mais prestígio. 
São eles derivados dos grupos cél- 
tico (bretão, no noroeste da 
França; gaélico irlandês, na Ir
landa; galês, no País de Gales; e 
gaélico escocês, na Alta Escócia);
i t á l i c n  ( d o  l a t i m  v i e r a m !  p o r t u g u ê s ,

espanhol, francês, italiano, romeno, 
dalmático, sardo, catalão, ladino, 
provençal e franco-provençal); ger
mânico (inglês, alemão, sueco, di
namarquês, holandês, islandês e 
norueguês); indo-iraniano (jndo e 
vários outros, no norte da índia e 
no Paquistão; iraniano, no leste da 
Turquia, Iraque e oeste do Irã); 
báltico (lituano, na Lituânia; e leto, 
na Letónia); eslavo (falados em 
grande parte do leste da Europa: 
russo, polonês, tcheco, búlgaro, 
sérvio-croata e macedônio); e 
grego (grego moderno e seus diale
tos). O armênio é falado no sul do 
Cáucaso.

VEJA TAM BÉM : Hicsos; Hititas;
L í n g u a ;  P e r s a s .
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Indonésia

S U M Á R IO

Localização: sudeste da Ásia 
Superfície: 1 491 5 64  k m 2 
População: 118 459  8 45  habitantes 

(censo de 1971)
Capital: Djacarta (4 576  0 0 9  hab i

tan tes — censo de 1971)
Id iom a: bahasa indonésio 
Religião: muçulm ana (89%), p rotes

tan te  (5%), ca tó lica (2%), hindu ou 
budista (1%)

Portos principais: Pandang, Balikpa- 
pan, Tandjoengpriok, Surabaja e 
Sem arang 

Aeroporto principal: Djacarta 
Rodovias: 8 4  2 9 2  km (1970) 
Ferrovias: 7 9 2 7  km (1967)
Unidade m onetária: rúpia

A Indonésia é formada por mais 
de 3 000 ilhas, dispostas num arco 
que vai do oeste da península ma- 
laiá ao norte da Austrália.

Mesmo com tantas ilhas, o terri
tório da Indonésia é bastante ho
mogêneo quanto a relevo, clima e 
aspectos biológicos. A presença de 
altas montanhas é constante em 
todo o arquipélago, encontrando-se 
grandes planícies apenas em Suma- 
tra'eBornéu.

As planícies cobrem amplas áreas 
nas ilhas maiores: Sumatra, Bor- 
néu, Nova Guiné (Irian). As mon
tanhas, em Sumatra, tomam o as
pecto de altiplanos sempre iguais.
Por todo o arquipélago há grande 
atividade vulcânica: e a região do 
mundo que concentra maior nú
mero de vulcões. As grandes linhas 
da geomorfologia da Indonésia po
dem ser explicadas pela atuação de 
quatro grandes elementos: a pre
sença de maciços antigos, a exis 
tência no passado de longos geos- 
sinçlinais, a força da orogenese 
terciária e a ação do complexo ero
sivo.

As velhas terras dos maciços an- 
tigqs são a base mais estável do 
país e formam grande parte dos 
planaltos falhados de Bornéu e Ce 
lebes. Os geossinclinais de Tethys 
e Circumpacífico ergueram-se em 
cadeias dobradas no período terciá
rio e organizaram os arcos insula
res, onde a átividade vulcânica 
ainda se manifesta pujante, a ates
tar que o processo não terminou. A 
erosão se encarrega de remodelar 
as formas movimentadas e edificar 
as baixas planícies, de amplitudes 
diferentes.

Foi a orogênese terciária (movi
mentos que produziram os relevos 
da crosta terrestre na época terciá
ria) que deu ao arquipélago indoné
sio sua forma atual, abalando as 
zonas instáveis da superfície. Dese- 
nhoU-se então ampla série de ca
deias, que participam de dois con
juntos: O SIStema Himalaia-Sonda. A l g u m a s  d e s s a s  c r e n ç a s  in c lu e m  a l i m e n t o s  e  v is t o s o s  íd o lo s  o m  s u a s  c e r im ô n ia s  d e  c u l t o .  ( F e s t iv a l  e m  B a l i .)

Os indonésios praticam  várias religiões. (Sacerdote hinduísta de Bali.)

que se liga às cadeias de dobramen- 
tos alpinos, e o sistema Circum
pacífico, na parte oriental da Indo
nésia.

Os movimentos orogênicos pre
sidiram a disposição do relevo dos 
arquipélagos em dois grandes ar
cos. Ô primeiro deles, interno, é um 
prolongamento do Pegu Yoma (ca
deia da Birmânia), desenvolven
do-se a este de Java, nas pequenas 
ilhas de Sonda, Bali, Sumbawa e 
Flores, e, nas minúsculas ilhas de 
Banda. E uma zona instável, de 
vulcanismo mais intenso que em 
qualquer outra região da Terra. O 
outro arco é externo e alinha-se 
pelo Arakan Yoma (cadeia ociden
tal da Birmânia), pelas ilhas Anda- 
man e Nicobar e depois por uma 
série de ilhas ao sul (Nias, Menta- 
wai, Sumba, Timor, passando por 
Tanimbar, Kai, Seram e Buru). É 
bem mais estável, sem vulcões re
centes.

Um idade e muitas florestas

Quente e úmido é o clima da In
donésia, devido a sua latitude. De
finidas por um regime regular de 
pressões atmosféricas e variações 
barométricas de fraca amplitude, 
as temperaturas têm pouca oscila
ção, apresentando na maior parte 
do país médias superiores a 25° C, 
embora nas áreas mais altas ocorra 
uma temperatura média em torno 
de 18° C. Os ventos são rápidos e 
fracos, mas a ocorrência de tremo
res submarinos provoca freqüente
mente a formaçao de grandes va
gas, causando enormes prejuízos 
ao país.

Na estação das secas, durante o 
verão do hemisfério norte, o fluxo
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A l im e n t o -b a s e  d a  p o p u la ç ã o ,  o  a r r o z  a in d a  é .  e m  g r a n d e  p a r t e ,  im p o r t a d o .

sul— norte leva umidade, deixa a 
parte oriental do arco indonésio 
apenas sob a influência da Austrá
lia desértica. A outra estação é a 
das chuvas: durante o inverno bo
real, o fluxo atmosférico seco vindo 
da Ásia carrega-se de umidade, 
provocando grandes chuvas, que 
atingem o clímax em janeiro e me
ses próximos.

A floresta equatorial úmida — 
na qual se destacam dipterocarpus, 
árvores que chegam a 55 metros de 
altura — domina grande parte da 
Indonésia, de Sumatra ao Irian. 
Essa vegetação conta com cerca de 
8 000 espécies de plantas; a m aio
ria das árvores é lenhosa (graças-ao 
clima, que permite um crescimento 
ininterrupto das plantas). Essa 
abundância, entretanto, nao pode 
ser convenientemente explorada, 
devido à distribuição desordenada 
das árvores. Há ainda florestas de 
terrenos secos (regiões arenosas de 
Bornéu), florestas de pântanos e 
turfas (terras baixas de Sumatra, 
Celebes e Irian). Nas montanhas, a 
floresta equatorial desaparece; de 
600 a 1 200 metros, ha uma flo
resta de estágio submontanhoso, 
com árvores de regiões tempera 
das; carvalhos, loureiros, etc.

O homem também agiu sobre 
essa vegetação. Em grande parte do 
território ao arquipélago sempre 
prevaleceu um sistema de agricul
tura itinerante, o ladang, em que a 
floresta é destruída pelo fogo; de
pois do abandono do ladang, a flo
resta volta a tomar conta do ter
reno. Forma-se uma vegetação 
sec u n d á ria , c h a m a d a  belukar, com

espécies de crescimento rápido e de 
pouco valor econômico, como o 
bambu.

Sob muitos dom ínios

Antes da era cristã, espalha
ram-se pelo arquipélago vagas su
cessivas de povos vindos da M alá
sia, mesclando-se aí com os 
habitantes primitivos da área, aus- 
tralóides e negróides. No século 
VII da era cristã, a civilização in
diana fez sua entrada na área, in
troduzindo sua cultura e o bu
dismo*; com papel decisivo 
particularmente em Sumatra e 
Java, permaneceram aí até o século 
XVI. No século XIII, o império 
hinduísta de Majapahit dominava 
toda a Indonésia atual e a penín
sula malaia. Nessa mesma epoca, 
marinheiros e comerciantes árabes 
trouxeram o islamismo* para a In
donésia. A nova religião expan
diu-se, com a adesão dos pequenos 
e médios principados que queriam 
abalar o regime de Majapahit. A 
queda do império indiano (século 
XVI) marcou o triunfo do isla 
mismo e coincidiu com a chegada 
dos europeus, atraídos pelas espe
ciarias.

Os primeiros foram os portugue
ses (1511), que, interessados no 
monopólio das especiarias, não se 
preocuparam com a conquista do 
território. Fundaram apenas algu 
mas bases navais para controlar 
suas rotas de comércio.

Os holandeses chegaram em 
1596, com outras intenções. Expul
sa ra m  os p o rtu g u eses  c fu n d a ra m  a
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Cdmpanhia das - índias Orientais 
(em 1602). Impuseram, através da 
Companhia, um contrato aos prín
cipes locais, que lhes garantia o 
monopólio das especiarias. No sé
culo XVII, o domínio holandês in
cluía a Indonésia, o Ceilão e a Ma
lásia.

A má administração e a corrup- 
çãó desenfreada dos funcionários 
troúxeram dificuldades financeiras 
à Companhia, apesar dos grandes 
lucros obtidos no comércio. Em 
17<j>8, ela teve seus direitos cassa
dos; logo depois, o governo da Ho
landa* passou a administrar direta- 
mehte a Indonésia (1800).

Durante as guerras napoleôni- 
cas, forças inglesas militares co
mandadas por Sir Stanford R afies 
C17J81-1826) ocuparam as ilhas, de 
1811 a 1816. A rivalidade entre in
gleses e holandeses na área foi re
solvida pelo tratado de Londres, 
em 1824. A Inglaterra recebeu Cin- 
gapura* e a península malaia; a 
Holanda ficou com a Indonésia.

A volta dos holandeses foi mar
cada pela introdução, em 1830, do 
chamado “ sistema de cultura”. To
das as culturas de exportação (café, 
cana-de-açúcar, chá, tabaco, algo
dão) deveriam ser cultivadas pelo 
sistema de trabalho obrigatório, ao 
qual a população estava sujeita 
dois meses por ano. O sistema deu 
grande desenvolvimento à Indoné
sia, mas a população chegou a pas
sar fome com ele; as culturas de ex
portação ocuparam áreas que 
seriam normalmente destinadas aos 
arrozais, base da  alimentação na-

O sistema foi suspenso em 1877. 
A seguir, tentou-se aplicar uma 
“política moral, para suavizar a ex
ploração através de restrições às 
atividades econômicas de estran
geiros, mas já  era tarde: à medida 
que os holandeses consolidavam 
seu controle administrativo, au
mentava a resistência do povo. No 
começo do século XX, multiplica
ram-se os movimentos de indepen
dência.

Em 1918, os holandeses estabe
leceram uma assembléia consul
tiva, o Volksraad (Conselho do 
Povo), que não tinha papel ativo na 
política. Percebendo isso, o Partido 
Comunista Indonésio (PKI), fun
dado em 1920, provocou graves re
beliões em 1926/27. Foi interdi
tado, o mesmo acontecendo com o 
Partido Nacionalista Indonésio, 
fundado em 1927 por Ahmed Su- 
karno* e Mohammed Hatta 
(1902- ).

O domínio holandês foi inter
rompido em 1942, quando os jap o 
neses ocuparam as ilhas. Logo 
após a capitulação do Japão (a 17 
de agosto de 1945), foi proclamada 
a independência da Indonésia, com 
Sukarno e Hatta formando um go
verno provisório, embora a Ho
landa continuasse presente através 
de acordos econômicos. Depois de 
um período confuso, a Holanda — 
sob pressão dos Estados Unidos e 
da ONU — reconheceu a indepen
dência da Indonésia, em 1949.

A nova ordem

Estados Unidos da Indonésia — 
este era o nome do novo país, uma 
república federal de dezesseis Esta
dos, vinculada nominalmente à Ho
landa (essa união durou até 1954). 
Sukarno, eleito presidente em 1949, 
encontrou forte oposição devido a 
sua política unitaria e centraliza
dora e, especialmente, por sua 
aliança com os comunistas (que 
acabou causando a renúncia de 
Mohammed H atta à vice-presidên
cia, em 1956).

Logo depois, começou uma re
volta em Sumatra (1956/58). A re
belião e as exigências de autonomia 
espalharam-se pelas outras ilhas, 
deixando o governo central apenas 
com o controle incontestado de 
Java.

Sob estado de sítio e de guerra, 
a Indonésia viveu intranqiiila até 
1964. Sukarno conseguiu, com 
apoio da ONU, a Nova Guiné Ho
landesa (chamada Irian pelos indo
nésios) em 1963. Querendo reagru
par o mundo malaio sob sua 
autoridade, tentou evitar (em vão) 
que se criasse uma Federação da 
Malaísia. Quando a Malaísia foi 
admitida na ONU, em 1965, a In
donésia retirou-se da organização 
internacional.

A situação econômica do país 
era catastrófica e a tensão entre o 
Exército e os comunistas —  princi
palmente de linha chinesa —  não 
parava de crescer. Nos últimos me
ses de 1965, houve uma tentativa 
de golpe de estado por parte do co
mandante da Guarda Presidencial, 
cuja culpa foi atribuída aos comu
nistas. Com a intervenção do Exér
cito, foram assassinadas cerca de 
400 mil pessoas, em represália. Da 
crise emergiu outro homem forte: o

Cadeia montanhosa a noroeste da cidade de M akazar, a capital de Celebes.

V ista de Djacarta, grande porto e centro cultural do sudeste asiático.

Na ilha de Bali, o com ércio de produtos agrícolas é feito por m ulheres.
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Estatuetas de madeira representando génios m aléficos da m itologia hindu.

General Suharto, colocado no 
cargo de ministro da Defesa, por 
imposição do Exército.

A luta pelo poder terminou em 
1967, quando o Presidente Sukarno 
entregou seus poderes executivos 
ao General Suharto (eleito presi
dente da República pela Assem
bléia Consultiva Provisória do 
Povo, em 1968). Foi inaugurado 
um regime chamado de “ Nova Or
dem”, destinado a restaurar a mo
ral e combater a atividade comu
nista. Suharto, além de presidente, 
tornou-se primeiro-ministro e mi
nistro da Defesa.

Apesar de banido, o Partido Co
munista ainda é politicamente im
portante, devido a suas atividades 
subversivas. O auxílio que recebe 
da China Popular é visto como a 
principal ameaça à estabilidade 
política da Indonésia. Em 1970, 
centenas de membros da, Aeronáu
tica, inclusive vários oficiais, foram 
presos, sob a acusação de terem li
gações com o partido banido.

A Indonésia tem uma economia 
basicamente agrícola: o cultivo do 
solo assegura 70% das exportações 
e emprega cerca de 75% da popula
ção do país.

Contudo, a extensão das terras 
ocupadas pela agricultura é pe
quena, abrangendo menos de 15% 
da superfície nacional (a maior 
parte está em Java, com 50% de 
aproveitamento das terras).

Na Indonésia, como ■ em boa 
parte do sudeste asiático, há três 
sistemas de cultura da terra: o sa- 
wah, o ladang e o tegal. O primeiro 
corresponde aos arrozais, que fi
cam em campos inundados (com 
água vinda diretamente de riachos 
e rios) e irrigados por um sistema 
de canais artificiais.

O sawah é praticado em aproxi 
madamente 7 500 000 hectares. O 
ladang é uma cultura de queima
das, útil no máximo por um ou dois 
anos. Típico de nômades, ele se 
concentra principalmente em Kali- 
mantan (Bornéu) e em Sumatra 
(cerca de 6 milhões de hectares). O 
tegal caracteriza-se por campos de 
culturas secas, dependentes da esta
ção das chuvas. Cobrem quase 5 
milhões de hectares.

A originalidade maior da agri
cultura indonésia está nas culturas 
comerciais, chamadas de kebrun. 
Estas apresentam dois tipos: as 
plantações ou estates, que perten
cem a sociedades particulares ou 
ao Estado, empregando assalaria
dos; e as explorações camponesas 
ou farm s, que são acompanhadas 
por culturas de subsistência.

Entre 1950 e 1960, o governo 
transformou a economia colonial 
em uma economia mais diversifi
cada, voltada para as necessidades 
internas. Em 1961, entrou em vigor 
um plano de oito anos,_com o obje
tivo de mudar a situação. Para isso, 
apresentava uma série de projetos: 
374 projetos “A” , dirigidos ao de
senvolvimento, e oito categorias de 
projetos “ B”, destinados a propor
cionar fundamentos para a realiza
ção dos projetos “ A”.

Apesar do plano, quando o Ge
neral Suharto chegou ao poder, em 
1967, a situação da agricultura era 
alarmante. Foram necessários mais 
dois anos para que a situação me
lhorasse.

O plano foi alterado e criou-se 
outro, qüinqüenal, chamado Repe- 
lita, que fixou uma série de priori
dades para o período 1969/74, com 
bastante ênfase para a agricultura, 
prevendo um programa de expan
são regional baseado na divisão 
das desa (cidades) em duas catego
rias: os territórios pouco habitados 
(I) e as regiões superpopulosas (II). 
As indústrias foram planejadas de 
modo a aproveitar a mão-de-obra 
subempregada da zona II em gran
des unidades na zona I.

De 1968 a 1970, a produção do

arroz, alimento básico na Indoné
sia, cresceu de 15,5 para 20,7 mi
lhões de toneladas. Uma política de 
irrigações sistemáticas permitiu au
mentar em 900 000 hectares a área 
cultivável. Com isso, foi possível 
diminuir as importações do pro
duto.

Onde não havia umidade sufi
ciente, a cultura do milho, pala- 
widja, substituiu a do arroz. A pro
dução aumentou em 1969, 
chegando a 2,3 milhões de tonela
das, com rendimentos de 1 t/ha. A 
soja é cultivada em Java e sua pro

dução, em constante elevação, che
gou a abranger 416 000 hectares, 
em 1969. Outra planta de grande 
importância_ para o desenvolvi
mento econômico do país é o sa- 

üeiro, de onde se extrai o sagu. 
uas culturas principais ficam no 

sul e oeste de Kalimantan (Bornéu), 
na costa leste de Sumatra e em 
Irian.

O café é a segunda cultura co
mercial da Indonésia, sendo culti
vado principalmente em Java e Su
matra. A borracha é encontrada em 
amplas extensões ao norte de Su
matra, formando uma das maiores 
plantações do mundo. Também são 
importantes, as produções de ta
baco, mandioca, pimenta e chá.

Com boa parte do território co
berta por florestas, a Indonésia 
procura aproveitar essa riqueza. A 
ativa indústria extrativa recolhe 
madeira simples para resina e cons
truções, e madeiras preciosas, 
como o ébano e, em maiores altitu
des, o eucalipto, o pinheiro e o car
valho.

Mas a exploração ainda é pe
quena, abrangendo só 7% da su
perfície florestal; o governo entrega 
concessões para indústrias estran
geiras de transformação de ma
deira e confia em seus planos de 
implantação de usinas de pasta de 
papel para desenvolver a explora
ção.

Ao lado do arroz, o peixe é um 
alimento-base da Indonésia. Por 
isso, são empregados todos os 
meios conhecidos para o aumento 
de sua obtenção (apenas 15% do 
potencial pesqueiro são aproveita
dos). A motorização dos barcos, 
por exemplo, elevou os níveis, a 
partir de 1960, mas dos 246 000 
barcos de pesca, só 1,3% é m otori
zado. No plano qüinqüenal, está 
prevista a implantação de novas 
zonas de pesca na costa oriental de 
Sumatra, Bornéu, Molucas e Irian.

A pecuária tem pouca importân
cia na Indonésia. Em Java há pas
tagens, onde é criada a maioria dos 
rebanhos bovinos e caprinos. Em 
Bali, Sumbawa, M adura e Timor 
criam-se cavalos.

Sem condições para explorar 
suas riquezas minerais, os indoné
sios são obrigados a contar com a 
iniciativa de companhias estrangei
ras no setor. O caso mais desta
cado é o do petróleo, que as com
panhias Shell, Gulf, Esso, Mobil e 
outras exploravam sozinhas. De 
pois do plano qüinqüenal de 1969, 
contudo, a companhia nacional 
Pertámina reservou pára si a exclu
sividade dos poços prospectados 
no território. A produção petrolí
fera foi de 42 084 000 toneladas, 
em 1969.

A alta nos preços do estanho, 
ocorrida em 1964, fez o governo in
donésio preocupar-se com sua ex
ploração, anteriormente negligen
ciada. Intensificou-se a exploração 
de jazidas existentes no centro de 
Sumatra e em outras ilhas. Em 
1971, a Indonésia produziu 17 000 
toneladas de estanho, em boa parte 
explorado por companhias estran
geiras.

Já a totalidade da produção da 
bauxita é exportada em estado 
bruto, chegando a quase 1 milhão 
de toneladas em 1971. As mais im
portantes jazidas de bauxita do Ex-
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tremo Oriente estão na Indonésia: 
em Riau, Kojan e Bintam. O níquel 
também tem papel destacado na re
cente mineração indonésia. Malili,
Pomala e Halmahera, nas Molu- 
cas, são os locais de grandes jaz i
das. Manganês, carbono e cobre 
pão igualmente explorados. Em 
quantidade bem menor, o país tem 
puro e diamantes.

A indústria indonésia corres
ponde a apenas 11% do produto 
nacional, sendo aberta aos capitais 
estrangeiros. Ela gira em torno da 
agricultura —  é especialmente im
portante a de adubos. Em desenvol
vimento estão as alimentares, as 
têxteis e as mecânicas. Inexiste in
dústria pesada.

O povo

Há várias populações diferentes 
na Indonésia, do estreito de Málaca 
ao Irian. Distinguem-se pelos tra
gos físicos (javaneses, chineses, pa- 

uas); pela religião (muçulmanos 
e Sumatra e Java, hinduístas de 

Bali, animistas de tribos primitivas, 
cristãos); pela cultura (dayaks — 
antigos cortadores de cabeças — , 
javaneses —  de cultura antiga e re
finada — , minangkabaus — de 
tradição matrilinear); e pela língua 
(jnais de setecentos dialetos distin
tos foram classificados, só no 
Irian).

A estas subdivisões acrescen- 
ta-se a desigualdade de distribuição 
da populaçao. Só nas ilhas de Java- 
Madura, que perfazem 6,9% da 
ápea do país, concentram-se nada 
menps que 65% da população to
tal. Às altas densidades demográfi
cas médias de Java-M adura (quase 
500 hab./km 2), de Bali (370 
hab./km 2), contrapõe-se a baixa 
ocupação das maiores ilhas, como 
Kalimantan (Bornéu Indonésio),
S)jmatra e Irian. Estas, com uma 
superfície equivalente a 75% do
ppís, não abrigam mais que 20% As vendedoras de am endoins são

dos seus habitantes, com densida
des médias de 8,33 e 2 hab./km 2, 
respectivamente. Em Java, na re
gião do Jogjakarta, a densidade 
chegava a 2 000 hab./km 2 em
1971. Na extremidade oriental da 
ilha e nas regiões montanhosas do 
oeste, a densidade era de 380 
hab./km 2, no mesmo ano. Os fato
res geográficos não explicam total
mente essas diferenças, pois na 
planície de Pekalon^an, que fica no 
centro de Java, ha grande densi
dade, mas o solo não é muito fértil.

Outro grande problema popula
cional da Indonésia é o cresci
mento. Embora apenas as ilhas de 
Java-M adura e Bali sejam densa
mente povoadas, a taxa de natali
dade e relativamente alta, che
gando a um aumento de população 
anual de 2 milhões de pessoas. Em 
conseqüência, há alimentação defi
ciente e desemprego. O solo não 
produz o suficiente para alimentar 
os indonésios, que acrescentam 
mandioca e milho ao arroz, na  es
cassez deste. E o desemprego é sen
tido nos campos e nas cidades, es
sencialmente administrativas e 
pouco industrializadas.

Mas há outro grande problema 
de população na Indonésia: os chi
neses. Eles são cerca de 2% dos ha
bitantes do arquipélago, e domi
nam virtualmente a economia 
nacional. Em 1947, para tentar di
minuir a influência dos chineses 
(comércio e indústria), o governo 
forçou-os a escolher a cidadania e 
a maior parte optou pela Indonésia. 
Mas, depois de 1967, o movimento 
anticomunista de Suharto passou a 
persegui-los.

A capital

A capital da Indonésia, Dja
carta* (na ilha da Java), é a maior 
cidade do sudeste da Ãsia. Ao sul 
da cidade velha, estende-se outra, 
moderna e cosmopolita, com uma 
curiosa divisão em quarteirões jus
tapostos: Glodok (dos chineses), 
Krukut (dos árabes) Basar Ryum- 
put (local do mercado de ervas) e 
Basar Mingu (zona do mercado do
minical). D jacarta é a sede da uni
versidade indonésia e o maior cen
tro cultural do país; seu museu 
etnográfico é um tios mais comple
tos de toda a Ásia.

Transportes: um problema

Não há locomotivas elétricas na 
Indonésia, um país de estradas de 
ferro’ mal aparelhadas. Em 1970, 
elas chegavam a um total de 7 900 
quilômetros, com 6 000 quilôme
tros em Java e Madura e o resto em 
Sumatra. As estradas de rodagem 
atingiam um total de 83 238 quilô
metros, as melhores em Java. Os 
portos têm cais velhos e obsoletos; 
os principais são Padang e Banju- 
wangi.

Papel, cimento, adubos, máqui
nas, automóveis e motores são as 
principais importações antecedidas 
pelo arroz (o maior fornecedor é o 
Japão). Nas exportações, o pri
meiro lugar é do petróleo.

VEJA TAM BÉM : Ásia; Djacarta; 
M alaCsia, F ed era çã o  da.

uma constante no mercado de Surakarta.

A p esa r d e  im p ortan te  para a popu lação e  a econ om ia , o  arroz ainda é  cu ltivado com  té cn ica s  u ltrapassadas.
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Indução

“ Os planetas descrevem elipses 
das quais o Sol ocupa um dos fo
cos” —  ao estabelecer essa lei, Ke- 
pler* jam ais “vira” a elipse ao 
longo da qual, segundo ele, os pla
netas descrevem suas órbitas; viu 
apenas algumas posições de um 
planeta e supôs que essas posições 
estavam situadas sobre uma elipse; 
essa elipse, reuniria uma infinidade 
de posições passadas, presentes e 
futuras de qualquer planeta. Ke- 
pler supôs, portanto, que todos os 
planetas estavam obrigados a se 
movimentar segundo elipses e que 
necessariamente eram elípticas as 
suas órbitas. O imenso “salto” 
dado pelo pensamento de Kepler, 
com a  lei astronômica, constitui o 
tipo de raciocínio chamado indu
ção. A palavra “ indução” provém 
do latim inductio, correspondente 
ao grego epagogé. A indução é um 
raciocínio que parte de um certo 
número de proposições singulares 
(relativas a um unico fato ou a ape
nas um indivíduo) ou particulares 
(relativas a alguns fatos ou indiví
duos) para concluir por uma pro
posição universal (referente a todos 
os fatos ou indivíduos de determi
nado gênero). Aristóteles* definiu a 
indução como o raciocínio que vai 
do singular ao geral. Já  o francês 
J. Lachelier* caracterizou-a como 
“a operação através da qual passa
mos do conhecimento dos fatos ao 
das leis que os regem”.

Foi Aristóteles quem primeiro 
formulou um conceito preciso de 
indução, procurando inclusive 
apresentar esse processo de raciocí
nio sob forma silogística (por 
exemplo; “o homem, o cavalo e o 
mulo vivem muito tempo; ora, to
dos os animais sem fel são o ho
mem, o cavalo e o mulo; logo, to
dos os animais sem fel vivem muito 
tempo”). No caso, como Aristóte
les reconhece, trata-se de uma 
forma particular de indução, pois 
“homem”, “cavalo” e “ mulo” são 
classes cujas propriedades são tam 
bém obtidas por indução. A indu
ção que parte de classes é chamada 
perfeita, e a que parte de indiví
duos, denominada imperfeita; a in
dução perfeita, que vai sempre da 
essencia ao gênero (ou de uma 
classe dada a outra, de ordem supe
rior), pressupõe uma indução im
perfeita, dos indivíduos à espécie.

As pesquisas feitas pela escolás
tica medieval dentro da tradição 
aristotélica tornaram patente que a 
indução, geralmente de índole as
cendente (do particular ao geral), 
pode manifestar-se também como 
movimento descendente, do univer
sal aos dados singulares da expe
riência. Além disso, ressaltando a 
diferença entre silogismo e indu
ção, mostrou que o primeiro é irre
versível, ao passo que a indução é 
reversível. Outro aspecto impor
tante das investigações medievais 
(depois retomadas e ampliadas pelo 
neotomismo) diz respeito à relação 
entre indução e abstração. Apesar 
de análogas, essas operações se
riam distintas, desembocando em

A ristóteles foi o primeiro filósofo que precisou o conceito de indução.

duas formas diferentes de univer
sais: a indução levaria a proposi
ções universais, objetos e juízos, 
a abstração produziria universais 
que seriam objetos de simples 
apreensão (essências intuíveis).

No pensamento moderno, o pro
blema da indução tornou-se central 
na metodologia científica proposta 
por Fjancis Bacon*. Opondo-se à 
indução aristotélica, reformulou a 
base da indução, propondo-lhe 
novo ponto de partida, mais com
pleto e rigoroso. Segundo Bacon, a 
indução legítima, para servir à 
ciência, deveria levar em conta um 
levantamento o mais completo 
possível de dados, fornecendo base 
mais segura às leis por ela obtidas.

Da época de Bacon até o sécuio 
X IX  desenvolveram-se várias con
cepções sobre a indução. Leibniz* 
e em geral os racior.alistas tende
ram a uma concepção de indução 
mais ou menos equivalente à noção 
platônica de ascese dialética da 
mente, que, partindo de objetos 
particulares, alcançaria o plano das 
essências universais. Hume*, por 
sua vez, procurou mostrar que a in
dução baseia-se no hábito prove
niente de repetidas observações, 
que leva à suposição de que as ex
periências do passado permitem 
predizer o futuro. Defendendo a 
universalidade da ciência, abalada 
pelas críticas formuladas pelo em
pirismo* de Hume, Kant* procu
rará  justificar os raciocínios induti
vos através da  estrutura da 
consciência transcendental.

Durante o século X IX  revelou-se 
particularmente importante o sis
tema de lógica indutiva de John 
Stuart Mill , que estabeleceu dife
rentes cânones para a indução. Por 
seu turno, Lachelier dedicou-se ao 
estudo dos fundamentos da indu
ção,,_ que fez depender, em última 
instância, da uniformidade dos fe
nômenos da natureza. A questão 
da fundamentação do raciocínio in
dutivo, que preocupou diversos 
pensadores do século XIX, condu
ziu freqüentemente aos problemas 
da causalidade* universal e do de
terminismo*. Essas investigações 
foram reformuladas, no século XX, 
por pensadores como J. M. Key- 
nes* e C. D. Broad (1887- ), 
que procuram justificar a indução 
pelo princípio da limitação da va
riedade independente e pelo princí
pio da geração uniforme das pro
priedades. Por outro lado, no 
século XX, passou-se a preferir um 
tratamento lógico do problema da 
indução, buscando-se não justificar 
as predições, mas tentando-se esta
belecer o ajuste entre as normas ló
gicas da indução e as inferências 
indutivas. No pensamento contem
porâneo a questão da indução apa 
rece estreitamente vinculada à 
questão da probabilidade. Para al
guns autores o problema da indu
ção deve ser tratado do ponto de 
vista da teoria freqüencial da pro
babilidade; outra corrente_ consi
dera que a questão da indução deve 
ser focalizada a partir da noção de 
confirmação, ou seja, de como, até 
que ponto e em que grau uma hipó
tese científica é confirmável.

A indução é um dos tem as centrais da m etodologia científica de Bacon. V E J A  T A M B É M : D e d u ç ã o .
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Indústria

M áquinas constantem ente aperfeiçoadas to m am  mais fácil e produtivo o trabalho nas indústrias contem porâneas.

A indústria, em sua acepção 
mais geral, caracteriza-se pela ati
vidade humana que se desenvolve 
no sentido de transformar — ma
nualmente ou com o auxílio de má- 
cjuinas — matérias-primas em ob
jetos úteis. E uma das formas em 
que se organizou a ação humana 
para adaptar e transform ar a natu
reza segundo suas necessidades, 
constituindo, com a agricultura* e 
os serviços, os setores que com
põem um sistema econômico. In
cluem-se na indústria desde a ativi
dade artesanal, doméstica, de 
auto consumo, até a moderna fa
bricação de computadores ou de 
foguetes.

G rêm ios e 
fábricas

__ Durante a Idade Média, a produ
ção industrial era sensivelmente 
doméstica, artesanal, e, em grande 
parte, exercida como atividade 
complementar. Produzia-se para o 
consumo próprio e cada artesão 
realizava todas as operações neces
sárias para atingir o produto final. 
Além disso, quase sempre o pró
prio trabalhador fabricava seus tos
cos instrumentos de trabalho. Em- 

regava-se basicamente energia* 
umana; às vezes, eram aproveita

das forças naturais disponíveis 
(como água corrente ou vento), ou 
então as de certos animais. Dessa 
forma, a produtividade era extre
mamente baixa, e os artigos, pouco 
variados e grosseiros, consistiam 
principalmente em roupas, utensí
lios domésticos e instrumentos 
agrícolas rudimentares.

Com a expansão do comércio*, 
a quebra das barreiras feudais e o 
aparecimento do capitalismo* co
mercial, a indústria perdeu seu ca
ráter estritamente doméstico e in
gressou na fase de produção de 
mercadorias, isto é, de bens que 
não se destinam a satisfazer as ne
cessidades do próprio produtor, 
mas a serem vendidos ou trocados 
em algum mercado*. A partir de 
então, a produção de mercadorias 
passou por períodos sucessivos de 
predominância dos sistemas artesa
nal, manufatureiro e fabril.

Na primeira dessas fases, os ar
tesãos agruparam-se em grêmios e 
corporações de ofícios que, embora 
estabelecessem uma hierarquia en
tre seus membros — desde os mes
tres até os aprendizes — , mantive
ram a produção individualizada.

Na época manufatureira, grande 
número de operários foi reunido em 
amplos estabelecimentos onde vi
gorava a divisão* do trabalho: 
ada um deles devia executar uma 

iperação parcial, até que se obti
vesse o produto acabado. Utiliza
vam-se unicamente ferramentas ar- 
tesanais; a habilidade do operário 
ainda era fundamental, pois suas 
mãos davam forma aos objetos.

Com a Revolução Industrial*, as 
forças mecânicas que passaram a 
mover as máquinas só deixaram ao 
operário a incumbência de acionar,

regular e retificar as operações do 
mecanismo gue fabricava os bens.

Novas maquinas produziam em 
tempo idêntico o equivalente ao 
trabalho de vários operários. Além 
disso, aprofundou-se a divisão do 
trabalho na fábrica e a propriedade 
dos instrumentos de produção usa
dos pelos operários passou total
mente para o empresário* capita
lista, que comprava a força de 
trabalho* dos primeiros, mediante 
o pagamento de um salário, ao 
mesmo tempo que dirigia o pro
cesso produtivo.

Com a expansão do comércio, a 
produção especializou-se regional
mente e estabeleceu-se uma nova 
divisão do trabalho, internacional. 
As colônias e ex-colônias, os gran
des centros reservaram a função de 
fornecedoras de matéria-prima e 
mercado consumidor dos bens in
dustriais. (Os Estados Unidos 
constituíram uma exceção: promo
veram sua industrialização parale
lamente à de seus antigos coloniza
dores.)

Tem po de grande indústria

A indústria contemporânea re
vela traços que a diferenciam da  in
troduzida pela Revolução Indus
trial. Uma dessas particularidades 
é a produção em massa, que corres-U m a incipiente divisão do trabalho caracterizou a indústria m edieval
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M esm o em  países industrializados existem  setores de produção que utilizam  m étodos artesanais de trabalho.

ponde à ampla generalização do 
consumo* de produtos industriali
zados. O trabalho em série, a auto
mação da maquinaria — apenas 
supervisionada e programada pelo 
homem —  e a padronização dos 
objetos acabados tornaram possí
vel a produção em massa de artigos 
idênticos entre si.

Outra característica específica 
da indústria moderna é a organiza
ção científica do trabalho, introdu
zida principalmente por F. W. Tay- 
lor*. Movimentos rítmicos sao 
controlados por cronômetros a fim 
de reduzir ao mínimo o tempo que 
homens e máquinas gastam para 
chegar ao produto final.

Além disso, a indústria mudou 
sua estrutura de direção e proprie
dade. Sob o regime capitalista, as 
sociedades anônimas tornaram-se a 
forma de propriedade mais fre
qüente. A organização do processo 
produtivo passou a ser incumbên
cia de tecnicos-administradores, 
responsáveis pelo planejamento 
não só da produção como também 
da política de investimentos das 
empresas*. Estas, por sua vez, for
maram conglomerados, passando a 
atuar em numerosos mercados dife
rentes. Na maioria dos mercados, a 
presença de um pequeno número de 
grandes empresas confere-lhes es
trutura oligopólica.

Outro aspecto particular da in
dústria contemporânea é a criação 
de um extenso corpo de burocratas, 
que se coloca entre os operários di
retamente ligados a produção e a 
direção da unidade industrial. Es
ses funcionários estão encarrega
dos de tarefas relacionadas com 
vendas, compras, contabilidade, 
administração, relações públicas e 
outras funções que se tornaram  in
dispensáveis. O aço  d e  V o lta  R edonda (R J ) im pu ls ionou  a industria lização  do  Brasil.

A diversificação também é um 
traço típico da grande indústria. 
Além de produzir artigos padroni
zados para reduzir os custos e ga
rantir o fluxo permanente de m até
rias-primas, a indústria orientou-se 
no sentido de promover a  integra
ção vertical, isto é, produzir na 
mesma unidade ou no mesmo 
grupo industrial as matérias-primas 
ou componentes do artigo final.

O desenvolvimento tecnológico, 
enfim, tornou-se um elemento im
portante no crescimento industrial, 
passando a depender mais de uma 
política sistematica de pesquisa do 
que de invenções casuais. A 
ameaça de obsoletismo técnico le 
vou as firmas a empregarem gran
des somas em pesquisa.

Classificação das indústrias

Os especialistas modernos têm 
dividido as indústrias de acordo 
com vários critérios. A classifica
ção mais utilizada divide-se em in
dústrias de bens de capital, que são 
as responsáveis pela produção de 
equipamentos; indústrias de bens 
intermediários, que produzem mer
cadorias (resultantes da transfor
m ação industrial) que constituem 
matérias-primas para outras em
presas, como, por exemplo, com 
bustíveis, celulose, cimento, plásti 
cos, vidros, aço, etc.; e, finalmente, 
indústrias de bens de consumo, que 
produzem bens destinados direta
mente ao atendimento de necessi
dades individuais.

Algumas classificações distin
guem setores industriais dinâmicos, 
compostos por ramos que tendem 
a ter sua importância aumentada 
com o processo de desenvolvi
mento econômico. A expansão das 
indústrias desse setor leva o cresci
mento a outros ramos, em razão da 
demanda derivada de produtos e da 
massa de renda adicional criada.

Costuma-se distinguir também 
as indústrias tradicionais das mo
dernas. As primeiras apresentam 
alto índice de ocupação de mão-de- 
obra barata, que produz com técni
cas antiquadas. Às modernas pro
duzem com tecnologia de alto 
nível, que requer elevado volume de 
capital por trabalhador e um limi
tado número de trabalhadores 
adestrados e qualificados. No pro
cesso de desenvolvimento indus
trial, as primeiras vão sendo pro
gressivamente substituídas pelas 
outras.

A  indústria 
brasileira

Pouco antes da  independência*, 
entre 1785 e 1808, a Coroa portu
guesa proibiu o exercício de ativi
dades industriais no Brasil, a fim 
de garantir o mercado para produ 
tos ingleses e portugueses. De 1808 
a 1844, a ausência de barreiras al 
fandegárias fez com que o mercad 
interno brasileiro fosse dominaci 
pelos ingleses. Assim, a manufa
tura só pôde surgir no Brasil em 
meados do século X IX ; e levou 
quase cem anos_ para adquirir im 
portância econômica efetiva. N; 
epoca da Primeira* República 
(1889-1930), o desenvolvimento foi 
lento; acelerava-se apenas em épo- 
cas  dc  c risc  n o  co m ó rc io  e x te rio r,
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Nas grandes fábricas que produzem em  série, a maioria dos trabalhadores realiza operações bastante simples.

M uitas vezes, nos estabelecim entos industriais mais modernos, a m áquina qu ase e scon d e  a p resen ça  hum ana

quando as dificuldades de importa
ção estimulavam a oferta interna, 
favorecendo a industrialização.

A partir de 1890 iniciou-se o 
processo de substituição de impor
tações. Bens antes importados pas
saram a ser produzidos no país. De 
início, apenas os de consumo e, 
posteriormente, bens de capital. De 
1930 em diante, o Estado passou a 
participar intensivamente do es
forço dè industrialização, inves
tindo diretamente na infra-estru
tura produtiva e facilitando a 
importação de equipamentos (em 
detrimento da de bens que pode
riam concorrer com os da industria 
nascente). Na década de 60, o Bra
sil tinha um parque industrial bas
tante avançado, ainda que hetero
gêneo. Enquanto alguns setores 
produziam com alto nível tecnoló
gico, outros apresentavam baixa 
produtividade. Havia mesmo al
guns que permaneciam num nível 
semi-artesanal.

Em 1969 foram registrados no 
Ministério do Trabalho 173 775 es
tabelecimentos industriais, que 
ocupavam 2 923 321 pessoas, so
bretudo na região Sul-Sudeste.

Indústria e sociedade

Uma economia baseada na pro
dução industrial cria situações de 
relacionamento social específicas, 
podendo caracterizar a chamada 

sociedade industrial” (embora não 
baste a existência de um setor in
dustrial para explicar todos os as
pectos dessas sociedades).

As etapas pelas quais passou a 
economia industrial implicaram al
terações sociais significativas. Na 
fase artesanal o trabalhador típico 
era o profissional polivalente (isto 
é, qualificado), e possuía os instru
mentos de produção. A divisão do 
trabalho era rudimentar, mas havia 
possibilidade de uma “ carreira ar
tesanal” . O indivíduo iniciava-se 
na oficina (pequena unidade de 
produção) como aprendiz e podia 
mesmo tornar-se um mestre. Entre 
esse operariado com consciência de 
produtor vão aparecer as primeiras 
ideologias cooperativistas e socia
listas, que expressavam uma tenta
tiva de defender a autonomia de 
sua jirofissão, ameaçada pela pro
dução em série.

Mesmo com a gradativa indus
trialização verificada no século 
XIX , os trabalhadores não perde
ram  essa crença —  acreditavam 
até na possibilidade de se tornarem 
proprietários. Em algumas fábri
cas, levavam suas ferramentas, ten 
tando afirmar sua autonomia. Mas 
o produto de seu trabalho não mais 
lhes pertencia, e, logo, mesmo essa 
prática foi eliminada: todo instru
mento de trabalho era posse do pa
trão, o que criou uma nítida cisão 
de interesses e conflitos diretos en
tre as classes assalariada e patro
nal. Já instituída a produção em sé
rie, o trabalhador típico passou a 
ser o operário adestrado para a rea
lização de certas tarefas simples: a 
desqualificação do trabalho acom
panhou o sistema de produção em 
série.

Essa fase caracterizou-se pela 
predominância de grandes unida
des de produção. A divisão do tra
balho era bastante desenvolvida:
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reduziram-se as operações comple
xas e aumentaram as simples. A 
possibilidade de promoção quase 
desapareceu, sobretudo porque não 
havia mais a pronunciada hierar
quia operária da fase artesanal. A 
perspectiva de aperfeiçoamento 
profissional —  quando existia — 
era muito restrita.

O trabalho parcelado conduziu 
ao desaparecimento da consciência 
de produtor. O orgulho profissional 
foi praticamente substituído pela 
insatisfação motivada pelo traba
lho em série. Paralelamente, foram 
ganhando força as aspirações de 
consumo: os operários procuravam 
as compensaçoes que o trabalho 
não mais lhes proporcionava, com
prando coisas com o dinheiro pro
veniente desse trabalho.

O sindicalismo, nos países mais 
industrializados, refletiu essa mu
dança. Os grandes sindicatos* de 
m assa passaram a lutar por trans
formações a curto prazo, deixando 
em segundo plano as preocupações 
ideológicas. Esse é também o pe
ríodo em que o Estado passou a in
tervir ativamente nos conflitos in
dustriais.

No período seguinte — de auto
m ação —  apareceu uma mudança 
fundamental na composição in
terna da força de trabalho. Dimi
nuiu o número de trabalhadores di
retamente produtivos e aumentou o 
pessoal de escritório. O operário 
perdeu totalmente a autonomia. 
Uma equipe técnica determina qual 
o trabalho que ele deve realizar; 
seus movimentos são totalmente 
controlados.

De acordo com alguns sociólo
gos,_a clássica oposição operário- 
patrão perdeu sua importância es
sencial. O francês Alain Touraine, 
por exemplo, afirma cjue, nessa 
etapa da industrialização, o fenô
meno mais importante é o da alien- 
nação: a maior parte dos trabalha
dores não pode ver no produto final 
um a autêntica realizaçao sua.

A s características 
básicas

A divisão do trabalho, nas socie
dades industriais, implica não so
mente uma distinção entre setores 
econômicos —  primário (agricul
tura e mineração), secundário (in
dústria) e terciário (prestação de 
serviços) — como também um a di
visão tecnológica das tarefas no in
terior de cada empresa, todas elas 
concentrando um grande número 
de trabalhadores.

A sociedade industrial está su
jeita  a mudanças, previstas e até 
mesmo reguladas. As funções so
ciais, por exemplo, tendem a uma 
especialização crescente, o que dá 
origem a instituições com atribui
ções também cada vez mais limita
das e definidas. A maior parte da 
interação dos indivíduos ocorre em 
grupos* secundários de relaciona
mento social, onde domina a im
pessoalidade. Nessas relações, 
orientadas segundo o princípio da 
maior eficiência, o importante é a 
tarefa, não a pessoa.

Mas essa “ instrumentalização” 
do homem tem limite: todos preci
sam ser reconhecidos como indiví
duos, isto é, necessitam de um cír
culo íntimo onde possam manter-se

e desenvolver sua personalidade. 
Por isso, a família* — grupo pri
mário, onde predominam as rela
ções íntimas —  passa a assumir 
importância fundamental, apesar 
de suas constantes redefinições.

Emprego e sociedade industrial

O progresso técnico é o fenô
meno essencial da economia das 
sociedades industriais, pois o valor 
produzido por trabalhador au
menta significativamente. Esse pro
gresso não Jeva simplesmente a 
uma produção maior das mesmas 
mercadorias, pois ele não pode 
ocorrer sem que se modifique o 
modo de repartir-se a produção, a 
mão-de-obra e os valores produzi
dos entre os três setores econômi
cos básicos.

_ O ritmo do progresso técnico 
não é igual em todos os setores e 
períodos de industrialização. No 
mício é rápido na indústria, menos 
rápido na agricultura e lento ou 
quase inexistente no setor terciário. 
Essa desigualdade provoca um des
locamento de trabalhadores entre 
os setores. Diminui progressiva
mente a fração da mão-de-obra em
pregada na agricultura, na medida 
em que o progresso técnico atinge 
o campo. A parte da população que 
abandona a agricultura transfere-se 
para a indústria e sobretudo para 
o terciário.

Embora divirjam significativa
mente, as sociedades industriais ca
pitalistas e socialistas têm certos 
aspectos em comum. As maiores 
diferenças estão na posse dos ins
trumentos de produção (que perten 
cem a particulares nas primeiras e 
ao Estado nas socialistas) e na des- 
tinação dos recursos (produto de 
decisões individuais, nas capitalis
tas, e dependente do órgão encarre
gado da planificação, nas segun 
das).

Na prática, contudo, não existe 
uma economia totalmente planifi
cada ou regida apenas por meca
nismos de competição (mercado). 
Dessa forma, as diferenças econo- 
micas entre as sociedades indus
triais não dependem da oposição 
esquemática entre mercado e plani
ficação, mas da proporção entre a 
parte reservada à planificação e 
aquela destinada ao mercado.

Alguns estudiosos criticam todas 
sociedades industriais, sobretudo 
pela perda de liberdade, autonomia 
e responsabilidade dos indivíduos. 
O sociólogo e filósofo alemão T. 
W. Adorno* chega a afirmar que, 
no mundo contemporâneo, o in
divíduo desapareceu, pois as prefe
rências individuais sao totalmente 
dirigidas pelos centros de poder — 
expropriou-se do homem a gestão 
de suas funções jjsicológicas. A  
própria preocupaçao com a eficiên 
cia, inerente às sociedades indus
triais, exigiria que a participação 
individual fosse reduzida ao 
mínimo.

VEJA TAM BÉM : Corporati
vismo; Desenvolvimento Econô
mico e Social; Divisão do Traba
lho; Industrial, Revolução; 
Produção, Setores de; Sindicato; 
Sociedade de Massa.

Concentrações fabris caracterizam  as sociedades industriais. (Japão.)

A indústria naval brasileira cresceu desde a década de 196 0 .
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Industrial,
Engenharia

A expressão “ engenharia indus
trial” é usada no Brasil em três sen
tidos: engenharia de produção*, en
genharia especializada em um setor 
industrial e engenharia de fábrica.

A engenharia de produção (ou 
industrial engineering) ocupa-se 
com a otimização do aproveita
mento dos recursos produtivos de 
uma empresa. Projeta, implanta, 
avalia o desempenho e melhora sis
temas que envolvem homens, mate
riais e equipamentos, visando à 
consecução dos objetivos definidos 
pela administração. Ocupa-se nor
malmente com o arranjo físico dos 
edifícios, a disposição dos equipa
mentos na área disponível e o ar
ranjo dos postos de trabalho indivi
duais.

Faz também a escolha dos equi
pamentos de produção e transporte 
interno, além de ferramentas, aces
sórios e dispositivos de fabricação. 
Estuda os métodos de trabalho e os 
tempos de processamento das ope- 
raçoes, visando ao aumento da pro
dutividade e ao fornecimento de 
dados para elaboração de orçamen
tos*, custos* de fabricação e planos 
de incentivo salarial.

Desenvolve-se atualmente um 
grande esforço para o aumento de 
produtividade em setores não-in- 
dustriais, envolvendo a mecaniza
ção ou a automação* a maioria dos 
processos. A analogia com os pro
blemas industriais faz com que a 
engenharia de produção participe 
desse esforço.

Cada ramo industrial tem sua 
tecnologia específica. Para cada 
produto ou tipo de produto existe 
determinado método de fabricação 
que é mais eficiente. Em alguns ca
sos, há apenas um método capaz de 
produzir certo produto. Com o de
senvolvimento dessa tecnologia e o 
próprio desenvolvimento industrial 
como um todo, a especialização da 
engenharia em setores particulares 
foi se tornando cada vez mais ne
cessária. Atualmente as escolas 
formam engenheiros altamente es
pecializados em setores bem deter
minados —  como engenharias ae
ronáutica, naval, alimentícia — ou 
mais genéricos, como engenharias 
metalúrgica, mecânica, química, 
elétrica, eletrônica.

A engenharia de fábrica está li
gada principalmente à operação 
dos sistemas de apoio. Ocupa-se da 
instalação e manutenção* de má
quinas e equipamentos, conserva
ção e limpeza dos prédios e vias de 
acesso; instalação, operação e ma
nutenção dos serviços de utilidade 
?eral, como energia elétrica, água, 
isgotos, vapor, ar comprimido, ar 
:ondicionado, iluminação, com
bustíveis, veículos, saneamento e 
jroteção contra incêndios.

'E JA  TAM BÉM : Custos Indus- 
riais; Fábrica; Manutenção; Orça- 
lento; Produção, Engenharia de. O burguês e o operário: os hom ens da fábrica num a litogravura de Daum ier.

Industrial,
Revolução

Freqüentemente emprega-se a 
expressão “Revolução Industrial” 
para designar o notável desenvolvi
mento econômico ocorrido na In
glaterra entre meados do século 
XVIII e meados do século XIX, 
baseado na organização de um pro
dutivo sistema fabril e possibilitado 
por relevantes progressos tecnoló
gicos (entre os quais o aperfeiçoa
mento de máquinas de fiação e te
celagem, e a invenção da máquina 
a vapor, da locomotiva e ainda de 
inúmeras máquinas-ferramenta).

Contudo, para os especialistas 
contemporâneos, o conceito de Re
volução Industrial é bem mais am
plo. Isso porque, na verdade, ela 
constituiu toda uma conjuntura de 
mudanças -— tecnológicas e econô
micas, mas também sociais e cultu
rais —  que transformou a velha so
ciedade agrária em moderna 
sociedade industrial.

Com ela, milhares de pessoas 
deixaram a atividade agrícola — 
que fora a principal ocupação hu
m ana desde os primeiros tempos da 
civilização —  pelo trabalho nas fá
bricas e, dessa forma, modificando 
milenares modos de viver e alte
rando a fisionomia das cidades*; 
com ela, por outro lado, regis-

ln iciando-se na Inglaterra, o processo da Revolução Industrial espalhou-se gradativam ente por todo o Ocidente.
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trou-se a fase decisiva da ascensão 
do capitalismo*.

Tampouco a Revolução Indus
trial deve ser vista como mero pe
ríodo de tempo, rigorosamente deli
mitado a determinado lugar; muito 
mais que isso, é um processo histó
rico que, se aflorou no século 
XVIII na Inglaterra, tem raízes na 
época medieval e conseqüências até 
hoje sentidas em todo o mundo oci
dental. Constitui-se num processo 
histórico considerado revolucioná
rio, porquê alterou radicalmente ve
lhas estruturas, impondo uma nova 
realidade econômica, social, política 
e cultural.

Capital e trabalho

Entre as profundas mudançás in
troduzidas pela Revolução Indus
trial na área da produção, todas 
elas associadas ao emprego de má
quinas movidas por energia não- 
humana e não-animal, a fundamen
tal foi a adaptação de ferramentas, 
antes empunhadas, a um meca
nismo. Alterado, o processo de pro
dução foi transferido das casas e 
pequenas oficinas para as fábricas, 
onde passou a ser exercido coleti
vamente, primeiro por dez ou vinte 
pessoas, mais tarde por centenas de 
trabalhadores.

Uma das características mais

importantes desse modo coletivo de 
produzir foi a divisão* do trabalho 
num grau de complexidade bas
tante acentuado. Alem disso, as ati
vidades do produtor tiveram de ser 
adaptadas ao ritmo do processo 
mecânico, com reflexos socio-eco- 
nômicos na crescente dependência 
do trabalho* em relação ao capi
tal* e no papel cada vez maior de
sempenhado pelo capitalista como 
força disciplinadora e controladora 
da produção humana. Como sis
tema de produção, o capitalismo 
exigiu dois tipos diversos de donos 
de mercadorias: de um lado, os tra
balhadores livres, forçados a ven
der sua mercadoria —  a força de 
trabalho —  para sobreviverem; de 
outro, os donos do capital — di
nheiro e meios de produção e de 
subsistência — , comprando força 
de trabalho, máquinas e matérias- 
primas, tendo em vista o lucro*.

A  indústria dom éstica

A transformação dos pequenos 
produtores em assalariados elimi
nou o sistema de produção domés
tica dos mestres manufatureiros 
(possuidores de pequeno capital). O 
tipo mais característico desse an
tigo sistema foi a indústria de lã na 
Inglaterra: o mestre comprava a lã 
do pequeno comerciante e, em sua

própria casa, ajudado pela mulher 
e pelos filhos (às vezes também por 
alguns empregados), transformava 
a matéria-prima. Tingiam a lã, fia
vam-na em rocas de mão ou de pé 
e penteavam-na em cardas ma
nuais. Os fios previamente trança
dos eram tramados num bastidor 
duplo.

Embora a produção estivesse 
fragmentada em pequenas oficinas 
domésticas, no total era considerá
vel.

Assim, em 1740, o distrito oci
dental de Yorlcshire produzia quase 
cem mil peças de pano e, em 1750, 
cerca de 140 mil. Do mercado de 
Leeds, onde o artesão ia pessoal
mente vender as peças que havia te
cido, os panos de Yorkshire espa
lhavam se por toda a Inglaterra e 
eram exportados para os países do 
Báltico, o Oriente e as colônias 
americanas.

A  manufatura

A expansão comercial tornou 
inevitável a transformação da in
dústria. Assim, ultrapassando as 
necessidades do consumo local, a 
indústria doméstica teve de entrar 
em contato com o grande comer
ciante, que comprava os produtos 
e tentava revende-los no mercado* 
nacional ou estrangeiro. Aos pou

cos, o comerciante absorveu toda a 
produção de lã. Nos condados do 
sudoeste da Inglaterra, o nego
ciante intervinha desde o começo 
da fabricação: comprava a lã bruta 
e a fazia fiar, cardar, tecer e pren
sar por_ sua conta. O controle da 
produção pelo comerciante iniciou 
a fase da manufatura: conjunto de 
pequenas oficinas a serviço do co
merciante, que, além da matéria- 
prima, possuía os recursos necessá
rios para a produção. Assim, ele 
empregava trabalhadores que cum
priam as tarefas em suas casas e 
que recebiam salário pelo trabalho 
executado.

A manufatura doméstica perdu 
rou até aproximadamente a se
gunda metade do século XIX. Se
gundo análise de economistas 
modernos, a sobrevivência das tra
dições individualistas do artesão e 
mestre, que ambicionava tornar-se 
pequeno empregador, foi por muito 
tempo sério obstáculo ao sindica
lismo e à formação da consciência 
de classe dos trabalhadores.

O progresso técnico

Em meio às necessidades econô
micas dos séculos XVIII e XIX, 
houve importantes alterações técni
cas, orientadas principalmente no 
sentido de poupar mão-de-obra. A 
primeira das grandes invenções in
dustriais ocorreu em resposta às di
ficuldades do setor algodoeiro: a 
fim de passar peças mais largas na 
lançadeira, era necessário o traba
lho de dois operários, o que aumen
tava os custos de produção e preju
dicava os lucros. Isso levou John 
Kay a construir, em 1733, a lança
deira volante.

Acelerou-se, então, a fabricação 
de tecidos, mas o fio continuava a 
ser obtido na roda de fiar com pro
dução bastante limitada. Pesquisas 
visando a sanar essa defasagem 
culminaram, em 1738, com a in
venção da máquina de fiar (fruto 
dos estudos de Lewis Paul e John 
W yatt).

Também em outros ramos da  in
dústria verificaram-se importantes 
modificações. A metalurgia, por 
exemplo, desenvolveu-se sensivel
mente a partir de 1735, quando 
Abraham Darby (1711-1763), um 
ferreiro, conseguiu instalar uma 
fundição de carvão coque.

Tais inovações, contudo, não fo
ram  introduzidas imediatamente 
em todas as fábricas. Na Ingla
terra, por exemplo, a maioria delas 
continuou a empregar métodos ma
nuais de tecer e fiar, devido ao ele
vado preço das primeiras m áqui
nas, à falta de operadores, à baixa 
dos salários, etc. Várias vezes os 
trabalhadores, que temiam ser 
substituídos pelas máquinas, che
gavam até mesmo a destruí-las. So
mente por volta de 1760 a utiliza
ção de máquinas e do coque 
generalizou-se na Grã-Bretanha. E, 
a partir de 1763, já  eram emprega
das umas sessenta máquinas a va
por, inventadas por Thomas Sa- 
very (1650-1715) e Thomas 
Newcomen (1663-1729) para dre
nar água das minas no país. Dois 
anos depois, James Watt* simplifi
cou a construção dessas máquinas, 
permitindo acionar uma bomba por 
m o v im e n to  dc v a iv ém . E m  1781 ,A s  c r i s e s  d o  s i s t e m a  in d u s t r ia l  l e v a r a m  m ilh a r e s  d «  p e s s o a s  à  r u ín a .  ( " A g ô n c ia  d e  E m p r e g o s " ,  I s a a c  S o y o r .)
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W att inventou outra máquina, com 
movimento circulatório.

Poucos anos antes de findar o sé
culo XVIII, Philippe Lebon 
(1769-1804) introduziu na França 
o gás de rua, e sua invenção foi com
pletada e aperfeiçoada pelo inglês 
Winzler, em 1805. O primeiro lam
pião a gás seria instalado em Paris, 
em 1819.

Ao mesmo tempo, no campo da 
eletricidade ocorriam importantes 
progressos, cujos reflexos benefi
ciariam sensivelmente a indústria. 
Depois das experiências de Volta*, 
Ampère*, Gauss* e Ohm, foi cons
truído por Gauss o primeiro telé
grafo, em 1833, aperfeiçoado em 
1840 pelo americano Morse*. A 
partir de 1844, foi instalada na 
França uma rede telegráfica e, em 
1851, um cabo submarino, permi
tindo a comunicação com a Ingla
terra, onde a indústria metalúrgica 
se desenvolvia extraordinaria
mente: em 1830, a Grã-Bretanha 
produzia setecentas mil toneladas 
de ferro, enquanto na França a pro
dução não passava de duzentas mil 
toneladas. Nos dois países verifica
vam-se também importantes pes
quisas no setor químico. Já  em 
1825, Richard von Kuhlmann, um 
químico de Lille, instalava a pri
meira fábrica de soda, produto que 
se revelara básico na indústria quí
mica (descoberto por Leblanc e 
muito utilizado pela companhia 
francesa Saint-Goban).

Contudo, um dos maiores im
pactos causados na indústria e no 
capitalismo do século X IX  foi a in
trodução da locomotiva, criada por 
George Stephenson (1781-1848), o 
que permitiu o desenvolvimento 
das estradas de ferro e dos meios 
de comunicação entre as fábricas e 
os centros consumidores.

O desenvolvim ento  
científico

A partir de 1850, tomou grande 
impulso o chamado “espírito 
científico” , segundo o qual todo fe
nômeno deveria ser cientificamente 
explicado com o auxílio da razão. 
Todos os ramos da atividade hu
mana foram atingidos por essa 
nova visão, multiplicando-se as 
pesquisas da matemática, química, 
física e medicina. Em 1869, o russo 
Dimitri I. Mendeleiev* expôs ao 
mundo sua tabela periódica dos 
elementos químicos, comprovando 
a Lei da Transformação da Quanti
dade em Qualidade; os alemães 
Gustav R. Kirchoff* e Robert Bun- 
sen (1811-1899) introduziam o mé
todo de análise espectroscópica nas 
observações astronômicas, abrindo 
com isso o vasto caminho da as
tro fisica*.

Na medicina, Pasteur*, Koch*, 
Pierre P. Emile Rous (1853-1933) 
e Claude Bemard* revolucionaram 
o tratamento de doenças, desco
brindo a existência de micróbios e 
microrganismos. A mesma época, 
Darwin* explicava cientificamente 
a evolução das espécies, enquanto 
Pavlov* estabelecia a relação entre 
psicologia e fisiologia ao pesquisar 
o reflexo condicionado nos animais 
e no homem.

Nos últimos anos do século 
X IX , Roentgen* desenvolveu o es
tudo dos raios X, ao mesmo tempo

A "Jen ny" (à esquerda) aparece em  1 7 6 4 , e substitui a roca. A fiadeira movida a água (à direita) é de 1 76 8 .

A  indústria têxtil surge com  o tear m ecânico (à esquerda) em  178 4 . A fiadeira elétrica vem  um ano depois.

À  esquerda, m áquina com  cartões perfurados. À d ireita, tear para tecidos trabalhados, criado por Jacquard.



8 Industrial. Revolução

que as pesquisas sobre os fenôme
nos da radiatividade eram iniciadas 
por Henri Becquerel* e levadas 
adiante pelo casal Pierre e Marie 
Curie*. Einstein*, por sua vez, ela
borava a teoria da relatividade e 
Rutherford* mostrava que o átomo 
é constituído por um núcleo, no 
qual se localizam prótons e nêu
trons, envolvido por órbitas onde 
se movimentam eletrons.

Grandeza e miséria

O período compreendido entre 
1840 e 1870 representou para a Re
volução Industrial uma de suas eta
pas mais contraditórias. Foi uma 
epoca marcada pelo florescimento 
de grande indústria (a produção 
do ferro aumentava progressiva
mente e o aço começou a ser fabri
cado) e pelo desemprego em massa. 
As invenções técnicas começavam 
a ser aplicadas nas fábricas, onde 
as máquinas, além de poupar mão- 
de-obra, trabalhavam mais rápido e 
com maior perfeição. A milhares 
de operários restava apenas o de
semprego. A miséria operária (des
crita, por exemplo, nos livros de 
Chaílès Dickens* e Émile Zola*) 
era avassaladora, sobretudo nos 
grandes centros urbanos da Ingla
terra e da França: homens, mulhe
res e crianças trabalhavam nas fá
bricas doze a dezesseis horas por 
dia. As mulheres ganhavam às ve
zes metade do salario masculino e 
as crianças, um terço ou um 
quinto, segundo a idade. A mão-de- 
obra feminina e infantil, mais ba
rata para o capitalista, aumentava Rivera hom enageou o trabalho com  seu mural "A  Fabricação de M otores".

Em 1 8 7 0 , o ferro já  era transform ado em  aço. (Indústrias m etalúrgicas de C r e u s o t .  am  fins d o  «ácuia x ix .)

ainda mais o número de homens 
desempregados.

Denúncias eram às vezes feitas 
por pessoas de alguma influência. 
O deputado inglês John Roebuck, 
por exemplo, após visitar um coto- 
nifício da época, afirmou que a im
pressão deixara-o “gelado : “É um 
lugar cheio de mulheres, todas jo 
vens, algumas grávidas, obrigadas 
a ficar em pé durante doze horas. 
Trabalham  das 5 da m anhã às 7 da 
noite, com apenas meia hora de 
descanso. Em certas salas o calor 
é sufocante e o cheiro desagrada- 
bilíssimo” .

Os industriais pouco se importa
vam com essas denúncias, voltados 
apenas para a eficiência das novas 
técnicas de produção, que assegu
ravam maiores lucros.

Daí preocuparem-se em econo
mizar mão-de-obra, horas de traba
lho e material, na tentativa de ven
der suas mercadorias a preços mais 
baixos que os concorrentes do pró
prio pais e do exterior, cada vez 
mais próximos em conseqüência do 
desenvolvimento dos transportes; 
as máquinas a vapor, aplicadas à 
navegação, aumentavam as veloci
dades e encurtavam distâncias. Foi 
também uma época em que o tra
balho se tornou cada vez mais es
pecializado nas fábricas, surgindo 
a produção em série: cada operário 
fazia apenas uma única tarefa. A 
produção industrial tornou-se tra
balho de equipe.

N ovas conquistas

Entre 1870 e 1900, enquanto a 
indústria têxtil triplicava sua pro
dução, com lançamentos de tecidos 
sintéticos e da seda artificial (fabri
cada pela primeira vez em 1889), 
a qualidade do aço era melhorada 
graças aos fornos de Siemens e 
Martin, e o alumínio, obtido por 
meio de eletrólise em 1886, revolu
cionava a metalurgia, fornecendo à 
indústria da construção material 
muito mais econômico. (A Torre 
Eiffel, construída em 1889, ficaria 
como símbolo dessa transform a
ção.) Ao mesmo tempo, a fabrica
ção de adubos pela indústria quí
m ica proporcionava maior 
desenvolvimento à agricultura, 
ocupada então em fornecer mais 
alimentos aos centros industriais. 
A Badische Anilin, por outro lado, 
ampliava as técnicas de produção 
de corantes; a descoberta da dina
mite por Nobel* levava à criação 
da indústria do celulóide, que esta
belecia, a partir de 1880, as primei
ras fábricas de materiais plásticos.

Os motores a explosão e elétri
cos, a corrente alternada e a lâm
pada elétrica foram outras revolu
cionárias conquistas tecnológicas 
da época.

A revolução financeira

O desenvolvimento da indústria 
logo refletiu-se na vida financeira, 
sobretudo na Inglaterra, onde, a 
partir de 1850, surgiram grandes 
bancos* e estabelecimentos de cré
dito (em 1865, foi fundado o 
Lloyds Bank) cada vez mais espe
cializados em depósitos, negócios e 
descontos, enquanto se ampliava a 
circulação monetária, após os no- 
v o s  su rto s  dc m e ta is  preciOSOS pro-



Industrial. Revolução 9

cedentes das minas da Austrália e 
da Califórnia.

Na Alemanha, na França e nos 
Estados Unidos o desenvolvimento 
do sistema bancário tomaria im 
pulso somente nos últimos anos do 
século.

Paralelamente, nos centros dis
tribuidores foram instaladas as pri
meiras “ Grandes Lojas” (Grands 
Magasins) que, possuindo enorme 
estoque de mercadorias, vendiam a 
melhor preço tanto alfinetes quanto 
móveis. Da mesma forma que as 
indústrias, as lojas emitiam ações, 
formando sociedades anônimas e 
aumentando com isso o capital dis
ponível, depois reinvestido com 
maiores lucros.

Para enfrentar a concorrência 
estrangeira, as empresas da época 
muitas vezes fundiam seus capitais, 
dando origem aos trustes, pools  e

cartéis, base das organizações in
ternacionais do século XX.

Depois de 1850, a aristocracia 
rural, que havia dominado a vida 
política da Europa, viu-se substi
tuída pela aristocracia do dinheiro
—  a burguesia* industrial, em cuja 
órbita formou-se uma nova classe, 
a pequena burguesia, constituída 
por técnicos, comerciantes e inte
lectuais, que iriam integrar os parti
dos liberais, sempre prontos a com
bater os privilégios dos conservado
res para conseguir obter as mesmas 
liberdades capitalistas.

Conseqüências sociais 
e políticas

Com o progresso técnico levado 
também à agricultura, o número de 
trabalhadores necessários no 
campo diminuiu. Isso provocou um

' I N T E R N A T I O N A L  S O L I D A R I T Y -  O F - L A B O U R .
‘ 7 “h e  • t r u e  - a n s w e r  t o  ; j  i i s  g o  j s / v  • j t
. 2 5 D l c ^ T E -D  T O  TH E. W O R ^ t K S  • O FT M E  w O W ,B  • 

B Y - W J U .T E .K -  C R A M E --/A T S .'Y  V t ' o

A Revolução Industrial causou profundas mudanças no cenário social. (Capa 
do m anifesto da Internacional Socialista, de 1 896 .)

As máquinas a vapor foram  grande fator de desenvolvim ento. (O  "E lise", 
de 1 81 5 . um dos prim eiros barcos a vapor franceses.)

A invenção da locom otiva ocasionou uma revolução nos transportes. E o 
sistem a ferroviário facilitou a circulação de m ercadorias.

exodo de camponeses para os cen
tros industriais, o que aumentou 
consideravelmente o número já  ele
vado de desempregados.

Começaram então a surgir os 
sindicatos*, que lutavam pela ele
vação de salarios e pela melhoria 
das condições de trabalho. Sucede- 
ram-se numerosas greves, recla
mando transformações do sistema 
econômico.

Diante das manifestações, surgi
ram as primeiras leis sociais, limi
tando as horas de trabalho e proi
bindo o emprego de crianças. Como 
decorrência, organizaram-se tam 
bém os primeiros fundos destinados 
ao desemprego e os patrões passa
ram ainda a assumir a responsabili
dade pelos acidentes de trabalho, 
obrigados ap ag ar indenizações.

Daí em diante, os sindicatos ad
quiriram maior influência política, 
capacitando-se a pressionar a in-' 
dústria para conseguir medidas em 
fa v o r  d o s  o p e rá rio s .

Na Inglaterra, as Trade-Unions 
realizaram seu primeiro congresso 
em 1868, mas a grande maioria das 
organizações operárias seriam le
galizadas somente em 1871, conse
guindo o direito de greve a partir 
de 1875.

Em 1893, sob influência das 
idéias socialistas, surgiu no pais o 
Labour Party — Partido Traba
lhista. Diversas outras organiza
ções de trabalhadores nasceriam na 
França e na Alemanha. Da mesma 
forma que os industriais, também 
os sindicatos operários passaram a 
colaborar entre si em escala mun
dial, criando em 1864 a Internacio
nal Operária.

VEJA TAM BÉM : Burguesia; Ca
pital; Capitalismo; Comércio; De
senvolvimento Econômico e So
cial; Indústria; Lucro; Trabalho, 
Força de.
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Indutância

O termo “ induzir” é utilizado em 
física com um sentido semelhante 
ao que possui na linguagem co
mum. Quando se diz, por exemplo,

3ue uma pessoa/oí induzida a agir 
e determinada maneira, quer-se 

indicar que ela não era obrigada a 
fazer aquilo, mas que algo a condu
ziu, por meios indiretos, àquele 
procedimento. N a física, “induzir” , 
‘indutância”, “ indutor” e outras 

palavras correlatas estão vincula
das principalmente à p rodução in
direta de correntes* eletricas.

Pode-se provocar um fluxo de 
elétrons (corrente elétrica), por 
exemplo, colocando um fio em con
tato com uma fonte de tensão — 
um a pilha, ou os pólos de uma to
mada.

Mas também é possível criar 
corrente em um fio totalmente iso
lado, cujas pontas estejam unidas 
um a à outra, por meio da indução 
eletromagnética. Basta, para isso, 
colocar o condutor em um campo 
magnético variável — produzido, 
por exemplo, por um ím |, que se 
aproxime ou afaste dele, É esse fe- 
nomeno que se utiliza nos transfor

madores. Eles possuem dois con
juntos de fios enrolados em torno 
de um núcleo de ferro, e isolados 
um do outro. Quando um a corrente 
elétrica variável passa através de 
um deles, cria um campo* magné
tico variavel; este, por sua vez, age 
sobre os elétrons do segundo enro
lamento, produzindo uma força ele- 
tro motriz. Se o segundo circuito es
tiver fechado (isto é, não 
interrompido), aparecerá nele uma 
corrente induzida.

Também a telegrafia sem fio, o 
rádio e_a televisão existem graças 
à indução: os sinais mecânicos, lu
minosos ou sonoros são transfor
mados em impulsos elétricos, no 
sistema de transmissão; após serem 
amplificados, passam a antena, 
onde £eram fortes campos eletro- 
magneticos, que se propagam pelo 
espaço; ao chegarem à antena do 
receptor, induzem pequenas corren
tes — que são amplificadas e trans
formadas em sinais mecânicos, so
noros ou luminosos, como os 
primitivos.

O conhecimento da indução per
mitiu explicar fenômenos naturais 
diversos, como certo tipo de erup
ções semelhantes a labaredas, que 
aparecem nas bordas do disco so
lar, durante os eclipses. São causa
das por mudanças muito bruscas 
nos campos magnéticos da cromos- 
fera do Sol; e são eles que provo

cam, por indução, o aparecimento 
de uma imensa descarga elétrica, 
cujos efeitos luminosos são direta
mente observáveis da Terra.

A existência da indução eletro
magnética foi descoberta, indepen
dentemente, por Michael Faraday*, 
na Inglaterra, e por Joseph Henry*, 
nos Estados Unidos, no início do 
século XIX . Eles verificaram que, 
quando se aproximava ou afastava 
um imã de um fio enrolado com vá
rias voltas, aparecia nele uma fraca 
corrente.

__ Depois, notou-se que era a varia
ção do fluxo do campo magnético 
através de um circuito fechado que 
fazia surgir a força eletromotriz. 
Mesmo que o campo não varie, se 
o fio é girado de modo a alterar o 
número de linhas de força que atra
vessam seu interior — como acon
tece, por exemplo, nos dínamos e 
alternadores — , surge a corrente 
induzida.

H. F. E. Lenz*, físico alemão 
contemporâneo de Faraday e 
Henry, estabeleceu uma lei bas
tante geral que rege o fenômeno da 
indução: “ O sentido da corrente in
duzida é tal, que ela sempre se opõe 
à causa que a produz . Se, por 
exemplo, o ímã está se aproxi
mando do fio, o fluxo aumenta; a 
corrente surgida no ciucuito tem 
um sentido tal, que cria um campo 
magnético de sentido oposto ao do

ím ã e torna o aumento do fluxo 
magnético (a causa indutora) mais 
lento. Da mesma forma, se o ímã 
se afasta, o fluxo externo diminui; 
a corrente induzida criará, por
tanto, um campo magnético do 
mesmo sentido do exterior, refor- 
çando-o, e atenuando a diminuição 
do fluxo magnético.

A indução eletromagnética pode 
ser verificada, tambem, com o 
auxílio de duas bobinas: uma delas 
conectada a uma bateria, e outra a 
um galvanômetro.

Quando se liga ou desliga o pri
meiro fio da bateria, surge ou desa
parece uma corrente elétrica, à qual 
sempre está associado um campo 
magnético. Essa variação pode in
duzir um a corrente —  indicada 
pelo galvanômetro —  no segundo 
circuito.

Ocorre, assim, uma indução mú
tua entre os dois circuitos: a varia
ção da corrente em um deles gera 
no outro uma força eletromotriz 
de intensidade proporcional à rapi
dez da variação:

fi2 =  — M. di,/dt.

( d i jd t  indica a rapidez da variação 
da corrente indutora; M , uma cons
tante, traduz a indutância mútua 
dos dois circuitos). A unidade de 
indutância é o henry: a indutância 
m útua de dois circuitos vale um

ç * s ) )  í ; i ,< *. t u  ■ > } } ) > / > ) > > > m  m <<411* M M

A  auto-indução pode ser verificada experim entalm ente num  circuito 
elétrico form ado por um indutor ligado a um a fonte  de tensão contínua  
e a um am perím etro (a). A  alteração da corrente que passa pela bobina 
cria um cam po m agnético variável, que induz outra tensão na própria 
bobina: esta. por sua vez, gera um a corrente que tende a com pensar

a mudança da prim eira. As característica^ de um indutor dependem  
de sua finalidade: os que in tegram  aparelhos de rádio tê m  núcleo de 
ar e baixa indutância (b). Exigindo-se um alto valor de indutância, enro
la-se o indutor sobre um núcleo de ferro (c). Às vezes, a indutância  
é indesejável, com o nos resistores de fio enrolado (d, e).
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U m a bobina percorrida por uma corrente variável induz tensão sobre outra bobina imersa em  seu cam po m ag
nético: indução m útua (à esquerda). A am plitude da tensão é proporcional à mudança da corrente. Todo con
dutor elétrico, ao ser atravessado pela corrente, cria em  tom o de si um cam po m agnético; possui, portanto 
indutância, que deve ser considerada nos projetos de aparelhos eletrônicos. Para reduzir essa indutância recor 
re-se geralm ente a elem entos sem icondutores e ainda ã técnica dos circuitos impressos.

henry quando a variação de um 
ampere por segundo na corrente de 
um deles induz no outro uma força 
eletromotriz de 1 volt. A indutân
cia só depende de fatores geométri
cos, sendo igual nos dois sentidos.'

Inércia eletrom agnética

O fenômeno da indução eletro
magnética produz efeitos mesmo 
quando apenas um condutor está 
envolvido; uma mudança da cor
rente que o percorre induz uma 
força eletromotriz no próprio fio. É 
a auto-indução. Aumentando-se a 
corrente que percorre um circuito, 
o campo magnético inicialmente 
produzido pela corrente tenderá a 
aumentar; essá variação criará 
uma corrente induzida, que tenta 
impedir a variação do campo, 
opondo-se, portanto, ao aumento 
da corrente. A auto-indução torna 
qualquer variação de corrente mais 
lenta, pelo surgimento de uma cor
rente induzida que é oposta à varia
ção.

Como na indução mútua, tam 
bém na auto-indução a força eletro
motriz e  é proporcional à variação 
da corrente inicial:

£ m =  — L. di/dt

(di/dt é a taxa de variação da cor
rente, e L, uma constante denomi
nada auto-indutância do circuito; o 
sinal negativo indica que a força 
eletromotriz opõe-se sempre à va
riação da corrente).

E devido à auto-indução que se 
torna impossível ligar um circuito 
ou parar uma corrente instantanea
mente. Ao se desligar um interrup
tor, a energia armazenada no 
campo magnético criado pela cor
rente inicial faz com que se acumu
lem cargas elétricas nas extremida
des dos contatos —  e uma faísca 
pode saltar entre eles, ou uma cor 
rente começar a oscilar dentro do 
fio, até que toda a energia seja con
sumida no circuito. Isso cria pro
b lem as  e m  u s in a s  g e ra d o ra s  de  ele-

tricidade e em estações elevatórias 
ou de abaixamento de tensão. Sem
pre que se torna necessário inter
romper as enormes correntes que 
circulam nos condutores, é preciso 
evitar o surgimento de faíscas — 
que destruiriam o próprio interrup
tor —  e, de alguma forma, fazer 
com que a energia armazenada seja 
consumida.

A auto-indução pode ser enten
dida como um tipo de inércia* ele 
tromagnética: assim como não é 
possível mudar instantaneamente a 
velocidade de um corpo, devido a 
sua inércia, também o estabeleci
mento de uma corrente elétrica 
exige certo tempo. A auto-indutân
cia opõe-se a toda variação da cor
rente, da mesma forma que os cor
pos tendem a conservar sua 
velocidade.

T ipos de indutor

Os indutores podem ser classifi
cados de acordo com a sua cons
trução ou de acordo com o seu em
prego. De acordo com sua 
construção, podem ser fixos ou va 
riáveis. Entre os fixos, destacam-se 
os toroidais, assim chamados por- 

ue são enrolados sobre um núcleo 
e material ferromagnético em 

forma de anel ou toro. Esse tipo de 
construção resulta nos mais perfei
tos indutores, tanto assim que é 
dessa maneira que se fazem os in
dutores de laboratório.

Entre os indutores variáveis, há 
aqueles em que são tiradas várias 
derivações ao longo do enrola
mento, de tal maneira que o nú
mero de espiras através das quais 
circula a corrente, e por conse
guinte a indutância do indutor, pode 
ser escolhido pelo operador, de 
acordo com as necessidades do cir
cuito.

Entretanto, existe uma classe 
muito importante de indutores va
riáveis, que são chamados de indu
tores saturados. São geralmente 
empregados em circuitos de con-
t r o le  d e  c o r r e n te s  a lte rn a d a s .

A característica que influencia o 
valor da indutância é cham ada de 
“permeabilidade” do material. Al 
guns materiais apresentam uma 
permeabilidade altamente cons
tante, independente do valor da 
corrente que atravessa o enrola
mento.

Estes materiais são usados para 
construção de indutores de labora
tório. Outros, no entanto, apresen
tam uma permeabilidade variável, 
tanto menor quanto maior for o va
lor da corrente. Esse fenômeno é 
chamado de saturação.

Os indutores saturados são cons
truídos com um núcleo desse mate
rial, no qual é enrolada uma bobina 
chamada de enrolamento de traba
lho. Além desse enrolamento, 
existe um outro, denominado enro
lamento de controle. Através deste 
pode-se fazer circular uma corrente 
contínua que afeta a permeabili
dade do nucleo, afetando por con
seguinte a indutância apresentada 
pelo enrolamento de trabalho. Fa
zendo o enrolamento de controle 
com um grande número de espiras, 
é possível controlar a indutância do 
enrolamento de trabalho com uma 
pequena corrente de controle.

Os indutores também podem ser 
classificados conforme o seu em
prego. Assim, têm-se indutores fi
xos que são usados como elemen
tos de circuitos, indutores de alta 
precisão, para laboratórios, induto
res de controle, etc.

Existe ainda outra classe de in
dutores que são usados como ele
mentos de máquinas elétricas, ge
ralmente dínamos e motores de 
corrente contínua.

Uma das partes do motor elé
trico é o indutor, assim chamado o 
conjunto de peças, núcleos e enro
lamentos que estabelecem o campo 
magnético do motor.

VEJA TAM BÉM : Campo Elé
trico; Capacitor; Corrente Elétrica; 
E lé tr ic o , M o to r ; R e s is lu r .

Durante mais de vinte séculos, 
os conceitos de massa, matéria, 
inércia e_ movimento* receberam 
formulações diversas, algumas 
mesmo contraditórias. Aristóteles* 
afirmava que um corpo situado so
bre a superfície da  Terra só conser
vava seu movimento retilíneo uni
forme quando submetido à ação de 
um a força constante (na ausência 
de qualquer força, o movimento se 
extinguiria). Os corpos caíam por
que a Terra era o centro do Uni
verso, para o qual todos os corpos 
se dirigiam.

Já a matéria celeste, sendo fun
damentalmente diferente dá maté
ria terrestre (formada por uma 
“quinta essência”) obedecia a ou
tras leis. Aristóteles acreditava ex
plicar o movimento dos corpos ce
lestes dizendo que sua matéria 
tinha a propriedade intrínseca de se 
auto-suprir da força necessária 
para manter-se em movimento.

Foi somente com Galileu* que 
os movimentos e suas causas rece
beram uma explicação racional e 
fundamentada, rompendo-sç a pre
missa que diferenciava matéria ce
leste e terrestre. Coube a ele o esta
belecimento do princípio da 
inércia: “Qualquer velocidade 
transmitida a um corpo é mantida 
indefinidamente, desde que não 
existam causas de aceleração ou re
tardamento". Galileu chegou a essa 
formulação através de suas expe
riências com o plano inclinado: no
tou que, ao descer por um plano in
clinado, o corpo tinha movimento 
acelerado; subindo, o movimento 
era retardado; num plano horizon
tal, não haveria, portanto, qualquer 
força atuante: não existiria acelera
ção ou retardamento, e o corpo se 
manteria em movimento. Prosse
guindo em suas experiências, Gali
leu verificou que, soltando o corpo 
no alto do plano inclinado, ele po
dia subir ao longo de outro plano 
inclinado colocado em frente até 
atingir a altura inicial. Diminuindo 
a inclinação deste plano, o corpo 
continuava atingindo a altura de 
que partira, embora percorrendo 
um caminho maior. Substituindo o 
segundo plano inclinado por um 
plano horizontal, o movimento teo
ricamente jam ais cessaria, pois, por 
maior que fosse o seu percurso, o 
corpo nao podia atingir a altura do 
ponto de saída.

Kepler*, em suas pesquisas so
bre a dinâmica das órbitas elípticas 
dos movimentos planetários, defi
niu inércia como uma propriedade 
intrínseca da matéria, que se opu
nha às forças motoras: “ Inércia, ou 
oposição ao movimento, é uma ca
racterística da matéria, sendo pro
porcional à quantidade de matéria 
presente em um dado volume”.

Anos mais tarde, ao investigar a 
natureza da força centrífuga, Huy- 
gens* concluiu que a avaliaçao 
quantitativa de qualquer força só 
era possível se a cada corpo esti
vesse associada uma propriedade 
característica, conceitualmente di
ferente de peso. Seus estudos sobre



12 Inércia

os fenômenos de choque* leva- 
ram-no a precisar o conceito de 
inércia, que expressa a tendência de 
um corpo em manter seu estado de 
repouso ou movimento, quando so
licitado por uma força qualquer.

Embora as pesquisas de Galileu, 
Kepler e Huygens tenham esclare
cido as noções de movimento, inér
cia e força, não conseguiram esta
belecer relações entre fenômenos 
aparentemente desligados: movi
mento planetário, queda livre, força 
centrífuga e choque. Faltava o con
ceito unificador, a massa inercial, 
çiue seria introduzido por Newton*: 
e a massa inercial que torna neces
sário exercer um força sobre um 
corpo para acelerá-lo. Quanto 
m aior for a massa do corpo, tanto 
mais força se deve fazer para colo
cá-lo em movimento.

Além da massa inercial, todo 
corpo possui a chamada massa 
gravitacional, que determina a in
tensidade do campo gravitacional 
produzido pelo corpo (chamada 
massa gravitacional ativa) e tam 
bém a intensidade com que o corpo 
é afetado por campos gravitacio- 
nais gerados por outros corpos 
(chamada massa gravitacional pas
siva).

__ De acordo com a lei da gravita
ção* universal, a força de atração 
entre dois corpos é proporcional à 
massa gravitacional de cada um 
deles. A proporcionalidade entre 
massas gravitacional e inercial de

O P Ê N D U LO  —  Um  experim entador encontra-se em  um vagão ferroviário  
herm eticam ente fechado. O trem  percorre um  trajeto  retilíneo da estrada 
e, ao interior do vagão, não chegam  quaisquer im agens, sons ou vibrações  
do exterior. Passada a aceleração inicial (que o experim entador "sen te" fisi
cam ente ao ser jogado para trás), a situação no interior do vagão em  m ovi
mento volta a ser a m esm a de antes da partida. O observador não pode 
saber se o trem  continua em  m ovim ento na m esm a direção com  velocidade  
m enor, se parou, ou se está voltando. Só é possível perceber as variações  
de velocidade. M as se esta se m antém  constante, o passageiro não é capaz 
de dizer se o trem  anda ou está parado. O princípio de inércia, prim eiro for
m ulado por Galileu. explica esse fenôm eno.

um corpo foi confirmada experi
mentalmente por Newton e outros 
físicos. Para a física clássica, não 
passa, no entanto, de um dado em
pírico e acidental.

Já  na física moderna (sobretudo 
na teoria da relatividade*) essa pro
porcionalidade assume um signifi
cado mais profundo.

M assa e peso

A equivalência entre a massa 
inercial e a gravitacional, isto é, a 
proporcionalidade experimental- 
mente observada entre elas, permite 
a utilização da mesma unidade de 
medida para ambas: o quilograma, 
correspondente à massa de um 
corpo cuja velocidade aumenta de 
1 metro por segundo em cada se
gundo, sob a força de 1 newton. 
Para velocidades pequenas em rela
ção à velocidade da luz, a massa de 
um corpo é constante: caracteriza 
um corpo e independe de sua loca
lização. O mesmo não ocorre com 
o peso, força com que o corpo é 
atraído pela Terra; ele depende da 
posição do corpo na superfície da 
Terra e no Universo. Por exemplo: 
um corpo pesa mais no pólo que no 
equador e menos no alto de uma 
m ontanha que no nível do mar.

M ovim ento e força

O conceito primitivo de causa do 
movimento está associado à noção

C om  G alileu , uma exp lica ção  racional para o s  m au im entos e  euac causas. C o m  N e w to n , a in te rligação  dos con co itoa  do m o v im en to , inércia  c  fo rça .
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Ao se estudar o m ovim ento de rotação de duas esferas em  tom o de um  
eixo. é preciso considerar o m om ento de inércia do sistema.

A inércia de qualquer corpo, como um barco, por exem plo, é constante e O pêndulo de Foucault é um recurso que perm ite evidenciar a rotação da 
independe do meio em  que ocorra o seu m ovim ento. T e rra : ao longo do dia ele oscila em  planos distintos.

de força, que altera sua velocidade: 
quanto mais se “forçar” o corpo 
tanto maior será a alteração de sua 
velocidade. Essa noção primitiva 
satisfaz a primeira lei de Newton, 
que estabelece que a força é a 
causa da aceleração: “ Todo corpo 
permanece em seu estado de re
pouso ou de movimento retilíneo 
uniforme, a menos que seja obri
gado a mudar seu estado por forças 
atuantes sobre ele”. A mesma força 
aplicada sobre corpos de massas 
diferentes produz acelerações di
versas. A massa m  pode, portanto, 
ser medida em função da acelera
ção a, produzida pela força F: m 
=  F /a  ou F =  ma. Essa equação 
traduz a segunda lei de Newton so
bre o movimento: “A aceleração 
causada por uma ou várias forças 
atuantes sobre um corpo é propor
cional ao módulo da resultante e 
inversamente proporcional à massa 
do corpo” .

E a primeira lei nada mais é que 
o princípio de inércia e também um 
caso particular da segunda lei: 
quando a força for nula, a acelera
ção também será, mantendo-se o 
corpo em repouo ou em movimento 
retilíneo uniforme.

Um corpo em movimento circu
lar uniforme está sujeito a uma ace
leração dirigida radialmente para o 
centro da circunferência sobre a 
qual é executado o movimento: isso 
porque o vetor velocidade, orien
tado segundo uma tangente a essa 
circunferência, muda constante
mente de direção.

A força que produz essa acelera
ção é tambem radial e dirigida para 
o centro da trajetória circular. Re
cebe, por isso, a designação de 
força centrípeta. Segundo a terceira

Lei de Newton (a toda ação corres
ponde uma reação de valor igual, 
mas de sentido oposto), o corpo 
que executa um movimento circu
lar uniforme exerce uma força so
bre o corpo que cria a força centrí
peta.

Esta, portanto, está agindo sobre 
o corpo que realiza o movimento 
circular uniforme, enquanto a rea
ção é exercida sobre o corpo que 
age no primeiro. Se as duas forças 
atuassem sobre o mesmo corpo, a 
resultante seria nula, não havendo, 
assim, alteração de movimento.

Quando a força centrípeta pára 
de agir, desaparece tambem a rea
ção. E, não havendo mais nenhuma 
componente que altere o movi
mento, o corpo abandona o per
curso circular, passando a desen
volver um movimento retilíneo 
uniforme: sai da circunferência se
gundo a tangente, isto é, segundo o 
vetor velocidade, que está perma
nentemente tangenciando a circun
ferência.

Forças fictícias, 
um recurso

Em dinâmica não pode ser usado 
qualquer sistema de referência, pre
servando-se ao mesmo tempo as 
leis do movimento de Newton. A 
aceleração de um corpo depende, 
em geral, do sistema em relação ao 
qual é medida. E, como a força F  
que age sobre um corpo é dada pela 
segunda lei de Newton (F =  ma), 
F  assumirá valores diferentes se 
gundo o* sistema de referência 
usado.

Existindo algum sistema particu
lar de referência, qualquer outro 
que se desloque com movimento re-

tilíneo uniforme em relação a ele 
dará o mesmo- valor para a força: 
a aceleração de um corpo é igual 
para todos os sistemas que se mo
vem com_ velocidade constante uns 
em relação aos outros —  os siste
mas inerciais. Já  os sistemas que, 
em relação a outros, possuem al
guma aceleração são denominados 
não-inerciais; neles não se verifi
cam as leis de Newton.

A explicação do movimento nes
ses sistemas recorre a forças fictí
cias —  que compensam a acelera
ção do sistema, tornando possível 
a explicação do movimento. Por 
exemplo, a Terra constitui um sis
tema não-inercial, em relação a 
quase todos os outros planetas, 
pois possui aceleração. A existên
cia dessa aceleração pode ser con
firmada através do pêndulo de 
Foucault*. O movimento pendular, 
uma vez iniciado, prossegue devido 
à atuação da força da gravidade 
terrestre sobre a massa do corpo 
suspenso. Essa força pode ser de
composta em duas: uma dirigida 
radialmente e outra tangencial
mente. Esta última responde pelo 
movimento do pêndulo —  a outra 
é contrabalançada pela tensão do 
fio que sustenta a massa. Conse- 

iientemente, o movimento do pên- 
ulo terá a direção-da componente 

tangencial, que, junto com a com
ponente radial, define o plano de 
oscilação. O pêndulo nao pode 
abandonar esse plano, embora o 
chão, por sua vez, esteja em movi
mento.

Ora, a Terra, com seu movi
mento de rotação, constitui-se num 
enorme “chão” girante. Compro
va-se assim o movimento de rota- 
ç ã o  do  p la n e ta . M as  q u e m  e s tá  so

bre ele acompanha seu movimento, 
não percebendo sua rotação. En
quanto a Terra gira sobre seu eixo, 
o pêndulo não altera seu plano de 
oscilação: em relação ao planeta, 
ele parece estar animado de uma 
força que tenta afastá-lo de seu

Íilano. E uma força fictícia — a 
orça centrífuga.

M om ento de 
inércia

Considerem-se duas esferas liga
das entre si por meio de uma haste 
de massa desprezível comparada 
com a massa das esferas (ver figura 
nesta página). A haste une-se a um 
eixo que possibilita um movimento 
de rotação.

Para se obter, no fim de um certo 
tempo, uma determinada veloci
dade angular, torna-se necessário 
imprimir ao conjunto uma acelera
ção angular —  variação da veloci
dade angular por unidade de 
tempo.

Consegue-se essa aceleração lan
çando mao de um par de forças pa
ralelas, de mesma intensidade, mas 
de sentidos contrários, uma em 
cada braço da haste (um binário). 
Um sistema semelhante, mas com 
as esferas mais distantes do eixo de 
rotação, reagirá mais lentamente à 
ação de um mesmo binário: levará 
mais tempo para atingir a mesma 
velocidade angular. Isso significa 
que o sistema oferece uma inércia 
maior à rotação: seu momento de 
inércia é maior.

VEJA TAM BÉM : Movimento;
T e rm o d in â m ica .
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Infância

O interesse pela psicologia* da 
criança remonta à Antiguidade gre- 
co-latina. Mas esse estudo, então, 
restringia-se a observações ocasio
nais do comportamento infantil: só 
em fins do século XVIII e durante 
ó XIX  se formaram grupos de pes-

3uisa mais especializados, que pu- 
eram produzir trabalhos de real 

interesse. Nessas obras, em geral 
apresentadas sob a forma de m ono
grafias biográficas, constata-se a 
observação da criança de forma 
sistemática.

A infância —  período que vai do 
nascimento à puberdade — é uma 
fase do desenvolvimento humano, 
processo contínuo de interação en
tre um organismo biopsíquico e seu 
meio fisico-social. Trata-se de um 
processo complexo de integração e 
organização ae eventos e experiên
cias em que componentes físicos, 
emocionais, intelectuais e sociais se 
acham intimamente relacionados.

Portanto, o ser humano não é 
produto apenas de sua cultura*, 
nem tampouco puro resultado de 
sua herança genetica. É um indiví
duo distinto e único que produz sua 
própria organização a partir dos 
fatores que contribuem para o de
senvolvimento do eu e da persona
lidade.

N a psicologia contemporânea, o 
estudo do desenvolvimento hu
m ano pode ser agrupado em três 
grandes linhas: uma que se preo
cupa em visualizar o ser humano 
como um todo, passando por vá
rios estágios de desenvolvimento; 
outra que focaliza a atenção em 
processos específicos ou áreas de 
desenvolvimento (físico, social, in
telectual); e uma terceira, chamada 
“psicologia experimental da 
criança”, que pretende manipular a 
situação na qual a criança se en
contra e verificar de que modo o 
desenvolvimento é influenciado 
pela aprendizagem*. As duas pri
meiras têm apresentado um grande 
número de pesquisas longitudinais 
(o mesmo grupo de crianças é estu
dado repetidas vezes durante um 
extenso período, muitas vezes du
rante dez anos ou mais) e transver
sais (selecionam-se um ou mais 
grupos de crianças de uma ou vá
rias idades e fazem-se observações 
desse período etário).

Embora não exista ainda um 
corpo teórico unificado que expli
que os principais aspectos do de
senvolvimento humano, todas essas 
formas de investigação trouxeram 
contribuições importantes para a 
compreensão do problema.

Para fins de estudo, a infância

Code ser dividida em etapas, em- 
ora não haja concordância univer

sal quanto ao número e limites de- 
marcatórios. Uma das possíveis 
formas de divisão inclui a fa se  do 
bebê (primeiro ano de vida), a pri
meira infância (segundo ano de 
vida), a segunda infância (período 
pré-escolar) e a terceira infância 
(do período escolar à puberdade). 
Os limites demarcatórios não são
r íg id o s  d ev id o  à s  p ró p r ia s  c a r a c 

terísticas do processo de desenvol
vimento (único, gradual, etc.). Mas 
cada etapa pode ser caracterizada 
em funçao de determinados aconte
cimentos significativos, assim con
siderados por causa do importante 
papel que desempenham no com 
portamento posterior.

Fase do bebê

Ao nascer, a criança fica exposta 
a numerosos estímulos ambientais 
e passa da completa dependência 
orgânica em relação à mãe para 
um a vida em que deve satisfazer, 
pelo menos parcialmente, algumas 
de suas necessidades fisiológicas.

Seu organismo é sensível a estí
mulos internos e externos, dando 
respostas motoras complexas e es
pecíficas a eles. O bebe aprende a 
usar seus braços e mãos, a sen- 
tar-se apoiado e depois sem apoio, 
a permanecer de pé e a andar segu
rando-se nos objetos. Sua coorde
nação viso-motora desenvolve-se 
rapidamente (por exemplo, leva a 
chupeta à boca sem tatear). Existe 
já  um início de percepção e com
preensão do mundo. Parece que a 
coordenação de ações simples com 
as percepções (atos sensório-moto- 
res) predominam na sua atividade 
mental. Aprende também a distin
guir familiares de estranhos.

Das necessidades básicas do 
bebê, as mais importantes são a 
fome e a sede, que exigem sua par
ticipação ativa e dependem ao 
mesmo tempo da ajuda de outros. 
Em nenhum outro período de vida, 
após _o nascimento, a relação de de
pendência com outro ser humano 
(comumente a mãe) será tão in
tensa. A forma como for conduzida 
serâ responsável por seu comporta
mento futuro no relacionamento 
com outras pessoas.

As primeiras aprendizagens rela
tivas a outras pessoas resultam, 
parcialmente, de complexas expe- 
riências sensoriais associadas à ali 

Na prim eira infância, aprim ora-se a coordenação percepto-m otora. mentação; é uma situação social

Enquanto beb ê . a criança ainda não sabo  m anipu lar ap rop r iad am en te  o b je to s  ou c o m e r  com  as próprias m ãos.
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em que se formam atitudes funda
mentais em relação à mãe (positi
vas, negativas ou uma combinação 
conflitiva de ambas, dependendo 
da recompensa ou punição associa
das a ela).

Nesse período, o bebê aprende 
mais ou menos metade dos fone
mas mais importantes da língua e 
alguns morfemas simples. Os sons 
iniciais da criança são primaria
mente reflexivos, associados a res
postas automáticas; ela ainda não 
aprendeu nenhum som específico 
para expressar necessidades parti
culares. Geralmente, diz sua pri
meira palavra no fim do primeiro 
ano. A necessidade de falar e o re
forço que recebe determinam a fre
qüência e qualidade de sua produ
ção oral.

Seu repertório de emoções limi
ta-se, no início, quase exclusiva
mente à dor e ao prazer. Nessa pri
meira fase tambem se observam 
transformações físicas intensas.

Primeira infância

No segundo ano de vida, é ainda 
importante o relacionamento entre 
criança e mãe. Inicia-se o processo

de socialização*, pelo qual a 
criança assimila valores, motivos e 
comportamentos do grupo em que 
vive, tornando-se membro desse 
grupo: começa o treino do asseio, 
alimentação, atitudes raciais. A ra
pidez desse processo depende do 
nível de desenvolvimento físico, 
motor e de linguagem.

No processo de socialização, os 
pais começam a impor restrições 
em atividades que eram agradáveis 
à criança. A relação com a mãe 
modifica-se diante de exigências 
para que assuma certa independên
cia e responsabilidade por seu pró
prio cuidado. A forma como esses 
treinos são conduzidos afeta o de
senvolvimento de seus sentimentos 
e percepções em relação a si pró
pria.

Fundamentada nas habilidades 
conceituais e motoras recém-desen- 
vol vidas, a criança aprende que 
não é completamente passiva e de
pendente do ambiente, pois pode 
provocar mudanças no mundo que 
a rodeia, locomover-se e satisfazer 
algumas motivações sem ajuda dos 
pais. Assim, cria-se a base para o 
sentimento de autoconfiança na 
sua habilidade em lidar de modo

É na fase escolar que se cristaliza a identificação com  o próprio sexo.

i i m

N a  s e g u n d a  in f â n c i a ,  o c o r r e  u m  r á p id o  p r o g r e s s o  n a  l i n g u a g e m  d a  c r i a n ç a .

eficiente com o ambiente. Entre
tanto, ainda experimenta sentimen
tos de ansiedade frente a novas si
tuações que ela precisa enfrentar 
sozinha.

O desenvolvimento físico ainda é 
rápido e sua capacidade para dar 
respostas motoras, ampliada. 
Aprende a erguer-se, andar sem 
apoio, descer e subir escadas. Há 
grande progresso em atividades 
como manipulação de cubos, co
mer com as próprias mãos, jogar 
objetos, etc.

Na linguagem; aumenta o reper
tório de sons básicos (fonemas) e 
começa a usar palavras com sen
tido. Compreende melhor pergun
tas e ordens, enquanto sua vocali
zação se torna mais compreensível. 
Sua coordenação percepto-motora 
é mais intencional e ela aprende 
que os símbolos da linguagem se 
relacionam com objetos. O apareci
mento do pensamento simbolico é, 
provavelmente, a mudança mais 
importante no seu funcionamento 
intelectual.

Segunda infância

Rápido progresso na linguagem 
e capacidades intelectuais, curiosi
dade sexual, identificação com mo
delos paternos, aparecimento de 
um superego ou consciência e com 
portamento defensivo diante de si- 
tuaçãoes que provocam ansiedade
—  são alguns dos acontecimentos 
importantes da segunda infância 
(período pré-escolar). A aparência 
física aproxima-se da do adulto, 
com ritmos diferentes de cresci
mento para as diversas partes do 
corpo. O comportamento motor de
senvolve-se com maior controle e 
diferenciação dos movimentos fi
n o s , que  p e rm ite m , p o r  exem plo ,

traços mais definidos e menos repe
titivos na elaboração de desenhos.

A criança passa a dominar re
gras morfológicas e sintáticas, o 
que lhe permite produzir de forma 
adequada novas sentenças. Passa a 
aplicar palavras e frases a um ob
jeto ou acontecimento específico e 
aumenta a utilização precisa de pa
lavras abstratas. É também nessa 
fase cjue ela passa do estágio ego
cêntrico da  linguagem (quando não 
há preocupação em se fazer enten
der) para o estágio sociocêntrico 
(no qual procura adequar suas pa
lavras à percepção de seus interlo
cutores). Ocorrem ainda importan
tes mudanças no seu processo 
perceptivo. O que é percebido rela- 
ciona-se intimamente aos “rótulos” 
(nomes) abstratos que aprendem a 
aplicar a objetos e eventos. Por 
volta dos quatro anos, a criança se 
encontra no estágio mais complexo 
do pensamento intuitivo, que é es
sencialmente pré-lógico. Passa a 
construir imagens e conceitos mais 
complexos, embora ainda relacio
nados com a experiência percep- 
tiva.

Dá-se nessa fase a descoberta do 
prazer na área genital. A atenção 
da criança volta-se para seu pró-

Íirio corpo, e ela passa a manipu- 
á-lo. Em certas culturas, isso pro

voca pu 'ições ou ameaças de 
punições, ando origem geralmente 
a ansiedat - e sentimentos de culpa 
na criança. Ela passa a assumir ati
tudes, valores e comportamentos 
culturalmente condizentes com seu 
sexo e que visam a conseguir afei
ção, identificação com o progenitor 
do mesmo sexo e aceitaçao entre os 
pais e os companheiros. Essas mes
mas razões interferem na aprendi
zagem dos padrões morais e na 
aq u is iç ã o  d a  c o n sc iê n c ia  m o ra l,
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mudança importante na vida men
tal da criança, que passa a inibir 
ações consideradas más. Entre
tanto sua consciência moral ainda 
é frágil, e a criança, embora dese
jando ser independente, hesita entre 
responsabilizar-se pelo que faz ou 
delegar aos adultos a decisão sobre 
o “ certo” e o “errado”. Os compa
nheiros da mesma idade, que ate os 
três anos não assumem grande im
portância, vão se tornando cada 
vez mais significativos. Estabele- 
cem-se, assim, os primeiros laços 
de amizade, mais comuns com 
crianças do mesmo sexo. A intera
ção social torna-se mais freqüente 
e complexa, com alguns comporta
mentos aparentemente contraditó
rios: ao Jado  da agressividade e 
competição, as crianças são coope- 
radoras e amigas.

Terceira infância

Na fase escolar (dos seis anos à 
pré-adolescência), ao lado da am
pliação do meio social e do fortale
cimento da consciência, cristali
za-se a identificação com o próprio 
sexo. Desenvolvem-se as habilida
des escolares e a criança aprende a 
interagir com companheiros. A so
cialização na escola age como 
complemento da socialização fami
liar.

Na escola a criança sente-se 
mais capaz de assumir responsabi
lidades. Entre os fatores que contri
buem para isso está a ausência da 
proteção dada por seus pais no lar, 
a necessidade de auto-afirmação 
entre os companheiros e, ainda, seu 
próprio desenvolvimento emocio
nal. Quase todas as suas reações, 
contudo, dependem de sua aprendi
zagem anterior na família, na vizi
nhança, etc. No ambiente escolar, 
onde o nível de tolerância é sensi
velmente menor, os pais e familia
res são substituídos por professores 
e colegas. Se esse novo grupo pos
suir valores coincidentes com os do 
grupo familiar, as atitudes da 
criança serão recompensadas e 
aceitas. No caso oposto, ela sofrerá 
sérios problemas de adaptação.

No aspecto físico há uma queda 
perceptível na aceleração do cresci
mento: suas proporçoes físicas já  
se encontram bastante semelhantes 
às dos adultos. Sua coordenação 
motora já  lhe permite atividade 
bem mais complexa. Intelectual
mente, a criança passa do estágio 
intuitivo para o estágio das opera
ções concretas, caracterizado pela 
aplicação de regras lógicas a obje
tos concretos. Ela se torna capaz 
de retornar ao ponto inicial de uma 
seqüência mental, percebe que cer
tos atributos do mundo permane
cem estáveis apesar de mudanças 
em alguns aspectos, e desenvolve 
habilidade em usar a lógica e o ra
ciocínio. A divisão entre “certo” e 
“errado” torna-se menos ríçida e a 
criança mostra maior espirito de 
eqüidade no julgamento moral de 
casos específicos.

Nesse período surge também 
uma tensão inusitada em relação a 
sua competência intelectual. A 
criança de seis ou sete anos é for
çada a se avaliar em função de suas 
próprias habilidades e atributos e é 
capaz de perceber que seus pa is a
a c e ita m  p o rq u e  a a m a m  e  n a o  p o r

algo que fez, enquanto a aceitação 
dos companheiros, duramente con
quistada, depende daquilo que pode 
oferecer (talentos, habilidade, etc.). 
As reações de seu grupo de idade 
ajudam-na a se definir e exercem 
grande influência em seu autocon- 
ceito. A rejeição pelo grupo é uma 
experiência sentida profundamente 
e que pode ter efeito a longo prazo.

A natureza dos grupos de crian
ças varia de acordo com a idade 
que possuem seus integrantes. No 
início, os grupos são informais, 
seus membros mudam muito e não 
há preocupação com o sexo dos 
companheiros: meninos e meninas 
convivem sem qualquer diferencia
ção sexual nos jogos ou brincadei
ras. Mais tarde, tendem a se agre
gar em grupos do mesmo sexo, 
rejeitando os do sexo oposto.

A preocupação no sentido da 
identificação com o próprio sexo 
domina as atitudes e influencia ob
jetivos, comportamentos, valores e 
interesses da criança. Esse pro
cesso se amplia, envolvendo figuras 
fora da família e novos heróis que 
emergem de jornais, televisão, re
vistas, etc., cujo comportamento a 
criança passa a imitar.

VEJA TAM BÉM : Adolescência; 
Aprendizagem; Desenvolvimento e 
Crescimento Biológico; Emoções; 
Inteligência; Motivação; Socializa
ção.A natureza dos grupos de crianças depende da idade de seus integrantes.

In flu enciadas po lo  gru po, as crianças ad o tam  com p orta m on tos  adequ ados . S on ton i a c  fo licos  ou  aeren i aco itas.
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Infecciosas,
Doenças

São consideradas infecciosas as 
moléstias causadas por seres vivos 
estranhos ao organismo humano, 
capazes de nele se instalarem e ai 
se multiplicarem. São transmissí
veis de um indivíduo a outro, direta 
ou indiretamente, através de veícu
los animados ou inanimados.

Ao instalar-se no organismo, o 
agente infeccioso pode desencadear 
a doença, que por diferentes formas 
se manifesta, como resposta à in
fecção. Alguns causam doença pela 
produção de toxinas; outros, pela 
interferência no metabolismo* do 
hospedeiro; outros, pela destruição 
de células e tecidos; e outros ainda 
por ação mecânica, ao ocuparem 
espaço entre tecidos nobres do 
organismo.

Há várias categorias de seres vi
vos que podem atuar como agentes 
infecciosos: vírus*, b actéria s,, fun
gos* e protozoários*, e até mesmo 
vermes* e artrópodes*. Costuma-se 
fazer uma distinção (um tanto se
mântica) entre infecção, causada 
por agentes unicelulares, e infesta
ção, causada por agentes (parasi
tas) pluricelulares.

Infecção e doença

Ao instalar-se num organismo, 
nem sempre o agente infeccioso de
termina doença; às vezes, pode 
causar uma infecção inaparente, 
isto é, sem sintomas ou sinais.

Para que a doença se manifeste, 
concorrem fatores de duas ordens: 
as que dependem do próprio agente 
infeccioso e as que dependem do 
organismo infectado.

Os agentes infecciosos podem 
ípresentar graus variados de viru- 

ncia, isto é, acarretar doença 
nais ou menos grave.

Por exemplo, os vírus da febre* 
amarela ou aa  raiva* são altamente 
virulentos, enquanto o do res
friado* comum causa doença ba
nal. Eles também diferem quanto à 
capacidade infectante (patogenici- 
dade). Alguns, ao atingirem um or
ganismo sadio, em geral causam a 
loença, desde que o organismo lhes 

seja suscetível —  é o caso do para
sita da malária*, por exemplo — , 
enquanto outros — como o da po
liomielite* — nem sempre provo
cam a doença. São respectivamente 
chamados agentes de alta e baixa 
patogenicidade.

As condições do organismo hu
mano tambem desempenham um 
papel básico, podendo favorecer ou 
dificultar a ação do agente infec
cioso. Nesse sentido, têm importân
cia o estado geral de nutrição e a 
resistência ao agente. Por exemplo, 
um resfriado, banal para um adulto 
sadio, pode ter conseqüências de
sastrosas para um ancião debili
tado ou uma criança enfraquecida. 
Por outro lado, cada pessoa apre
senta um determinado grau de imu
nidade com relação a um dado 
agente infeccioso.

Dependendo, portanto, de tão

ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS

DOENÇA AGENTE
INFECCIOSO TRANSMISSÃO PREVENÇÃO TRATAMENTO

ESPECIFICO

resfriado sessenta tipos 
de Rhinovirus

direta, através de 
goticulas de saliva

evitar contato nenhum

gripe três tipos 
de Myxovirus

direta, através de 
goticulas de saliva

evitar contato; 
vacina nenhum

0)
D
CC

>
raiva Rhabdovirus

indireta, pela 
mordida de 
animal raivoso

vacinação de 
animais 
domésticos; 
vacina

vacina; 
soro imune

2
V)
<
o

poliomielite três tipos 
de Enterovirus

indireta (via 
digestiva), através 
de veículos 
contaminados

vacina Sabin nenhum

<
</>
D
<
O

febre amarela Arborvirus
do grupo B

indireta, através da 
picada do mosquito 
vetor (Aedes sp.)

combate 
ao vetor; 
vacina

nenhum

sarampo Paramyxovirus direta evitar contato; 
vacina nenhum

varíola Poxvirus variolae direta isolamento de 
doentes,vacina

nennum; 
soro imune

gonorréia Neisseria
gonorrhoeae

direta
(contato sexual) evitar contato antibióticos

difteria Corynebacterium
diphtheriae direta, através de 

goticulas de saliva

isolamento 
de doentes; 
vacina

soro imune; 
antibióticos

</>
<

tétano Clostridium
tetani

indireta; obietos 
contaminados

vacina;
soro
antitetãnico

soro imune; 
antibióticos

cc
m
h
O
<

febre tifóide Salmonella
typhi

indireta; água e
alimentos
contaminados

saneamento;
vacina antibióticos

oo

QC

2
V)
<

peste
Pasteurella
pestis

indireta, através 
da pulga do rato 
Xenopsilla cheopis

extermínio e 
controle de 
ratos e pulgas; 
vacinação; 
terapia

estreptomicina
sulfas

<
</>
D
<
O

tuberculose Mycobacterium
tuberculosis direta

evitar contato; 
vigilância de 
doentes e 
comunicantes

hidrazida;
estreptomicina

lepra Mycobacterium
leprae direta

evitar contato; 
vigilância de 
doentes e 
comunicantes

sulfonas

amebíase Entamoeba
histolytica

indireta; água 
e alimentos 
contaminados

saneamento; 
cocção de 
alimentos

quimioterápicos
antibióticos

malária Plasmodium sp.
indireta, pela 
picada do vetor 
Anopheles sp.

extermínio 
do vetor; 
quimioterapia 
profilática

derivados
quinoleínicos;
derivados
pirimidínicos

<J)
<

doença 
de Chagas

Trypanosoma
cruzi

indireta, com as 
fezes do vetor 
Triatoma sp. 
(barbeiro)

extermínio 
do vetor problemático

£

3
<cc
<
a .

doença 
do sono

Trypanosoma
gambiense

indireta, pela 
picada da mosca 
Glossina sp. 
(tsé-tsé)

extermínio 
do vetor nenhum

cc
2
CO
<a

teníase Taenia solium 
e T. saginata

indireta, pela 
ingestão de carne 
de porco (ou. boi) 
com larvas

inspeção 
sanitária de 
carnes

dicloro-
salicilamida

<
li
3
<
O

cistieercose larvas de 
Taenia solium

indireta, pela 
ingestão de 
alimentos 
contaminados com 
ovos de Taenia

medidas de 
higiene pessoal nenhum

esquistossomose Schistosoma
mansoni

indireta (as larvas 
desenvolvem-se 
num caramuio: 
Biomphalaria)

saneamento; 
extermínio 
do vetor

derivados
tioxantônicos

ancilostomose
Necator
americanus

indireta, pela 
penetração de 
larvas através 
da pele

saneamento tetracloro-
etileno
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Vacinação: um dos meios mais comuns de prevenir doenças infecciosas.

numerosos e variados fatores, uma 
infecção nem sempre significa 
doença e, mesmo que a provoque, 
a gravidade varia.

Todas as moléstias infecciosas 
têm um traço em comum, indepen
dente de seu agente causador, de 
sua gravidade ou pátogenicidade: 
elas são transmissíveis, isto é, po
dem sempre passar de um indiví
duo (portador da moléstia) a outro 
(receptor), embora por maneiras di
ferentes (contágio direto ou através 
de veículos diversos).

Incidência

Existem moléstias infecciosas 
que incidem com maior freqüência 
em determinados grupos popula
cionais. Quando essa freqüencia 
tende a se manter constante ao 
longo dos anos, diz-se que a molés
tia é endêmica nessa população. 
Por exemplo, a bacia amazônica é 
considerada uma área endêmica de 
febre amarela silvestre. Existe, de 
certa forma, um equilíbrio natural, 
na região, entre os fatores que favo
recem e os que impedem a dissemi
nação da doença. Quando o equilí
brio é rompido bruscamente, 
pode-se observar um aumento con
siderável no número de casos: ma- 
nifesta-se um surto que, ao se am
pliar e alastrar a partir de um 
centro, se transforma numa verda
deira epidemia*.

Prevenção

Com relação às moléstias trans
missíveis, o recurso mais eficaz de 
controle consiste na prevenção. 
Teoricamente, bastaria para isso 
interromper a cadeia de transmis
são: fonte de infecção ~  v e íc u lo ^  
receptor. Mas na prática isso se 
mostra muito difícil, porque en
volve uma série de medidas sanitá
rias de custo muito elevado e plena
m e n te  a c e s s ív e is  ap en as  em  p a ís e s

de economia privilegiada. Diante 
disso, procura-se, em geral, atacar 
um dos elos da cadeia de transmis
são. Mais freqüentemente — e com 
grande eficácia —  o ataque diri
ge-se ao último elo: o receptor. 
Através da vacinação* procura-se 
reduzir ao mínimo o número de 
pessoas suscetíveis à moléstia. O 
processo de vacinação é tão eficaz 
que em muitos países, há muito 
tempo, não se ouve falar de doen
ças como a varíola*, por exemplo. 
No entanto, ainda não se dispõe de 
vacinas para todos os tipos de mo
léstias. Para resolver o problema, 
apela-se para outros recursos. Em 
relação às doenças que se transmi
tem através de vetores biológicos, 
procura-se combatê-los. Por exem
plo, o desaparecimento da malária 
em vastas áreas do globo deve-se 
ao combate sistemático ao mos
quito transmissor, empreendido du
rante decênios. O mesmo pode-se 
dizer em relação à febre amarela e 
outras doenças.

Nos casos de moléstias veicula
das por água ou alimentos, as me
didas profiláticas compreendem 
justamente o tratamento da água 
(estações de tratamento, cloração, 
etc.) e dos alimentos.

E, quando há um reservatório 
natural que não seja representado 
pelo homem, visa-se ao extermínio 
desse reservatório.

Nos casos em que não há vacina; 
não existem vetores (o contágio e 
direto) e o reservatório natural é o 
próprio homem (como na lepra* ou 
tuberculose*), o único recurso é 
tratar o paciente e evitar seu con
tato com indivíduos sadios, restrin
gindo, dessa forma, as fontes pri
márias de infecção.

VEJA TAM BÉM : Enfermidade; 
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Infinito

O problema do infinito acompa
nha o desenvolvimento do pensa
mento filosófico desde suas origens 
na Grécia antiga. Ao longo da his- 
tória^ da filosofia, diferentes con
cepções sobre o infinito têm sido 
propostas: o infinito como algo que 
e indefinido, por não possuir limite 
ou fim; o infinito como algo que 
não pode ser dito nem definido nem 
indefinido, já  que a seu respeito tor
na-se sem sentido qualquer referên
cia a fim ou a limite; o infinito 
como sendo essencialmente nega
tivo e incompleto; o infinito como 
algo positivo e completo; o infinito 
como sendo o meramente poten
cial, cuja natureza seria a de poder 
ser e nunca a de ser; o infinito 
como algo atual e inteiramente 
dado.

Numa ampla acepção, que in
cluía as conotações de “ ilimitado” 
e de “ indefinido , o infinito já  apa
rece na tábua dos opostos dos anti
gos pitagóricos, do mesmo lado da 
obscuridade, do feminino, do retân
gulo, etc., e contraposto ao finito, 
a luz, ao masculino, ao quadrado, 
etc. Situa-se, assim, no lado dos as
pectos negativos da realidade, se
gundo a visão dualista do pitago- 
rismo. Uma outra concepção pré- 
socrática sobre o infinito é pro
posta por Anaximandro* de Mi- 
leto, que faz do ápeiron — segundo 
alguns intérpretes, simultanea
mente o indeterminado qualitativo 
e o infinito espacial —  o princípio 
(arqué) de onde surge e ao qual pe

riodicamente retorna o universo. 
As ambigüidades inerentes às con
cepções pitagóricas e milesianas 
sobre o infinito foram evidenciadas 
por Zenão* de Eléia. Em alguns de 
seus famosos argumentos sobre a 
grandeza e sobre o movimento*, fo
caliza, direta ou indiretamente, a 
noção de infinito, fazendo-lhe a crí
tica e forcando a sua posterior re- 
formulaçao.

A filosofia platônica, seguindo e 
desenvolvendo a tradição pitagó- 
rica, conjugará dois princípios para 
explicar todas as coisas: o ápeiron 
(o infinito ou o ilimitado) e o peras 
(o limite); o primeiro seria o res
ponsável pelo aspecto de geração e 
de corrupção manifestado pela rea
lidade. Mas foi Aristóteles* o pen 
sador que, pela primeira vez, reali 
zou^ uma análise sistemática da 
noção de infinito. Procurando res
ponder às aporias (“caminhos sem 
saída”) forjadas por Zenão de Eléia 
a respeito do contínuo, estabeleceu 
uma distinção fundamental: entre 
infinito potencial e infinito atual 
(efetivamente existente). Para Aris
tóteles, somente seria admissível 
a existência do primeiro tipo de 
infinito.

Na filosofia helenística*, mani- 
festa-se a tendência, sobretudo en
tre neopitagóricos e neoplatônicos, 
de considerar a noção de infinito 
numa acepção positiva. Plotino*, 
por exemplo, faz a sua hierarquia 
do ser corresponder a uma hierar
quia do infinito.

O pensamento cristão estabele
ceu estreita ligação entre os proble
mas do infinito e da eternidade. 
Uma de suas teses fundamentais é 
a de que, somente Deus podendo 
criar do nada, somente Ele poderia 
ser dito eterno e infinito, como infi

A r is t ó t e le s  f e z  a  d is t in ç ã o  e n t r e  in f in it o  p o t e n c ia l  e  in f in it o  a t u a l .
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nitos seriam Seus atributos. Foram 
essas idéias que alimentaram a es
peculação teológica e metafísica da 
escolástica*.

Os m odernos

Giordano Bruno*, defendendo a 
noção da infinitude do mundo, é 
geralmente considerado o primeiro 
“infinitista” moderno. Mas essa 
idéia já  aparecera em pensadores 
anteriores como Nicolau de Cusa 
(1401-1464). A passagem de uma 
concepção finitista para a infini- 
tista, em relação ao universo, fez-se 
plenamente no decorrer do século 
XVII. Os trabalhos matemáticos 
de Galileu*, Descartes*, Pierre de 
Fermat (1601-1665) foram, a esse 
respeito, fundamentais, pois forne
ceram instrumentos para um trata
mento matemático adequado da 
noção de infinito.

Quase todos os filósofos moder
nos —  particularmente os raciona- 
listas —  afirmaram a infinitude do 
mundo e fazem amplo uso da no
ção de infinito em seus sistemas. 
Para Descartes, o infinito é peça 
fundamental na sua construção me
tafísica, servindo-lhe para provar a 
existência de Deus e, através desta, 
garantir a correspondência entre as 
evidências subjetivas e o p lana da 
objetividade. Na filosofia de Spi- 
noza*, o infinito é idéia dominante: 
Deus seria, para ele, um ser absolu
tamente infinito, ou seja, uma subs
tância dotada de infinitos atributos, 
cada um deles exprimindo uma es
sência eterna e infinita.

Outro racional ista, Leibniz*, de
senvolve importantes investigações 
matemáticas e metafísicas sobre o 
infinito. Para ele, o infinito encon 
tra-se em todos os níveis da reali
dade, tanto no infinitamente grande 
quanto no infinitamente pequeno. 
Chega mesmo a propor uma “ hie
rarquia de infinitudes” . Outros pen
sadores dessa época exprimem o 
impacto causado j>ela ideia de infi
nito na concepção que o homem 
faz de si mesmo. E particularmente 
o caso de Pascal*, que contrapõe a 
idéia de infinito à finitude humana 
e afirma que, diante do infinita
mente grande e do infinitamente pe
queno, dois abismos, o homem 
toma consciência de sua grandeza 
e de sua miséria.

Na vertente do empirismo*, 
como em Locke*, a questão que se 
propõe é sobretudo a da origem da 
idéia de infinito —  o infinito consi 
derado do ponto de vista psicoló
gico e gnosiológico, e não na pers 
pectiva matematica ou metafísica. 
Para Locke, por exemplo, a idéia 
de infinito seria resultante da 
adição de idéias referentes a por
ções de espaço ou a momentos do 
tempo.

Kant* tratou criticamente da 
idéia de infinito, fazendo-a objeto 
de uma das antinomias da razão 
pura. Mostra que sobre o infinito 
luas teses se contrapõem, sem que 

.lenhuma consiga se impor definiti
vamente: uma afirma que “o 
mundo tem um começo no tempo 
e também está limitado no es
paço” ; a outra sustenta que “o 
mundo não tem começo e e ilimi
tado no espaço, sendo infinito em 
relação ao tempo e ao espaço” .

Os pensadores que representam

Leibniz iniciou a análise dos infinitêsim os. (Retrato de A . Scheits.)

Kant colocou a idéia de infinito entre as antinom ias da razão pura.

o idealismo* alemáo pós-kantiano, 
Fichte*, Schelling* e Hegel*, rein- 
troduzem a dimensão metafísica na 
idéia de infinito. Hegel faz a distin
ção entre diferentes tipos de infi
nito: o infinito matematico, o infi
nitamente grande, a infinitude 
subjetiva, a infinitude objetiva, a 
infinitude positiva. Esta ultima é 
que seria, para ele, a verdadeira in
finitude, constituindo uma “ nova 
definição dò Absoluto” . A infini
tude seria, pois, a determinação 
afirmativa do infinito, que só ele é 
verdadeiramente “em si” . Apesar 
de poder manifestar-se como finito, 
o Espírito Absoluto hegeliano 
é, em si mesmo, positivamente 
infinito.

Charles Renouvier (1815-1903) 
viu na refutação à noção de infinito
— concebido num sentido realista
— uma condição básica para a 
afirmação do personalismo, já  que 
contrapunha frontalmente a ideia 
de infinito à de pessoa. A passagem 
da afirmação de um infinito poten
cial para um infinito atual seria, se
gundo Renouvier, racionalmente 
ilegítima.

N a matemática

A partir de meados do século 
XX, o problema do infinito passou 
a ser investigado, preferencial
mente, no campo da matemática, 
que, desde entao, desenvolveu no
vos recursos e apurou um instru
mental adequado ao tratamento 
dessa questão. Antigos problemas
— como os propostos na Antigui
dade por Zenão de Eléia — podem 
então ser enfrentados e soluciona
dos sem apelo a pressupostos me
tafísicos e teológicos. Na verdade, 
o problema do infinito transfor
mou-se em tema abordado mais 
freqüentemente por matemáticos e 
lóg icos.

Até a formulação da teoria dos 
conjuntos*, dominava entre mate
máticos e filósofos a concepção 
aristotélica de “infinito” : ente em 
potência, algo que tem em si o de
vir, ato de criação que desconhece 
barreiras. Desse ponto de vista — 
central na doutrina das antinomias 
da razão pura de Kant, por exem
plo — , nao é admissível entender 
uma reta como constituída de uma 
totalidade (infinita) de pontos efeti
vamente existentes: é sempre um 
ato de sucessivas divisões e aproxi
mações que nela “atualiza” um nú
mero ilimitado de pontos.

No século XIX , porém, os esfor
ços de matemáticos como Cau- 
chy*, Weierstrass* e Dedekind* 
para fundamentar a análise condu
zem, ao lado de novas exigências 
de rigor, à necessidade da noção de 
conjunto, em particular para a defi
nição de número real. Contudo, se 
a prática matemática solicitava 
conjuntos formados de “ infinitos” 
elementos, hesitava-se em aceitar 
sua “existência” , pois não havia 
meios para se lidar com a “gran
deza” —  inacessível à intuição — 
desses objetos.

Georg Cantor (1845-1918) tor
nou-se o fundador de uma disci
plina nova e autônoma — a teoria 
dos conjuntos —  ao dar uma solu
ção fecunda ao impasse. Admi
tindo o “ infinito atuai” (real) como 
objeto legítimo de consideração
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matemática, o passo pioneiro de 
Cantor consistiu em exibir um mé
todo para lidar ijom a “ grandeza” 
dessa totalidade, generalizando as
sim uma noção familiar a um 
domínio inteiramente novo.

Á primeira vista, seu método pa
rece paradoxal: seria inútil fazer 
comparações entre conjuntos infi
nitos, já  que se sabe terem sempre 
infinitos elementos.

Para se comparar o “tam anho” 
de duas coleções de objetos, basta 
contar os objetos contidos em cada 
uma: se o numero resulta igual em 
ambas as contagens, diz-se que as 
coleções têm o mesmo “número de 
elementos” (portanto, a mesma 
“grandeza”). Essa, entretanto, não 
é a única maneira de contar. De 
manhã, o pastor ignorante de “ nú
meros” joga em um balaio uma pe
dra para cada ovelha que sai do re
dil; à noite, quando voltam as 
ovelhas, ele joga fora uma pedra 
para cada animal que entra no 
abrigo. As pedras que sobram indi
cam ovelhas extraviadas.

Este segundo método permite 
comparar a “grandeza” —  isto é, 
a cardinalidade —  de dois conjun
tos, ainda que não haja “nome” 
para ela. E, no fundo, o procedi
mento que se conhece como “ con
tagem” não é outro senão o do pas
tor, com os números naturais 1,2,3,
. . . sendo usados à guisa de “pe
dras”. Com efeito, ao contar um 
maço de notas, cada uma delas é 
associada a um número natural, su
cessivamente. O número corres
pondente ã última nota é conside
rado o “número de notas do m aço” 
(guardado para uso futuro, como o 
pastor guarda consigo o balaio de 
pedras).

O procedimento “moderno” de 
contagem —  suficiente para as ne
cessidades usuais —  envolve uma 
limitação: os números disponíveis 
para “contar” são sempre finitos, e 
não bastam quando se torna impe
rativo lidar com conjuntos infini
tos, como ocorre na matemática. 
Nesse caso, o “ método do pastor” 
apresenta-se como o mais ade
quado. E o feito de Cantor foi pre
cisamente tomar como básico esse

firocedimento, abrindo, dessa 
òrma, as portas à “análise mate

m ática do infinito”.

A parte igual ao todo

A definição estabelecida por 
Cantor como critério para tal aná
lise diz que “dois conjuntos pos
suem o mesmo número cardinal 
quando é possível relacionar um ao 
outro de tal modo que, a cada ele
mento de um conjunto, corres
ponda um e apenas um elemento do 
outro” . Essa relaçao é denomina
da “correspondência biunívoca” . 
Quando não é possível estabelecer 
uma correspondência biunívoca en 
tre dois conjuntos, aquele no qual 
“ sobram” elementos “ sem par
ceiro” é o que possui maior número 
cardinal.

Com esse instrumento, é possível 
abordar conjuntos infinitos e 
mesmo descobrir algumas de suas 
propriedades. Um exemplo de con
junto com infinitos elementos é o 
dos números naturais 1,2,3,. . . . 
Outro exemplo é o conjunto de to
dos os números pares 2 , 4 , 6 , . . . .

O segmento circular ab e a reta r têm  o mesmo núm ero card ina l: segmentos  
de reta traçados pelo centro 0  do arco ab in terceptam  este e a reta r em  
P e P ' estabelecendo uma correspondência biunívoca entre ambos.

Os conjuntos dos números inteiros e dos números racionais são enum erá
veis. isto é, possuem a mesma cardinalidade do conjunto dos números natu
rais. O mesmo não ocorre com o conjunto dos números reais (ou a reta), 
que tem  cardinalidade m aior, c. É tam bém  c a cardinalidade do conjunto  
dos pontos do plano, do espaço tridim ensional e de qualquer espaço com  
dim ensão fin ita ; o conjunto das funções reais tem  cardinalidade m aior, 2 ° .

Como este conjunto é parte do pri
meiro, se for aplicado à compara
ção o axioma de Euclides* (“o todo 
e maior que a parte”), conclui-se 
que há menos números pares que 
números naturais. Entretanto, o 
critério adotado é a existência de 
uma correspondência biunívoca en
tre os conjuntos em questão: a cada 
número natural n, associa-se o nú
mero par 2n, e a cada número par 
2n, associa-se o número natural n. 
Outra maneira de exibir essa cor
respondência consiste em escrever 
os elementos de ambos os conjun
tos lado a lado, de modo a visuali
zá-la: não “sobram” números “ sem 
parceiro” ; portanto, os dois con
juntos têm o mesmo número de ele
mentos, de acordo com a definição. 
No domínio do infinito, a parte não 
precisa ser menor do que o todo.

Ao remontar à idéia básica sub
jacente a toda contagem e generali
zá-la a um novo âmbito de objetos, 
verifica-se, assim, que certas pro
priedades perdem a validade. Antes 
da teoria dos conjuntos, fatos como 
esse eram exibidos (por Galileu. 
pela primeira vez) para “provar” o 
caráter absurdo da idéia de infinito 
como totalidade. Em matemática, 
porém, “absurdo” significa contra
dição, e nenhuma contradição foi 
encontrada, a não ser com uma no
ção do bom senso cujo domínio de 
validade retringe-se, desse modo, à 
finitude. Por isso, a propriedade 
“ ser equivalente a uma parte de si 
mesmo” pôde ser usada por Dede- 
kind como a definição mesma de 
“conjunto infinito” .

O infinito contável 
e incontável

O conjunto dos números natu
rais possui o mesmo número cardi
nal que outros subconjuntos de si 
mesmo, cujos elementos são muito 
mais esparsamente distribuídos que 
os números pares: o conjunto dos 
quadrados perfeitos 2 ,4 ,8 ,1 6 ,. .. ,  
o conjunto dos números primos

O conjunto dos números naturais pares é uma parte do conjunto dos números naturais, como é mostrado na parte  
superior da ilustração. Sua cardinalidade, porém, é a mesm a deste últim o, pois existe uma correspondência hiuní- 
voca entre ambos (em baixo), que faz com  que a cada natural n se associe o núm ero par 2n.
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Dispondo o conjunto dos números racionais em  uma pirâm ide, demons- 
tra-se que sua cardinalidade é igual à dos naturais: as frações que aparecem  
em  cada linha tê m  em  com um  a soma de seus denominadores e num erado
res. soma essa que cresce à m edida que se desce na pirâm ide. Percorrendo 
as frações da pirâm ide segundo a ordem  crescente de seus denominadores, 
linha por linha, obtém -se então uma enum eração dessas frações acom pa
nhando o conjunto dos números naturais.

1,3,5,7,11,. . .  e o conjunto das po
tências de 10 (1 0 ,1 0 0 ,1 0 0 0 ,...)  
constituem exemplos. Em todos es
ses casos, faz-se a verificação asso
ciando sucessivamente a cada ele
mento os números 1,2,3,. . . .  O 
conjunto dos números primos, por 
exemplo, pode ser simbolizado por 
uma seqüencia e ,, e2, e3,. . . (onde 
e, é o primeiro número primo, e, 
é o segundo, e assim por diante). A 
analogia desse procedimento com a 
contagem usual justifica a denomi- 
n y ã o  de “conjuntos contavelmente 
infinitos” que é dada aos exemplos 
considerados.

O conjunto dos números racio
nais (aqueles que podem ser repre
sentados sob forma fracionária: 
1/2,2/3,4/5, etc.) não pode ser dis
posto em uma seqüência por ordem 
de grandeza, já  que não há um nú
mero racional que suceda imediata
mente um outro —  entre dois nú
meros racionais quaisquer, há 
sempre um terceiro. Trata-se de um 
conjunto “denso” que inclui 
mesmo os números naturais. Can
tor provou que também esse con
junto é contavelmente infinito, ou 
seja: tem a cardinalidade do con
junto dos números naturais. Para 
mostrar isso, reuniu, primeiro, to
dos os racionais em que a soma do 
numerador com o denominador é 
igual a 2; depois, aqueles nos quais 
essa soma é igual a 3 (isto é: 1/2 
e 2/1), e assim por diante, orde
nando cada categoria pelo numera
dor. O resultado é uma seqüência 
na qual cedo ou tarde todo número 
racional é contado.

Todos os números contavel
mente infinitos têm um mesmo nú
mero cardinal, indicado, desde 
Cantor, pelo símbolo N 0 (lê-se 
(“álef zero”). No é o primeiro nú
mero cardinal infinito (ou “transfi- 
nito”). Assim é tão correto dizer 
que o número cardinal do conjunto 
de todos os inteiros positivos e X 0, 
como afirmar que o número de de
dos de uma mão é 5.

Como os números usuais, os no
vos cardinais têm uma aritmética, 
na qual as propriedades habituais 
amiude não valem. Assim, imagi
ne-se (como fez o matemático Hil- 
bert*) um hotel no qual todos os 
quartos estão ocupados. Se se pro
cura um aposento e o número de 
quartos é finito, o gerente é obri- 

ado a recusar o recém-chegado, 
e, porém, o número de quartos é 

infinito, o gerente simplesmente 
pede ao hóspede que ocupa o 
quarto 1 que se transfira para o 2; 
ao do quarto 2, que passe para o 
3, e assim por diante. O novo hós
pede é, então, acomodado “ sem 
maiores problemas” no quarto 1. 
Ainda que houvesse uma caravana 
às portas do hotel, um expediente 
análogo daria abrigo a todos (na 
“ aritmética transfinita”, n +  X 0 =  
K 0). Se o número de recém-chega
dos fosse “infinitamente contável” , 
o gerente, sem se perturbar, desocu- 

iria  todos os infinitos alojamen- 
s ímpares, passando seus ocupan- 

.es para os infinitos alojamentos 
pares (do quarto n para o quarto 
2n) e abrigaria nos primeiros toda 
a “multidão infinita" (de fato, N 0+  
Ko =  No)- Esse estratagema tam
bém é infinito, pois ele pode aco
modar novos hóspedes nos infinitos 
quartos primos, nos infinitos múlti

plos de 3, e assim por diante.
Mas nem todos os infinitos são 

“contáveis” ; há como ir além de 
„cü O próprio Cantor fez a notá

vel descoberta de que o conjunto de 
pontos em uma reta não é contável, 
pertencendo pois a um tipo de infi- 
nitude superior ao do conjunto dos 
números naturais. A “reta” , no 
caso, é considerada uma represen
tação geométrica do conjunto dos 
números reais — que inclui, além 
dos inteiros positivos e negativos^ 
os racionais e números como VT 
e 7T irracionais.

A prova de Cantor é “ indireta” : 
começa admitindo que os números 
reais (“pontos da reta”) possam ser 
alistados todos em uma seqüência, 
mediante um procedimento qual
quer. Mostra-se a seguir que ha um 
número real que difere de cada um

dos números alistados e, portanto, 
não está no alistamento, o que é 
contraditório com a suposiçab de 
que todos os números possam ser 
alistados. Conclui-se, então, que 
não é possível dispor os números 
reais em uma seqüência: a infini- 
tude da reta é, portanto, “ não- 
enumerável”.

Essa “ infinitude superior” não se 
prende apenas à extensão infinita 
da reta, pois qualquer segmento 
dela, por menor que seja, é equiva
lente, em termos de cardinalidade, 
a toda a reta. Em particular, dois 
segmentos de reta quaisquer têm 
sempre o mesmo número cardinal.

Outras surpresas

“ Vejo, mas não acredito”, escre
veu C a n to r  a  D eU ekind q u a n d o  fez

a descoberta de que há tantos pon 
tos na reta como no plano e no es
paço, e que, portanto, a cardinali
dade nao e uma propriedade 
dimensional.

O número cardinal do conjunto 
de pontos da reta é designado pela 
letra c (de “contínuo”): restava, po
rém, saber se há cardinais infinitos 
ainda maiores que c. E Cantor re
solveu também esse problema ao 
provar que o número c mede o con
junto de todas as partes de um con
junto com N0 elementos. Com isso, 
ele obteve um método para cons
truir toda uma seqüência infinita de 
conjuntos infinitos, cada um dos 
quais de cardinalidade maior que o 
anterior: o método consiste em, 
dado um conjunto A ,  formar a co
leção de suas partes. A coleção for
mada terá sempre um número car
dinal maior que o do conjunto 
dado. Por exemplo, para obter um 
número cardinal infinito maior que 
c, basta formar o conjunto das par
tes do conjunto dos números reais, 
cujo cardinal é simbolizado por 2C. 
Esse é o número de “curvas” ou 
funções possíveis.

O sistema de números cardinais 
não tem, pois, limites. Conjuntos 
de cardinalidade mais elevada 
ainda que o das “curvas possíveis” 
permanecem inacessíveis à imagi
nação. A situação, nesse caso, é 
oposta à do pastor, que não dispu
nha de números suficientes para 
contar suas ovelhas: há muito mais 
números que objetos “infinitos” a 
contar.

Cantor acreditava que não exis
tisse um número cardinal infinito 
maior que N 0e menor que c, e sua 
conjetura tornou-se célebre como a 
“hipótese do contínuo”.

Desafiando todos os esforços de 
Cantor até sua morte —  e, segundo 
alguns, arrastando-o à loucura — , 
o problema não foi até hoje solu
cionado a contentor permanece 
como fonte de inspiração para pes
quisas sobre os fundamentos da 
matemática.

Ao ser criada, a teoria dos con
juntos baseava-se em definições in
tuitivas de suas noções básicas 
(como a de “conjunto” , que, para 
Cantor, significava “qualquer cole
ção de objetos bem distintos, de 
nossa intuição ou pensamento”). 
De modo implícito, admitia-se que 
a toda propriedade precisamente 
definida corresponderia o conjunto 
de objetos que a satisfariam. Dede- 
kind pensava um “conjunto” como 
um “saco” no qual estariam conti
dos os objetos que satisfizessem a 
propriedade constante no “rótulo”. 
(A versão do próprio Cantor é mais 
dramática: conta-se que, emperti
gando o corpo colossal, declarou 
com um gesto imponente e o olhar 
perdido: “ Imagino um conjunto 
como um abismo”.)

Não tardou que, nessa teoria 
“ingênua” , proliferassem conjuntos 
“paradoxais”, que deflagraram a 
“crise dos fundamentos” na mate
mática do começo do século XX. 
Já  Cantor se apercebera do caráter 
contraditório do “conjunto de to
dos os conjuntos” —  concebível, 
contudo, pelo processo de forma
ção “ intuitivo” então admitido. O 
mais célebre desses conjuntos para
doxais, porém, foi o descoberto por 
B ertra n d  R ussell* , ao  fo rm ar o
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H ilbert (na foto . à esquerda) defendeu o "paraíso" criado por Cantor.

“conjunto de todos os conjuntos 
que não pertencem a si mesmos” . 
Esse conjunto “ patológico” repro
duz a situação da pessoa que 
afirma: “minto” . Se essa pessoa 
fala a verdade, ela mente; se mente, 
diz a verdade.

Paradoxos como esses indica
vam a urgência de uma revisão 
profunda na teoria, tanto mais que 
grassavam na própria área que pa
recia abrigar a esperança de servir 
de alicerce para toda a matemática. 
Contudo, não houve acordo unâ
nime quanto à maneira de proceder 
à tarefa.

Para os “formalistas”, tudo o 
que havia a fazer —  e de fato foi 
feito — resumia-se em reconstruir 
a teoria dos conjuntos sem apelo à 
iijtuição, fundando-a em bases pu

ramente axiomáticas. Nessa abor
dagem não importa saber “o que é 
um conjunto” ou o que significa 
“pertencer a” : é necessário apenas 
precisar as condições impostas ao 
emprego dessas noções “não-defi- 
nidas” , de modo a interditar a for
mação de “paradoxos”. Nos vários 
matizes dados a essa alternativa, 
havia um ponto em comum: con
servar, mediante uma conveniente 
“assepsia” lógica, os resultados da 
teoria de Cantor. “ Ninguém — 
afirmou Hilbert —  podera nos ex
pulsar do paraíso que Cantor criou 
para nós.”

Para alguns matemáticos, con
tudo, nâo bastava a eliminação dos 
paradoxos; eles exigiam algo mais 
que a ausência de contradição 
como garantia da existência dos

objetos de que tratavam  (aliás, não 
se provava a ausência de contradi
ção nas teorias axiomatizadas; o 
que se conseguira fora eliminar as 
contradições conhecidas).

Os defensores dessa atitude — 
reivindicando à intuição o encargo 
intransferível de “controlar” a ati 
vidade matemática —  encontraram 
um motivo especial de suspeita na 
introdução, nas teorias axiomáticas 
dos conjuntos, do denominado 
“axioma da escolha”. Sem esse 
axioma, a maior parte do edifício 
que foi erigido por Cantor esboroa, 
porém, com ele, ruem junto muitas 
partes “ seguras” da matemática 
clássica.

O axioma simplesmente genera
liza çara o caso infinito algo que 
parece óbvio e natural no caso fi
nito: assegura que, dada uma cole
ção de conjuntos, é possível esco
lher um elemento de cada conjunto 
da coleção. O problema residia na 
admissao de tal escolha ainda no 
caso de coleções não-enumeráveis, 
especialmente quando não se con
segue exibir uma “regra” para efe
tuá-la. “Transfmitas" e nâo-enume 
ráveis escolhas simultâneas pare
ciam algo inconcebível àqueles que, 
como Borel,reivindicavam sobre sua 
atividade a supervisãodos“olhosdo 
espírito” .

O “axioma da escolha” seguiu 
uma história paralela à da “hipó
tese do contínuo”, e seu emprego 
tornou-se comum quando foi pro
vado que ele não traria contradi 
ções à teoria dos conjuntos — a 
não ser que estas ja  existissem 
sem ele.

A chamada escola “ intuicio-

nista”, porém, foi mais longe sob a 
liderança de Luitzen Brouwer 
(1881- ), empenhando-se em 
negar a validade, não somente 
desse axioma, como de toda e qual 
quer asseveração da existência de 
um objeto por métodos “indiretos” 
(método tipicamente utilizado por 
Cantor, e que consiste em provar a 
“existência ’ de um objeto pelo ab
surdo da hipótese contrária). Para 
o intuicionista, a única prova legí
tim a é a construção efetiva do ob
jeto. Em particular, a natureza do 
“contínuo ’ cantoriano como um 
agregado composto de uma infini 
dade não-enumerável de elementos 
é também recusada: para Brouwer, 
os elementos do continuo não exis
tem nele acabados, independente
mente de uma atividade que os 
cria.

É sensível, no caso, a noção aris- 
totêlica do infinito como ápeiron, 
potência, fruto da atividade 
humana.

Mais tarde, verificou-se que o 
projeto formalista de assegurar de 
modo definitivo a “ segurança” das 
teorias axiomáticas era limitado 
por dificuldades insuperáveis.

No entanto, a posição intuicio
nista não foi capaz de demover a 
imensa maioria dos matemáticos 
do “paraíso” criado por Georg 
Cantor — embora lhes tenha lem 
brado os fundamentos “psicológi 
cos” de sua certeza última na segu 
rança da matemática.

VEJA TAM BÉM : Conjunto; Para
doxo.

Bertrand Russell questionou a teoria "ingênua" dos conjuntos de Cantor.
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Inflação

Todo bem econômico exprime-se 
em unidades monetárias, isto é, tem 
um preço*. Inflação é o aumento 
generalizado desses preços.

As variações de preço são atri
buídas a diversos fatores que em 
geral operam conjuntamente, de 
forma paralela ou convergente. Por 
outro lado, as conseqüências de um 
aumento geral de preços são pro
fundas. Ainda que originadas em 
um único setor econômico, tendem 
a se alastrar por toda a economia.

Foi o que ocorreu, por exemplo, 
com os assignats —  papel-moeda 
emitido durante a Revolução Fran
cesa —  e com a crise alemã de 
1920-1923.

A ciência econômica contempo
rânea trata  o problema inflacioná
rio através de duas abordagens 
complementares. De um lado, si- 
tua-se a corrente que se preocupa 
com as causas estruturais da infla
ção; de outro, a tendência que 
busca as raízes monetárias do 
processo.

Os especialistas que utilizam o 
enfoque estruturalista admitem que 
as origens da inflação são de fundo 
econômico —  mais particular 
mente provocadas por pontos de 
estrangulamento na produção, que, 
uma vez superados, reequilibram a 
equação bem-preço. Nos países 
subdesenvolvidos, esses cientistas 
mencionam, entre os pontos de es
trangulamento mais freqüentes, a 
baixa capacidade de importar e -a 
produção agricola insuficiente. 
Este ultimo fator ocasiona uma 
oferta limitada de alimentos, cujos 
preços sobem arrastando consigo o 
preço da força de trabalho* (salá
rio) e conseqüentemente os preços 
das demais mercadorias.

A interpretação monetarista, por 
sua vez, correlaciona diretamente o 
aumento de preços com o volume 
do meio circulante. Nesse caso, é 
mencionado como fenômeno gera
dor do processo inflacionário a 
emissão de moeda*. O enfoque mo
netarista considera a emissão um 
ato autônomo, uma alternativa 
para enfrentar situações que, resol
vidas de outra maneira, evitariam a 
inflação.

Outros economistas, ao analisar 
a dinâmica inflacionária no subde
senvolvimento, acham mais correto 
investigar a demanda global e nâo 
a oferta de bens econômicos, pois, 
no mecanismo dos preços, existem 
aspectos anômalos, como o pe
queno número de grandes interme
diários compradores (oligopsônios) 
e o pequeno número de grandes 
produtores (oligopólios), capazes 
de manipular todo o mecanismo.

O crédito e a inflação

Apesar das diversas opiniões 
quanto às origens da inflação, habi
tualmente não há controvérsia so
bre vários fatores presentes no pro
cesso. Assim, quando ocorre, por 
exemplo, uma expansão creditícia, 
o credito* é geralmente aplicado 
em atividades produtivas, entre as

Inelasticidade da oferta agrícola é uma das causas mais freqüentes de inflação, seaundo os estruturalistas.

Quando a produção agrícola mostra-se insuficiente para atender a demanda, pode naver aumento aos preços.



2 4 Inflação

quais o pagamento de assalariados 
e a compra de matérias-primas.

Enquanto a demanda de maté- 
rias-primas não ultrapasse os níveis 
de disponibilidade em estoque ou 
enquanto possam ser produzidas 
com a utilização da capacidade 
produtiva já  instalada, não há mo
dificação nos seus preços. Mas, a 
partir do momento em que se regis
tram  o esgotamento dos estoques e 
plena utilização da capacidade pro
dutiva, inicia-se a pressão inflacio
nária. O mesmo se aplica à de
manda de mão-de-obra: havendo 
desemprego; este é reduzido sem 
que os salarios se alterem. Mas, 
quando a demanda de mão-de-obra 
elimina todo o desemprego e as em
presas passam a disputar entre si os 
trabalhadores qualificados, os salá
rios tendem a subir, desencadean
do-se, dessa maneira, forte pressão 
inflacionária.

Numa primeira etapa, a inflação 
oriunda da expansão do crédito 
^aumento dos meios de pagamento) 
e  um instrumento mobilizador de 
fatores produtivos ociosos ou em 
estoque e, especialmente, um im 
pulso de orientação seletiva da ati
vidade econômica.

Se essa seleção fosse dirigida 
para alguns setores produtivos ape
nas, a pressão ascensional dos pre

ços teria limites no tempo. A eco
nomia poderia reajustar-se em 
níveis de preços equilibrados, ainda 
que mais elevados. O ideal seria 
que as demandas oriundas da ex
pansão do crédito se orientassem 
apenas para setores nos quais hou
vesse capacidade ociosa e desem
prego.

Em geral, isso não ocorre, pois 
torna-se difícil restringir a utiliza
ção do aumento de credito. O con
sumo* indiscriminado e a inade
quação do investimento estão 
sempre presentes nas ampliações 
de recursos monetários. Em tal cir
cunstância, os monetaristas acon
selham o controle das fontes cre- 
ditícias através de diversos me
canismos financeiros. Os estrutura- 
listas_, por sua vez, admitiriam a ex
pansão de meios de pagamento 
como conseqüência de pontos de 
estrangulamento econômico (pro
dução de alimentos e importações, 
entre outros), que elevariam os pre
ços, geralmente uma demanda 
maior por meios de pagamento. Se 
o Estado não atender a pressão da 
demanda, elevando a oferta de 
meios^ de pagamento mediante 
emissão de moeda, expansão do 
crédito, etc., surge o risco de ser 
paralisado o crescimento da econo
mia. Desse modo, uma política mo- M edidas deflacionárias rígidas provocam a redução do ritm o de consumo.

Os intermediários exercem papel importante na manipulação do» preços. U m  f a v o r á v e l b e le n ç o  d e  p a g a m e n t o  p o d e  s e r  t a m b é m  c a u s a  d e  In T la Ç â O .
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netária austera evitaria a inflação, 
mas apenas às custas do desenvol
vimento*.

Assim, uma abundante entrada 
de capitais, bem como um favorá
vel balanço* de pagamento, podem 
ser causas de movimentos inflacio
nários, devido à necessidade de 
emissões para atender aos exporta
dores ou investidores que, com 
suas cambiais e moedas estrangei
ras, não podem atuar nas áreas 
econômicas nacionais a que perten
cem ou nas que desejam ingressar. 
Desse modo, para a estabilidade 
dos preços internos, o balanço de 
pagamentos equilibrado e a limi
tada entrada de capitais estrangei
ros são condições básicas.

Outras causas do 
processo

A constante deterioração das re
lações internacionais de troca, que 
afeta os países subdesenvolvidos, 
contribui também para criar pres
sões inflacionárias. Mesmo que a 
paridade cambial se mantenha e o 
país possa fazer crescer suas recei
tas de exportação, é necessária uma 
atuação no sentido de superar, com 
essas novas receitas, as despesas de 
importação. Estas geralmente cres
cem em maior proporção devido à 
evolução desfavoravel da relação 
de trocas (os preços internacionais 
da mercadoria importada crescem 
mais do que aqueles que são obti
dos pelas mercadorias exportadas).

Quando o processo inflacionário 
já  está em curso, a situação é mais 
grave. Ao fator negativo “relações 
de troca desfavoráveis” adiciona-se 
a necessidade da desvalorização 
cambial. Quando sobem os custos 
de produção, devido à inflação, a 
moeda nacional tem de ser desvalo
rizada para que os custos dos pro
dutos de exportação sejam adequa
damente cobertos pela receita de 
venda. A desvalorização cambial 
por sua vez eleva os preços —  em 
moeda nacional —  das importa
ções, reforçando assim a inflação. 
Subsídios internos à exportação 
constituem uma solução alterna
tiva. Mas podem ser outro fator in
flacionário, caso seus recursos se
jam  levantados mediante emissões 
de moeda.

A diversificação da pauta de ex
portações é um recurso a longo 
prazo adotado por alguns países 
subdesenvolvidos: passam a expor
tar produtos industriais, cujos pre
ços não apresentam, em termos re
lativos, a mesma tendência ao 
declínio, como os dos produtos pri
mários.

Investimentos com longo prazo 
de maturação (estradas, usinas hi
drelétricas, etc.) acarretam também 
efeitos inflacionários, pois criam 
possibilidades de oferta adicional 
de bens somente após vários anos, 
enquanto a demanda, originada 
pela remuneração dos fatores (tra
balhadores, matéria-prima, etc.), 
manifesta-se de modo imediato. 
Nesse caso, a origem das fontes de 
investimento determina o impulso 
inflacionário. Mesmo que se trate 
das chamadas fontes nao-inflacio- 
nárias, a precedência do aumento 
da demanda diante da ampliação 
da oferta provoca pelo menos uma
“ b r is a  in f l  a c io n a r ia ” , q u a n d o

ocorre em vastos setores da econo
mia.

Pressões sociais, entre elas rein- 
vidicações salariais, podem tam 
bém ser inflacionárias. Mas nos 
países subdesenvolvidos os aumen
tos salariais sucedem ao desenca
deamento da inflação, incorporan
do-se, no entanto, no processo 
cumulativo que se desenvolve pos
teriormente-

Na dinâmica inflacionária, são 
ainda importantes os déficits orça
mentários das mais diversas proce
dências. Nos países desenvolvidos, 
despesas com o aparelhamento de 
segurança e policiamento interna
cional, por exemplo, fijuram  num 
primeiro plano das razoes do dese
quilíbrio orçamentário. Já nos paí
ses subdesenvolvidos a subvenção 
a serviços públicos —  uma forma 
de redistribuir a carência —  pode 
figurar como importante causa de 
orçamentos deficitários que acio
nam o processo da  inflação.

O processo inflacionário não 
apresenta^ condições internas de au- 
tolimitação. Em seu transcurso não 
são encontradas variáveis capazes 
de contê-lo. A intervenção do po
der público poderá fazer com que 
os preços se mantenham nos níveis 
a que chegaram. Raramente se con 
segue fazer com que retornem ao 
ponto de partida, a não ser que a 
inflação seja cortada logo em seu 
início.

A  deflação

A deflação, destinada a estabili
zar o nível geral de preços, é fase 
igualmente penosa para a econo
mia. Quase sempre provoca estag
nação, desemprego e queda do 
padrão de vida da maioria da po
pulação. Trata-se de mal menor, 
adotado quando os índices inflacio
nários atingiram o ponto em que a 
economia não pode mais controlar 
os custos e prever as inversões. O 
capital é imobilizado em bens reais, 
o mercado financeiro desmorona e 
a procura de ativos estrangeiros 
(reais ou financeiros) que ofereçam 
maior segurança provoca evasão 
de recursos para o exterior.

As medidas deflacionárias con
sistem, em princípio, numa retra
ção da oferta de meios de paga
mento que desencadeia diminuição 
do consumo e dos investimentos, 
gerando em conseqüência o desem 
prego. É nesse momento que aspec
tos psicológicos reforçam o pro
cesso e induzem cumulativamente 
ao menor consumo e investimento 
por precaução e maior valorização 
(em relação aos ativos reais) da 
moeda.

O reencontro do equilíbrio entre 
preços e nível de emprego, junta
mente com a retomada do desen
volvimento não inflacionário numa 
fase posterior, é o objetivo central 
da deflação. Às medidas adotadas 
para alcançar essa meta são pecu 
liares a cada economia e aos dispo
sitivos econômico-financeiros que 
possui.

VEJA TAM BÉM : Conjuntura 
Econômica: Crédito; Crise Econô
mica; Estrutura Econômica; Moe
da; rreço.

Restringir o crédito para com bater a inflação pode causar estagnação.

M onetaristas ligam  a inflação às emissões. (Cédula alem ã rem arcada.)

C a i  o  p r e ç o  d o s  p r o d u t o s  e x p o r t a d o s ,  s o b e  o  d o s  im p o r t a d o s :  in T ia ç a o .

C L L



26 Informação

Informação

Há uma afinidade intuitiva entre 
a noção cientifica de informação e 
a acepção do termo na linguagem 
cotidiana. Em ambos os casos, está 
envolvido um processo de redução 
de incerteza. A semelhança, porém, 
não vai além disso.

Em termos científicos rigorosos, 
a informação é entendida de modo 
puramente formal. Aplica-se a sis
temas em geral (não somente hu
manos), no que se refere à trans
missão de sinais* entre eles, em sua 
dimensão sintática (de freqüência e 
combinação de sinais). No uso cor
rente, o termo refere-se principal
mente às dimensões semantica (de 
significado) e pragmática (de uso) 
e diz respeito ao mundo humano.

Na linguagem diária, a idéia de 
informaçao está ligada às de novi
dade e utilidade. Informação é co
nhecimento, mas não qualquer co
nhecimento. É aquele disponível 
para uso imediato, que permite 
orientar a ação, ao reduzir a mar
gem de incerteza que cerca as deci
sões cotidianas.

No mundo moderno, a impor
tância da disponibilidade de infor
m ação ampla e variada cresce pro
porcionalmente ao aumento da 
complexidade da  própria socie
dade. E preciso recorrer a outras 
fontes alem da experiência direta 
para se orientar em cada momento 
do cotidiano, até mesmo nos mais 
banais.

A informação, entendida como o 
processo de transmissão e recepção 
de “fatos novos”, caracteriza-se 
atualmente pela concentração das

fontes, por sua especialização, pelo 
aumento de seu alcance e pelo 
aperfeiçoamento dos recursos téc
nicos e institucionais, através dos 
quais os fatos brutos são seleciona
dos, elaborados e transformados 
em notícia (isto é, em unidades no
vas de informação) transmitida em 
massa.

A concentração das fontes pode 
ser exemplificada com os jornais, 
onde ela se manifesta duplamente: 
pela diminuição de seu numero ab
soluto, à medida que a circulação 
aumenta e que as empresas meno
res vão sendo absorvidas pelas 
maiores; e pelo uso, que todos eles 
fazem, dos serviços de um mesmo 
pequeno número de agências* noti
ciosas.

A concentração empresarial, as
sociada ao uso de técnicas avança
das, vincula-se ao alcance cada vez 
maior das fontes de informação e 
à própria natureza que ela assume. 
As organizações não funcionam 
como simples transmissoras de fa
tos, mas como elaboradoras da
quilo que será a notícia, o aconteci
mento digno de ser conhecido. A 
concentração das fontes e a padro
nização dos procedimentos de sele
cionar, elaborar e transmitir a in
formação tendem a limitar a 
variedade de informações disponí
veis.

Trata-se de uma limitação quali
tativa, que diminui a capacidade de 
julgamento individual daquilo que 
é oferecido como informação. Mas, 
em termos quantitativos, o volume 
de informações disponíveis tende a 
aumentar e escapa ao domínio e 
capacidade de absorção de qual
quer indivíduo. Em face disso, au
menta sempre a importância da 
informação especializada, que, 
através de veículos específicos 
(como as revistas técnicas e cienti
ficas, por exemplo), atinge um pú
blico pré-selecionado. Ao mesmo 
tempo, desenvolvem-se continua
mente procedimentos para proces 
sar o volume crescente da in
formação, diante do acúmulo in- 
controlável de dados não 
sistematizados, um dos desafios do 
século XX.

Teoria da informação

Como ramo da matemática apli
cada, da qual utiliza o cálculo da 
probabilidade*, a teoria da infor
mação originou-se no início de 
1920 com o trabalho de Leo Szi- 
lard e H. Nyquist. Mais tarde, va
liosas contribuições foram dadas 
por Claude E. Shannon, Kolmogo- 
rov e Norbert Wiener.

Em 1928, na obra Transmissão 
da Informação, Hartley avaliou a 
medida da informação. Ao assina
lar que na acepção usual o termo 
é muito elástico, destaca que a in
formação é tanto maior quanto 
mais possibilidades forem excluí
das. Para ilustrar, analisa a frase 
“as maçãs são vermelhas” : o_ subs
tantivo exclui tudo o que não for 
m açã, e o adjetivo exclui todas as 
cores que não forem o vermelho. 
Portanto, a frase contém mais in
formação que, por exemplo, “ as 
maçãs são de cor”. Hartley diz 
ainda que a informação é propor
cional a quantidade de alternativas.

hm 1949, Shannon, em colabo

O elem ento visual pode com plem entar e enriquecer a informação escrita.

ScMctm II too Avuuo I*oo

C ientificam ente, informaçao refere-se a transmissão de sinais, sua frequência e com binação. (Telégrafo.)
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A engenharia de com unicações elaborou a teoria da informação para aplicá-la na codificação de mensagens.

I  U f tF D A tU m

A  n e c e s s i d a d e  d e  s e  d is p o r  d e  in f o r m a ç ã o  a m p la  e  v a r i a d a  c r e s c e  c o m  a  c o m p le x id a d e  d a  s o c ie d a d e  m o d e r n a

ração com Wiener, expôs uma teo- 
ria geral da informaçao. Ao vincu
lar a análise teórica da capacidade 
dos canais com a tarefa de elaborai 
métodos mais racionais para a co
dificação, formulou um método ob
jetivo para calcular a quantidade 
de informação baseado na generali
zação de alguns resultados da 
física estatística.

__ Wiener insiste em que a informa
ção, por sua natureza, não é maté
ria nem energia; com o mesmo cri
tério, Ashby diz: “Toda tentativa 
de se considerar a informação 
como coisa que pode ser contida 
por outra coisa origina problemas 
que poderiam ser evitados”.

A semelhança formal entre as 
fórmulas que medem a quantidade 
de informação e a entropia* termo
dinâmica, somada à semelhança in
tuitiva entre os dois conceitos, su
gere uma ligação ou síntese que 
ainda não foi conseguida. Por isso, 
os teóricos acham mais prudente 
considerar os dois conceitos inde
pendentes.

A possibilidade da medida da in
formação está diretamente ligada à 
possibilidade de comparar quanti
tativamente dois estados: um no 
qual o sistema ainda não dispõe da 
informação; e outro no qual o sis
tema já  teve acesso a ela. Essa 
comparação só pode ser efetuada 
se for conhecido a priori o grau de 
incerteza que a posse da informa
ção reduzirá. Verifica se, desse 
modo, que o conceito geral da pala
vra “informação” é muito transfor
mado. Tanto que ela pode se tornar 
mensurável.

A primeira característica da in
formação é sua imprevisibilidade. 
Portanto, numa primeira análise, 
pode-se dizer que a quantidade de 
informação é tanto maior quanto 
menor a freqüência relativa do si
nal. Se n for a freqüência relativa 
de um sinal dentro de um repertó
rio* conhecido, tem-se em primeira 
aproximação a fórmula I =  F 
(l/n ), na qual 7 é a informação, F  
e a função e n, a freqüência. Se 
existem quatro cores possíveis de 
serem sorteadas —  por exemplo: 
verde, azul, vermelho e preto — , a 
notícia de que a cor realmente sor
teada foi o verde tem uma quanti
dade de informação segundo a fór
mula I =  F (1/1/4). Isso será 
válido desde que, num largo pe
ríodo, as cores ocorram nos sor
teios com igual freqüência.

Nesse caso, a informação nada 
tem a ver com a cor (o que seria 
informação semântica) ou com o 
seu significado (informação prag
mática). Quantificada pela teoria 
da informação, ela se refere ao que 
se diz, em relação ao que poderia 
ser dito, a uma escolha de um sinal 
dentro de um repertório.

Quando, por exemplo, uma pes
soa sabe apenas que vai receber um 
automóvel de presente, e que esse 
automóvel pode ser verde, azul, 
vermelho ou preto, possivelmente 
fabricado em 1969, 1970, 1971 ou
1972, ela tem dezesseis possibilida
des de acertar qual a cor e o ano 
de fabricação do automóvel, desde 
que as dezesseis tenham a mesma 
probabilidade de ocorrência. As
sim, tanto a informação sòbre a cor 
quanto a informação sobre o ano 
de fabricação podem ser dadas pela
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Em tod o  o  m undo, a im prensa oecrita  ó o  m aie co m p le to  m oio  in form ativo .

As unidades de gravação dos com putadores são básicas para a inform ática.

Informática

A informática pode ser conside
rada o fundamento da teoria e dos 
métodos de onde derivam as regras 
para o tratamento da informaçao*. 
Tal tratamento, por sua vez, é o as
pecto prático da informática, téc
nica que repousa sobre a manipula
ção de objetos que representam 
outros objetos.

Os objetos representados, seja 
porque sao muito grandes ou muito 
numerosos, abstratos ou muito 
afastados, não podem ser tratados 
diretamente. Recorre-se, dessa 
forma, a substitutos, como folhas 
de papel, cartões perfurados ou fi
tas magnéticas.

A escolha de um substituto efi 
caz e conveniente é, portanto, um 
dos problemas colocados pelo tra
tamento da informação.

Torna-se necessário, então, co
nhecer as relações possíveis entre 
os objetos e suas propriedades. Es
sas relações, cujo setor de estudos 
é denominado “campo de informa
ções”, são analisadas na estatís
tica* e no cálculo de classes (álge
bra* dos conjuntos*).

A partir do campo de informa
ções, a informática estuda as for
mas de representar adequadamente 
os objetos e suas características, 
preocupando-se com sua classifica
ção, co d if ic a çã o , s in taxe* , m o r

fologia, notação e tradução. 
Em seguida, ocupa-se do registro 
e do tratamento da informaçao, 
trabalho executado por analistas 
de sistemas e programadores de 
computador*.

A informática trata, assim, da 
relação entre as coisas e suas ca
racterísticas, de maneira a repre
sentá-las sobre suportes de infor
mação (cartões perfurados, fitas 
magnéticas, etc.). Trata ainda da 
forma como podem ser manipula
dos esses suportes em vez de mani
pular as próprias coisas. A infor
mática é uma área da cibernética* 
que aborda um enorme setor: desde 
a acumulação de documentos ad
ministrativos e do desenho de im- 

ressos até a estatística e a lógica* 
eu objetivo não é descrever cada 

um desses domínios de forma 
exaustiva, mas fornecer o plano de 
referência perante o qual as respec
tivas contribuições ao tratamento 
da informação possam se salientar 
adequadamente.

A crescente importância da in
formática decorre do significado 
relevante atribuído à informação, 
tida como ingrediente básico para 
a tomada de decisões. À medida 
que as situações, nas quais as deci
sões precisam ser tomadas, se tor
nam mais complexas, aumenta a 
necessidade da informação.

VEJA TAM BÉM : Automação; Ci
bernética; Computador; Comuni- 
c a ç ã u ; I n f u r m a ç ã u .

fórmula F (1/1/4), pois trata-se de 
quatro cores e de quatro anos de fa
bricação. A informação sobre a cor 
mais a informação sobre o ano de 
fabricação fornecem a informação 
total: F (1/1/16) =  F (1/1/4) +  
+  F  (1/1/4).

Um sério problema que se apre
sentou aos criadores da teoria da 
informação foj pesquisar qual a 
função matemática mais adequada 
para F, de modo a ser satisfeita a 
igualdade F (l/n )  +  F (l/m ) *  
7̂  F (1/m.n). Uma solução encon
trada foi a função logarítmica, ou 
seja F (x) =  log x, pois uma das 
propriedades da funçao logarítmica 
e log A.B =  log A + / log B.

A função matemática capaz de 
medir a quantidade de informação 
deve ter ainda as propriedades se
guintes, ambas satisfeitas pela fun 

ão logarítmica: continuidade 
pequenas variações nas probabili- 
ades dos sinais acarretam 

pequenas variações nas quantida
des de informação) e propriedade 
extrema (a máxima utilização de 
canal dá-se quando as freqüências 
são eqüiprovaveis, o que faz ocor
rer a fluência da máxima quanti
dade de informação possível no ca
nal). Por isso, a função logarítmica 
mostrou-se como sendo a mais in
dicada para medir a quantidade de 
informação.

O caso mais simples é a escolha 
entre duas alternativas eqüiprová- 
veis. Jogando-se uma moeda ao ar, 
sor exemplo, têm-se duas probabi- 
idades iguais: cara ou coroa. A in

formação que reduz essa incerteza 
é logj 2 = 1 .  Essa unidade cha-

Pi!

ma-se um bit de informação (a pa
lavra bit é formada do prefixo bi de 
binary e do sufixo t de digit; binary 
digit significa número binário).

A teoria da informação utiliza-se 
da base 2 para definir e medir a 
quantidade de informação. Tal es
colha é conveniente por várias ra
zões; quando, porém, o logaritmo 
é tomado na base 10, a unidade re
ferida é chamada Hartley, e corres
ponde à seleção de um entre dez ca
sos eqüiprováveis. Há casos em 
que a base é a de Neper (número 
de Neper), ou seja, logaritmos cha
mados naturais, sendo a unidade 
denominada nat.

No caso em que sinais ocorrem 
com igual freqüência, a quantidade 
de informação transmitida por si
nal é de I =  —log P |, sendo p : a 
probabilidade de freqüência. 
Quando os sinais ocorrem com fre
qüências desiguais, a quantidade de 
informação por sinal é dada pela 
fórmula I =  — 2  p, log Pi.

Tendo se originado da engenha
ria de comunicações como instru
mento para codificar mensagens 
eficientemente, a teoria da informa
ção logo extravasou esses limites. 
A partir de 1945, tentativas foram 
feitas a fim de aplicá-la à psicolo- 
gia; às ciências sociais e a teoria 
estetica.

VEJA TAM BÉM : Cibernética; 
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Infra-estrutura 
Urbana

Em qualquer cidade* é possível 
identificar as estruturas físicas uti
lizadas por seus habitantes: ruas, 
edifícios escolares, parques, rede 
elétrica, etc. Algumas dessas estru
turas são básicas, e sua eventual 
inexistência ou carência impossibi
lita ou dificulta seriamente a pró
pria vida urbana.

Os serviços de água, esgotos, 
energia elétrica e comunicações, 
por exemplo, representam boa 
parte da fisiologia urbana. Os ca
nais que conduzem tais serviços 
costumam ser chamados de “ infra- 
estrutura urbana”, embora o al
cance dessa definição seja discutí
vel. Alguns autores limitam-se a 
denominar “infra-estrutura ur
bana” as redes elétricas, telefôni
cas, hidráulicas e de esgotos, 
enquanto há outros que costumam 
incluir todos os serviços públicos 
urbanos, abrangendo inclusive a 
coleta de lixo, correios e telégrafos, 
transporte, etc.

Algumas vezes, a definição é 
ainda mais ampla, abarcando tam 
bém a infra-estrutura do turismo, 
ou seja, a rede de hotéis, as estra
das, os vários meios de comunica
ção e o pessoal especializado.

Há autores que chamam de “in
fra-estrutura urbana” apenas as re
des de serviço que correm sob as 
vias públicas. Na realidade, a 
maioria das infra-estruturas de 
uma cidade coincide com o seu tra
çado viário. E isso ocorre por moti
vos práticos: à medida que se im
planta um novo serviço público, o 
único espaço de que o poder pú
blico dispõe é o das ruas e aveni
das. Assim, acima e abaixo das 
vias vão se estendendo as redes e 
canos, fios e tubulações de todo 
tipo, criando uma tram a diversifi
cada e complexa. Esta, por sua vez, 
confirma a permanência das vias 
utilizadas: o capital investido na 
infra-estrutura que ocupa o espaço 
subterrâneo (e também o aéreo) das 
vias públicas torna difícil, oneroso 
e quase impossível seu abandono 
ou deslocamento.

Por isso, costuma-se dizer que a 
estrutura viária possui grande inér
cia. E essa inércia é ainda ampliada 
pelo valor das edificações erguidas 
ao longo das ruas. Ambos os fato
res dificultam consideravelmente 
modificações radicais na estrutura 
urbana, como as sugeridas por ar
quitetos utópicos (Yona Fridmann, 
o Grupo Archigram, os metabolis- 
tas japoneses, etc.) que propõem 
macro-estruturas, nas quais tanto o 
transporte como as infra-estruturas 
abandonariam os canais existentes, 
passando por total inovação.

vãmente pequenas (menos de 50 
mil habitantes) e contavam com 
trabalho escravo ou servil, os servi
ços atualmente considerados infra 
estruturais eram atendidos de 
forma individual. De poços públi
cos ou particulares, a agua era tra
zida em grandes potes para as habi
tações; as dejeções eram removidas 
manualmente ou enterradas; e a 
maioria das distâncias, percorridas 
a pé ou a cavalo.

Mas já  na Antiguidade alguns 
problemas urbanos passaram a ser 
abordados de forma coletiva, esta
belecendo infra-estruturas públicas 
como o abastecimento de agua, es
gotos pluviais e outras obras desti
nadas a evitar inundações. Para 
isso, principalmente nas cidades ro
manas, construíram-se longos 
aquedutos e canais de esgoto que 
conduziam as águas servidas para 
fora do centro urbano. Foi também 
Roma quem implantou a primeira 
tubulaçao de grande porte desti
nada a recolher e carrear esgotos 
líquidos e fezes, denominada 
Cloaca Maxima.

Contudo, as infra-estruturas não 
se desenvolveram com a mesma ra
pidez que o resto da tram a urbana. 
Na Idade Média, as cidades ainda 
não possuíam serviços de água, de 
esgoto ou de transporte. O estabele
cimento da infra-estrutura reque
rida pelas atividades urbanas 
deu-se com grande atraso histórico 
nas cidades européias, a maioria 
das quais ainda possui o núcleo 
central de origem medieval, ou 
mesmo mais antigo. As dificulda
des encontradas para a implanta
ção dos serviços básicos nesses nú
cleos urbanos foram imensas.

As infra-estruturas urbanas tam 
bém se caracterizam pela constân
cia de fatores econômicos. Como 
são de natureza global e pertencem 
a um sistema urbano integrado, sua 
construção, mesmo parcelada, im
plica sempre a decisão de um pe
sado investimento por parte do po
der público ou de uma empresa 
privada. E a resolução de empreen-

No século X IX , o aum ento da população tom ou mais com plexa a vida ur
bana, passando a exigir a m ultiplicação dos recursos infra-estruturais.

Atraso histórico e defasagem

A infra-estrutura urbana tem 
acompanhado, com lentidão e defa 
sagem, o crescimento das cidades 
e, até certo ponto, tem-se estendido 
às áreas rurais.

E n q u a n to  as c id a d e s  e ra m  re la t i-
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Á gu a s  residuais da rede de e s g o to s  ou  de indústrias podam  sar reap rove itadas após um tra tam en to  (à d ire ita ).

der um investimento de tal porte é 
forçosamente cotejada com outras 
áreas de aplicação, cujo custeio é 
mais atraente. Além disso, como as 
decisões econômicas quase sempre 
dependem de opções políticas, é fá
cil compreender que o atraso ini
cial se tenha agravado devido à 
preferência em investir em obras 
mais aparentes do que, por exem
plo. em uma rede de esgotos.

Finalmente, o desenvolvimento 
científico e tecnológico decorrente 
da Revolução Industrial* encon 
trou cidades européias com estrutu
ras urbanas fortemente implanta
das e redes de infra-estrutura 
apenas parcialmente lançadas. 
Aplicada às infra-estruturas exis
tentes, a tecnologia foi obrigada a 
limitar-se ao aperfeiçoamento dos 
antigos sistemas, empregando me
lhor engenharia, melhor digestão 
de esgotos, aproveitamento racio
nal dos afluentes e resíduos indus
trializáveis, etc.

Mas o aperfeiçoamento não re
sultou em inovaçao, porque a inér
cia dos investimentos anteriores 
impedia o abandono ou substitui
ção radical das redes ou sistemas 
existentes. Por outro lado, as infra- 
estruturas realmente novas — 
como o gás de iluminação ou com 
bustível, a luz elétrica, os tubos 
pneumáticos de distribuição de cor
respondência e o telefone —  eram 
novidades cujas redes tinham de 
acompanhar o traçado viário, por
que ao longo dele é que se encon
travam os usuários desses novos 
serviços.

A vanço e explosão demográfica

O crescimento demográfico ur
bano —  acentuado desde a se
gunda metade do século XIX e que 
tem atingido proporções extremas 
na atualidade —  foi sempre acom
panhado de crescente demanda de 
novas e melhores infra-estruturas. 
Tornou-se indispensável criar e 
aperfeiçoar, ou ampliar, os serviços 
públicos já  então considerados im
prescindíveis para os padrões míni
mos de civilização.

Abastecimento de água, um desafio. (Represa de Guandu, RJ.)

Visando a atender essas exigên
cias, cuja complexidade aumenta 
num contexto de crescimento de
mográfico urbano da ordem de 5, 
7 e às vezes 10% anuais, arquitetos 
e engenheiros têm-se esforçado em 
projetar e propor sistemas mais ra
cionais para a implantação de re
des sem os ônus e inconvenientes 
do periódico esburacamento das ci
dades. Entre as soluções propostas, 
destacam-se: a tubulação subterrâ
nea de cabos elétricos e telefônicos 
(como em Brasília* e em outras 
grandes cidades), evitando a infini
dade de postes e fios que se entre- 
cruzam sobre as ruas; a pavimenta
ção de calçadas com placas 
removíveis, permitindo acesso a tú
neis de serviço onde se abriga a in
fra-estrutura; e a substituição dos 
cabos telefônicos comuns por ca
bos coaxiais de grande capacidade, 
ou por raios laser*.

Paradoxalmente, devido a seus 
grandes deficits de infra-estrutura, 
as cidades dos países subdesenvol
vidos possuem menor força de inér
cia negativa, permitindo-lhes atrair 
tecnologias mais avançadas na 
plantaçao das infra-estruturas ine
xistentes. Por exemplo: numa ci
dade européia ou norte-americana, 
com 90% dos domicílios ligados à 
rede de esgotos, só se podem pro
gramar inversões que completem o 
atendimento, sem possibilidade de 
alterar a natureza ou a tecnologia 
da rede presente. Mas numa cidade 
latino-americana, africana ou asiá
tica, com menos de 10% dos domi
cílios ligados a uma rede quase ine
xistente, a formulação do problema 
é distinta. Logo de início surge a 
questão da tecnologia a empregar: 
o sistema de cloaca maxima pode 
não ser o melhor para os serviços 
de esgoto; deve ser pesquisada a 
possibilidade de se aproveitarem 
técnicas de digestão química em 
unidades situadas em cada domi
cílio, aperfeiçoadas em algum cen 
tro universitário de país desenvol
vido que não tenha condições de 
aproveitá-las; etc. A opção, como 
sempre, dependerá não só de fato
res tecnologicos, mas também de 
dados economicos e políticos.

Drenagem , esgotos e água

A engenharia sanitária tem pro
jetado os serviços de esgotos sepa
rando o pluvial do sanitario. O pri
meiro é constituído pelas águas das 
chuvas, que, através de canais, são 
levadas para rios, lagos ou mares.

Para projetar a infra-estrutura 
dos esgotôs pluviais costuma-se di
vidir a cidade em bacias de drena
gem, determinadas pela topografia 
da área urbana. O dimensiona
mento das galerias pluviais leva em 
consideraçao o volume de água re
cebido pelas bocas-de-lobo (buei
ros) das sarjetas (água de chuva

3ue corre pelas ruas, e mais a que 
esce dos telhados dos imóveis), 

m as raramente pode ser baseado 
nas precipitações máximas das 
chuvas torrenciais. É mesmo ad
missível certo tempo de inundação 
de vias públicas nos momentos de 
precipitação máxima porque, de 
outra forma, as galerias e os buei
ros teriam de ser imensos e perma
neceriam ociosos durante quase
t o d a  sua  v id a  ú t il.
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O esgoto sanitário recolhe as 
águas servidas e, através de emissá
rios, canaliza-as para estações de 
tratam ento, onde são quimica
mente (d igeridassó  então os resí
duos líquidos são carreados para 
cursos de água.

O alto custo das estações de tra
tamento tem levado a engenharia 
brasileira a propor a criaçao de la
goas de oxidação, onde as águas 
servidas são decantadas e passam 
por oxidação natural (às vezes ace
lerada por redemoinhos mecâni
cos). O método natural é o mais ba
rato, mas requer grandes áreas — 
o que o torna indicado para cidades 
de menos de 300 mil habitantes que 
disponham de áreas periféricas não 
muito caras.

A infra-estrutura do abasteci
mento de água é a que apresenta 
maiores dificuldades em termos 
quantitativos, sobretudo nas metró
poles* em vias de crescimento. Em 
termos ideais, são necessários 
cerca de 500 litros diários de água 
para cada habitante. Em 1970, a 
area metropolitana da cidade de 
São Paulo (Grande São Paulo) 
apresentava uma população de 8,4 
milhões de pessoas, ou seja, uma 
necessidade diária ideal de 4,2 mil 
milhões de litros de água diários. 
Mas já  se calculava que em 1984 
a Grande São Paulo possuiria 20 
milhões de habitantes, momento 
em que sua demanda de água seria 
da ordem de 10 mil milhões de li
tros diários.

A magnitude do problema impõe 
uma abordagem em nível supramu- 
nicipal, pois nenhum dos 36 mu
nicípios que compõem a Grande 
São Paulo poderia resolver sozinho 
a questão. E esse o motivo da cria
ção de grandes empresas destina
das ao projeto e execução de gi
gantescas obras de engenharia, ten
tando solucionar o abastecimento 
de populações crescentes. Por 
exemplo: a Comasp, de São Paulo, 
prevê uma estratégia que inclui (de
pois de realizado o devido trata
mento) a recirculação das águas 
servidas para fins industriais, além 
do jjpnsiderável aumento propor

c io n a d o  pela inversão e bombea- 
mento das águas do Rio Juqueri. 
Novas grandes represas estavam 
sendo construídas, em 1970, com 
esse objetivo.

Há ainda, na infra-estrutura hi
dráulica, todo o complexo necessá
rio ao tratamento (cloração, fluora- 
ção, filtragem, etc.) e à rede de 
distribuição domiciliar, de magni
tude não menos séria.

Luz e energia elétrica

A infra-estrutura de energia elé
trica apresenta problemas de pro 
dução e distribuição. Para atender 
ao primeiro são necessárias gran
des usinas geradoras, que podem 
ser hidráulicas, térmicas ou nuclea
res. As nucleares ainda são muito 
caras, em comparação com as hi
drelétricas. Estas, por sua vez, ge
ram energia mais barata do que as 
térmicas (que usam óleo como 
combustível), mas dependem da 
existência de rios represáveis ou de 
quedas de água. Nos Estados Uni
dos e na União Soviética há exem
plos de grandes sistemas de produ
ção de eletricidade que implicaram

Usinas como a de Urubupungá produzem energia elétrica para as cidades.

Metrô, uma solução moderna para o transporte nas grandes cidades.

Nos correios, a m ecanização aperfeiçoa a infra-estrutura de co m u n ica çã o •

planejamento agrícola, navegação 
fluvial, sistema rodoviário, etc., 
como no caso do Tennessee Valley 
(EUA) e do Canal Volga-Don 
(URSS).

No Brasil, grandes obras de pro
dução de energia, como o sistema 
de Paulo Afonso, no Nordeste, ou 
os de Cachoeira Dourada e Três 
Marias, em Minas Gerais, e da Ilha 
Solteira e de Juquiá, no Rio Pa
raná (comparável aos maiores do 
mundo em extensão e potência), 
além de outras, vieram resolver ra
dicalmente a carência em luz e 
força que mantinha em atraso o de
senvolvimento de inúmeros centros 
urbanos do interior e até mesmo de 
capitais de várias unidades da 
Federação.

Todo sistema elétrico com
preende um conjunto de usinas li
gadas a centros consumidores por 
meio de uma rede de linhas de 
transmissão e de distribuição. A 
complexidade dessa infra-estrutura 
revela-se nos estágios de um sis
tema elétrico: produção, a cargo 
das usinas geradoras, mas in 
cluindo também as subestações ele
vadoras; transmissão, compreen
dendo as linhas de transmissão de 
66 kV a 400 kV e as subestações 
abaixadoras; distribuição, abran
gendo as redes locais de média e 
baixa tensão (primária de 13,2 kV 
e secundária de 220/127 V); e liga
ção, que se refere às extensões de 
nos desde as redes até as caixas de 
entrada dos edifícios dos consu
midores.

No plano urbano interessa fun
damentalmente o terceiro estágio 
do sistema, ou seja, o da distribui
ção. Quando a energia elétrica 
chega ao centro consumidor (a ci
dade) é transformada e distribuída 
para consumo direto através de li
nhas aéreas em postes, ou por inter
médio de linhas subterrâneas.

A distribuição subterrânea é 
mais estética, mas exige investi
mentos mais elevados devido ao 
isolamento adicional requerido pe
los cabos que, por sua vez, são 
mais grossos (para reduzir seu 
aquecimento em tubulações cerra 
das). No Brasil, com raras exceções 
(Brasília, Santos, etc.), a energia 
domiciliar é distribuída no padrão 
de 110 volts.

Telefonia e cibernética

No terreno das comunicações, os 
serviços telefônicos^ ainda se utili
zam de cabos, no âmbito urbano. 
Tem havido aperfeiçoamentos no 
sistema, mas basicamente ainda é 
necessária a ligação por cabos de 
cada aparelho a centrais ou sjibes- 
tações (automáticas ou não). E ver
dade, porém, que a telefonia via mi
croondas e satélites tem aberto 
novas formas de canais e já  se

Íire vê a utilização de raios laser nas 
igações domiciliares.

Provavelmente as futuras liga
ções de domicílios a centrais de 
computação ou memórias eletrôni
cas acabarão por determinar a im
plantação de uma nova infra-estru- 
tura urbana, ou seja, a cibernética.

VEJA TAM BÉM : Cidade; Metró- 
pole; Urbanismo.
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Ingres

A produção artística do pintor 
francês Jean Dominique Ingres é 
extremamente controvertida. Se
gundo alguns críticos, ela oscila en
tre o classicismo* rígido de sua 
própria concepção de arte, e o Ro
mantismo*. Outros, entretanto, 
acreditam que o pintor era funda
mentalmente romântico, apenas in
fluenciado por sua formação neo
clássica. Finalmente, uma terceira 
corrente defende que a obra de In
gres é desvinculada de seu tempo, 
ou seja, continua neoclássica numa 
época em que o Romantismo já  
está ultrapassado e o Impressio
nismo* começa a tomar forma. No 
entanto, sob qualquer ângulo crí
tico, Ingres divide com David* — 
considerado o grande mestre do 
Neoclassicismo —  o lugar de pin
tor mais importante do período na- 
poleônico.

Apesar de sua obra estender-se 
até meados do século XIX (Ingres 
nasceu em Toulouse, em 1780, e 
morreu em Paris, em 1867), nunca 
abandonou o sistema figurativo do 
Neoclassicismo. Quando se afastou 
de David, Ingres passou a sofrer 
marcante influência de Rafael*.

Embora profundo “imitador” de 
David e de Rafael (e sempre apon
tado como tal pela crítica fran
cesa), Ingres é considerado um ino
vador no campo da forma, tendo 
iniciado o caminho que conduziria 
à estética contemporanea. Para ele, 
os traços, a linha permitem um a se
leção de elementos sensíveis, inde
pendentemente das combinações de 
cor. Ingres dá ao desenho e à forma 
um papel preponderante: sem fugir 
ao modelo, acentua suas figuras 
por linhas expressivas, exagerando 
propositadamente determinadas 
partes do corpo —  ele alonga, por 
exemplo, a espinha dorsal da ba
nhista, em A  Banhista de Valpin- 
çon (1808). Subordina a linha não 
ao modelo, mas à impressão que 
pode causar num espectador. Nesse 
sentido, Ingres pode ser conside
rado um precursor das formas não- 
acadêmicas de arte — Impressio
nismo e Expressionismo*, entre 
outras.

Ao lado de um realismo mo
derno, coexiste nap in tura  de Ingres 
a dimensão romantica, idealista.
Essa ambigüidade, até certo ponto, 
é um reflexo do próprio espírito do 
século: a filosofia do Iluminismo*, 
seu racionalismo, que, opondo a ra
zão à fé, havia derivado dos ideais 
de liberdade, igualdade e fraterni
dade da Revolução Francesa* e ce
deu lugar a uma realidade burguesa 
e materialista, que estava centrada 
no bem-estar e na segurança econô
mica e financeira.

A obra de Ingres reflete ju sta 
mente essa transformação: os 
ideais épicos e heróicos do passado 
constituem a mitologia do século 
XIX . Ele pinta Napoleão* como 
um Hércules, num a nova encarna
ção das aspirações viris da mitolo
gia grega. São realistas todos os 
seus retratos que captam a fisiono
m ia da classe b u rg u esa , ex p re s- Em Rafael e  na antiga  arte g rega , In gres  encon trou  os  cam in h os para sua pintura. ( " A  Banhista d e  V a lp in çon ".)



Ingres 33

"A uto-retrato  aos V in te  e Quatro A nos", um exemplo do realismo de Ingres. Neste detalhe da "A poteose de H om ero" vem os Racine, M olière e Boileau.

sando seu luxo e requinte: Napo- 
leão Bonaparte, Primeiro Cônsul 
(1804); Auto-Retrato aos Vinte e 
Ouatro Anos  (1804-1805); Jean 
Pierre-François Gilbert (1804- 
1805); Joseph Ingres (1804); Mlle. 
Rivière  (1805), entre tantos outros.

Essa fase de retratos dá margem 
a críticas negativas a sua obra, que 
passa a ser encarada como resul
tado de pura bajulação. A hostili
dade acentua-se quando, em 1806,

Êinta Napoleão no Trono Imperial. 
justam ente nesse ano que Ingres 

consegue uma ambicionada bolsa 
de estudos em Roma, à qual tinha 
direito desde 1801 — ano em que 
ganhou o Grand Prix de Rome, 
com Aquiles e os Embaixadores de 
Agamenon.

Rafael e os G regos

Ingres dizia-se um conservador 
de boas doutrinas, nunca um inova
dor. Repugnavam-lhe as mudan
ças, e por isso considerava Dela- 
croix* um grande corruptor da 
arte: o movimento esvoaçante das 
figuras de Delacroix ofendia a im- 
passividade das suas. Ingres acredi
tava nos valores da aristocracia — 
só a pintura clássica, dos gregos a 
Rafael, devia ser tomada como mo
delo: “ A minha paixão será sempre 
a de Rafael, seu século e os divinos 
gregos”.

Foi a obsessão por Rafael que, 
segundo alguns críticos, levou In
gres a insistir no setor menos apre
ciável de sua obra, fazendo com 
que pintasse quadros como A  Pro
messa de Luís X I I I  ( 1824} —  enco

mendada pela catedral de Montau- 
ban. Paradoxalmente, esse quadro 
deu início à reabilitação de Ingres 
nos meios artísticos franceses. O 
Salão de 1824 acolheu-o favoravel
mente, e o pintor decidiu abando
nar Florença, onde se estabelecera 
desde 1820, retornando à França.

Em 1825, foi eleito membro da 
Academia de Belas-Artes e, em 
1829, nomeado professor da Es
cola de Artes. Em 1827, pintou a 
Apoteose de Homero, para um dos 
tetos da galeria Carlos X, no Lou- 
vre, e continuou O Martírio de São 
Sinforiano, que iniciara em 1824. 
Apresentado no Salão de 1834, 
esse quadro suscitou críticas vio
lentamente desfavoráveis: é compa
rado e julgado muito inferior aos 
trabalhos expostos no ano anterior: 
M me. Devauçay (1807) e Louis- 
François Bertln (1832).

Nao suportando mais os “humo
res cambiantes” da critica francesa, 
Ingres decidiu voltar para a Itália» 
onde, em 1835, conseguiu o posto 
de diretor da Academia de França 
em Roma. Ali permaneceu até 
1841, produzindo nesse período 
três de suas telas mais famosas: A  
Odalisca e a Escrava (1839); A  
Doença de A ntíoco  (1840); e A  
Virgem com a Hóstia  (1841).

De volta à França, em 1842, pin
tou o retrato do duque de Orléans. 
Nessa época, o duque de Luynes 
deixou a seu cuidado a decoração 
da grande sala do castelo de Dam- 
pierre, para a qual Ingres escolheu 
como temas a Idade do Ouro e a 
Idade do Ferro. Em 1855, levou 68
d "  suas telas à F .xnosiçao Iln iv e r -

sal, em Paris. E, em 1862, terminou 
Cristo entre os Doutores, no qual 
trabalhava desde 1842.

Além dos retratos, marcaram a 
obra de Ingres as odaliscas e os de
senhos. Estes últimos, uma série 
imensa a lápis, constituiriam por si 
sós uma obra singular, que coloca
ria seu autor na categoria dos gran
des cultores da forma. Ingres resis
tiu a expô-los durante quase toda a 
vida, por temer ser julgado apenas 
em função deles. Eram desenhos 
hábeis e minuciosos, apresentando 
um perfeito equilíbrio entre as par
tes cheias e as vazias.

O mesmo refinamento também é 
encontrado na série de odaliscas — 
que chamaram sua atenção desde a 
primeira estada em Roma, no ano 
de 1806.

A atitude de Ingres perante o 
corpo humano é animada por uma 
grande sensualidade e uma acen
tuada paixão pela forma. Em Júpi
ter e Tétis (1811), Júpiter é banal
mente clássico, mas Tétis emana 
sensualidade por todos os contor
nos de seu corpo. Talvez Ingres te
nha tentado libertar-se dessa ri
queza de formas obsessivas, mas 
jam ais conseguiu. Era o primeiro a 
reconhecer a necessidade de conci
liar seu gosto de originalidade com 
um ideal de beleza clássica. A ten
são gerada por essas duas forças 
responde, em grande parte, pela ri
queza de seus nus.

Segundo Baudelaire*, Ingres ob
servava com o olho agudo e impar
cial de um cirurgião, mas essa fa
culdade de observação estava
su b o rd in ad a  a q u a tro  ou  oinoo for

mas ideais, que nasceram ao longo 
dos primeiros anos que viveu em 
Roma.

A série de nus e odaliscas, que 
abre com A Banhista de Valpinçon, 
é considerada uma de suas obras 
mais serenamente sedutoras, ilus
trando sua noção de beleza gene
rosa, simples e contínua —  fechada 
e amplificada por um traço ininter
rupto. Em Odalisca Reclinada 
(1814), a atitude da figura, sinuosa 
e lânguida, é acentuada pór uma at
mosfera de total intimidade. Num 
trabalho semelhante, executado em 
1839 (A Odalisca e a Escrava), as 
formas adquirem mais peso, tor- 
nando-se mais solenes. O Banho 
Turco, concebido em 1820 e só ter
minado em 1862, representa a úl
tima expressão de seu orientalismo: 
é um a espécie de síntese de todos 
os nus que realizara ao longo de 
sua carreira. Uma representação 
tão cheia de erotismo só poderia 
ser aceita no século XIX, se assi
nada por Ingres —  o “elefante 
burguês”, com sua cátedra na Aca
demia e suas posições ortodoxas; o 
grande oficial da Legião de Honra, 
nomeado senador em 1862; o 
membro do Conselho Imperial de 
Jnstrução Pública. Já ante o A l
moço na Relva, de Manet*, a rea- 
ão da crítica e do público foi de 
orror, protesto e desaprovação to

tal: ninguém conseguia perceber 
ue tomara o modelo diretamente 
e Rafael.

VF JA TA J Í B Í M -  Bintura.
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Iniciação

Todo conjunto de conhecimen
tos sistematicamente organizados 
exige a conquista preliminar de al
gumas idéias, pressupostos e expe
riências básicos. Esse saber ele
mentar caracteriza a iniciação, que 
se encontra também no limiar de 
inúmeras instituições —  socieda
des secretas e religiosas, entre ou
tras — como pré-requisito à inte
gração dos indivíduos a seus 
quadros associativos. Os ritos de 
iniciação são cerimoniais, com as
pectos geralmente privados, aos 

uais se submetem os novos filia- 
os. No processo de socialização* 

de diferentes povos (detentores de 
culturas* e estruturas* sociais di
versificadas entre si) exige-se dos 
indivíduos a vivência de longos pe
ríodos de aprendizagem de regras e 
padrões culturais. Em alguns des
ses povos, os ritos de iniciação va
riam em função do sexo do indiví
duo e impõem ao aprendiz tabus e 
restrições alimentares, sexuais, hi
giênicas e das mais variadas ordens 
em sua vida social e privada.

Margaret Mead* observou por 
longos anos a iniciação de jovens 
antes, durante e depois da puber

dade, entre os arapesh, os mundu- 
gumor, os tchambuli, os manu e os 
samoano. Constatou que, em todos 
eles, a iniciação assume formas ri- 
tualísticas e, muitas vezes, místico- 
religiosas. Melville J. Hershovits, 
em sua Antropologia Cultural, diz 
por sua vez que “embora a inicia 
ção de moças e rapazes na puber
dade seja comum dentro da tribo, 
e se empregue quase invariavel
mente como instrumento para as
sentar a instrução primária e esten
der seu campo de ação, a função 
pedagógica está como que sub
mersa no aspecto ritualístico da es
cola, embora esses elementos de ri
tual sejam preeminentes em toda 
parte, até mesmo na África e na 
Polinésia” .

Em diferentes áreas culturais 
indígenas do Brasil, os ritos de ini 
ciaçao acham-se amplamente di
fundidos. São cerimoniais ritualís- 
ticos, com função integrativa, 
ocupando posição de realce na de
terminação do status dos indiví
duos. Os ritos da passagem dos jo 
vens índios para a vida adulta são 
também de iniciação. Esta, nos cul 
tos afro-brasileiros, m arca a inte
gração de homens e mulheres ao 
círculo ritualístico dos filhos e fi
lhas de santo.

VEJA TAM BÉM :Esoterismo.

A Inquisição não pôde vencer M artinho Lutero. (Tela de Lucas Cranach.)

bunais de conventos (que existiam 
desde os primórdios da sua histó
ria) para reduzir ou exterminar os 
hereges que a contestavam e paten
tear sua força temporal. Os histo
riadores costumam atribuir o esta
belecimento oficial da Inquisição 
ao Tratado de Paris (1229), assi
nado sob o papado de Gregorio IX 
(1145-1241). O documento deter 
minava que toda paróquia devia 
possuir uma comissão —  integrada 
por um padre e três leigos reputa
dos —  encarregada de explorar to
dos os esconderijos, denunciando 
os hereges ao arcebispo e ao senhor 
local; os senhores deviam também 
procurar hereges, havendo penali
dades para quem os escondesse ou 
ajudasse. Era permitida a busca de 
hereges j)o r  qualquer lugar, sendo 
obrigaçao de todos deixar revistar 
suas propriedades. Finalmente, nin
guém podia ser condenado por he 
resia* sem julgamento prévio pelo 
arcebispo da localidade, ou por um 
delegado da Igreja armado de po
deres jurídicos.

Em sua luta contra a heresia, 
Gregório IX cercou-se de uma ver
dadeira milícia —  a Ordem dos

Inquisição

In ic iação  à se ita  dos H om en e-S erp en te  en tre  o s  n u am w es i. da Tangan ica .

Durante todo o período medie
val, as ambições temporais da 
Igreja Católica enfrentaram os in
teresses dos senhores feudais e dos 
imperadores — que disputavam 
suas terras e servos. Além disso, os 
imperadores já  envidavam esforços 
visando à centralização do Estado. 
No campo estritamente religioso, a 
Igreja deparava-se com o crescente 
aparecimento de novas seitas. Os 
cataros, originários da Macedonia, 
e profundamente influenciados pe
los ortodoxos de Bizâncio, forma 
ram no sul da Europa^ um verda
deiro núcleo de oposição a Roma. 
Em 1170, por iniciativa de um 
bispo, Nicetos, vindo de Constanti
nopla realizaram um Concílio em 
St. Félix-de-Caraman (perto de 
Toulouse).

A Igreja Romana procurou en
contrar um órgão de repressão 
mais eficaz que os tradicionais tri
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A caça às bruxas era um dos objetivos. (Tentação de dom inicano, segundo docum ento flam engo do século XV.)

Frades Pregadores. Na bula ponti
fical Ille Humani Generis (8 de fe
vereiro de 1232), pediu aos bispos 
a mais estreita colaboração. Os 
franciscanos foram também convo
cados. Ainda em 1232, o papa no
meou o prior dos dominicanos de 
Besançon para o cargo de Inquisi
dor do Condado de Borgonha.

Todos os países da Europa pas
saram a possuir tribunais de Inqui
sição. Mas foi na Espanha que ela 
acumulou mais poderes, ligando-se 
mais diretamente ao Estado.

Um  m ês para a confissão

A procura e denúncia dos verda
deiros ou supostos hereges seguia, 
em toda parte, um esquema para
lelo. Três ou quatro monges, os in
quisidores, chegavam a uma aldeia 
e reuniam o povo num sermão pú
blico. Estimulavam então os here
ges à confissão, no prazo máximo 
de um mês —  o chamado “tempo 
da graça”. Pediam também à popu- 
laçao que ajudasse os inquisidores, 
denunciando os “criminosos”. De 
modo geral, o povo não só denun
ciava os hereges, como inclusive 
chegava, muitas vezes, a tentar 
“julgá-los” sumariamente, insis
tindo em levar ao patíbulo pessoas 
que eram apenas suspeitas. O 
abuso na aplicação das normas da 
Inquisição levou muitas vezes à 
condenação ao fogo de pessoas 
consideradas bruxas.

Quem confessasse seu “erro”  es
pontaneamente sofreria apenas 
uma “pequena penitência” . Supe
rado o tempo da graça, todos os 
suspeitos eram violentamente acos
sados e o cura local levava os “ cul
pados” ao inquisidor; juntamente 
com o cura, apresentavam-se as 
testemunhas “dignas” .

No tribunal, após jurar sobre os 
Evangelhos e ouvir a acusação, o. 
acusado —  a essa altura já  exco
mungado e feito prisioneiro — ti
nha, teoricamente, direito de de
fesa. No entanto, caso ele negasse 
a culpa, o júri inquisitorial — for
m ado por dois religiosos, um clé
rigo e um tabelião encarregado de 
redigir as atas das sessões —  acon
selhava-o a confessar, prometendo 
indulgência. Os inquisidores costu
mavam trazer um “colega heré
tico”, que já  havia confessado seus 
erros, e que se dizia conhecedor do 
prisioneiro, adepto da mesma here
sia. Duas testemunhas eram sufi
cientes para uma condenação. Se 
os “depoimentos”  destas eram con
traditórios, cabia ao júri decidir a 
inocência ou culpabilidade do réu.

Em 1248, o Concílio de Valença 
dispensou um dos protagonistas da 
Inquisição —  o advogado de de
fesa, cuja função, aliás, era apenas 
a de estimular o acusado a confes
sar seus crimes. No entanto, se o 
herege era “pessoa de bem”, rece
bia a assistência de um advogado, 
submetido aos juízos do inquisidor 
antes de iniciado o processo.

Caso o acusado se obstinasse em 
negar a culpa, o inquisidor podia 
recorrer a métodos violentos —  o 
encarceramento preventivo era um 
deles. Se, apesar de tudo, o suspeito 
resistisse, era submetido a tortura, 
oficialmente autorizada pela bula
A d  Extirpanda. N c s s c  d o c u m e n to ,
emitido pelo Papa Inocêncio IV

(1190-1254) a 15 de maio de 1252, 
as torturas foram autorizadas “ ape
nas nos casos em que os juizes este
jam  convencidos da culpa do acu
sado”. Muitos juizes, declarando-se 
sempre convencidos dessa culpa, 
não hesitavam em aplicá-las. 
Diante de tantos abusos, os papas 
Alexandre IV e Clemente V intro
duziram algumas alterações nessa 
legislação.

As torturas eram acompanhadas 
de um majestoso aparelho de jus
tiça — o que tornava ainda mais 
inquietante o processo. Inicial
mente, mostravam-se os instrumen
tos de tortura, estimulando o crimi
noso a confessar. Caso ele se 
recusasse, os inquisidores começa
vam a tortura. Na grande maioria 
dos casos, os prisioneiros,‘já  com
pletamente extenuados, acabavam 
confessando todas as possíveis for
mas de heresia. Decretava-se então 
a pena.

A sentença era lida publica
mente, nos chamados autos-de-fé. 
Oficiais do rei, magistrados, clero 
e povo assistiam à cerimônia: na
p ra ç a  ou  !a rg o  d a  Ig re ja , e ra  m on  
ta d o  um  p a la n q u e  so b re  o  q u a l os

penitenciados podiam ser vistos 
por todo o público.

Enquanto a condenação não 
fosse pronunciada, o herege podia 
apelar para o papa —  o que, no en
tanto, não impedia o curso do pro
cesso, pois o tribunal podia consi
derar ilegítimos os argumentos 
invocados. Os juizes não se mos
travam nada dispostos a receber 
apelações, declarando-as, na maio
ria dos casos, “ frívolas” (e, por
tanto, inaceitáveis). Formalmente, 
porém, as sentenças definitivas e, 
sobretudo, as que arrastariam  à 
morte, eram passíveis de qualquer 
recurso. Prisão perpétua, confisco 
de bens e destruição de proprieda
des eram penas comumente aplica
das. Como um terço dos bens con
fiscados revertia para o Estado, 
este muitas vezes assumia o pro
cesso e a condenação. Peregrina
ções, flagelação e “ sinais de infâ
m ia” (por exemplo, cruzes de feltro 
amarelo colocadas de modo bem 
visível sobre as vestes do conde
nado, no peito e nas costas; isso ex
punha o penitente ao desprezo e a
v e x a m e s )  c o n s t itu ía m  c a s t ig o s  m e 
nores. A Igreja entregava à justiça

secular os hereges impenitentes e os 
reincidentes, justificando: encon
trava-se desarm ada diante de sectá
rios obstinados, que se recusavam 
a abjurar seus erros. Pedia-lhe que 
evitasse a mutilação ou morte do 
culpado. No entanto, a pena era sa
bidamente a fogueira.

Durante o processo secular, da
va-se ao herege uma última oportu
nidade: se ele abjurasse, seria de
volvido ao inquisidor. Era 
necessário, porém, averiguar a na
tureza da conversão, e o penitente 
via-se obrigado a delatar seus 
“cúmplices” e a perseguir as dou
trinas a que acabava de renunciar. 
Se o julgamento fosse favorável, o 
herege arrependido era castigado 
com prisão perpétua —  no murus 
strictus (parede estreita) ou no mu
rus largus (parede larga), depen
dendo da gravidade das faltas, ou 
do grau de arrependimento.

Os reincidentes não podiam es
perar tanta indulgência: a renúncia 
de última hora dava-lhes direito 
apenas a receber o sacramento da 
eucaristia, antes de morrerem na 
fogueira.

Durante o século X III, a Inquisi-
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ção investiu sobretudo contra a he
resia cátara, mas esta logo se tor
nou um pretexto para que fossem 
acusados todos os supostos ou 
reais contestatores da Igreja C ató
lica. Muitas vezes o pretexto era 
utilizado para defender o interesse 
de soberanos. Típico disso é o pro
cesso instaurado contra os templá
rios. Política e economicamente 
fortes, os templários fizeram 
grande concorrência aos reis, so
bretudo na França. Devedor da Or
dem e cobiçando seus bens, Filipe* 
IV, o Belo, decidiu então eliminar 
esse poder concorrente. Para isso, 
pediu em 1307 a Clemente V (papa 
eleito graças a sua influência) que 
iniciasse um processo contra a Or
dem dos Templários, acusando-os 
de heresia. E as denúncias inventa
das eram fantásticas: dizia-se que 
os templários adoravapi uma figura 
esculpida, e não o Cristo; que des
respeitavam o crucifixo e seguiam 
costumes contrários à moral e à na
tureza. Em outubro de 1307, todos 
os templários da França foram fei
tos prisioneiros e submetidos aos 
interrogatórios da  Inquisição: tor
turados durante anos, acabaram 
confessando os supostos crimes. 
Daí por diante, o tribunal inquisito-

rial f)ós-se inteiramente a serviço 
do rei da França, que fez dele im
portante órgão político, usando-o 
contra seu maior inimigo: a no
breza feudal.

Depois da luta contra os cátaros 
e templários, a Inquisição partiu 
em busca de outros hereges que pu
desse punir exemplarmente. Já ha
via algum tempo, a contestação re
nascia perigosamente. Vários 
padres e monges acusavam a Igreja 
de enriquecimento e abandono da 
Bíblia. Pregavam contra a ostenta
ção da Igreja e contra o culto dos 
santos, condenando também a 
venda de indulgências. Cada vez 
mais fraca e dividida, a Igreja pre
cisava reavivar suas lutas contra a 
heresia, afirmando dessa forma seu 
poder. Durante o século XIV, lutou 
contra os espirituais (seita que 
aguardava a vinda do Espírito) e 
contra os judeus; em 1382, a Inqui
sição condenou John Wyclif*, que 
propunha uma reforma da Igreja; e, 
em 1412, João Huss*.

U m  poder que se enfraquece

No entanto, a unidade e força da 
Igreja estavam abaladas: a Inquisi
ção, com suas perseguições aos he-

reges, deixara de constituir uma 
arma forte. A situação política e 
econômica havia mudado. Os se
nhores feudais relegavam a tarefa 
de fundamentar a economia do Es
tado a um novo grupo nascido dos 
negociantes — a chamada burgue
sia* comercial.

Para manter-se no trono, os reis 
precisavam ligar-se aos comercian
tes e abandonar a nobreza feudal 
enfraquecida. Com essa aliança, a 
Igreja perdeu seu grande apoio, do 
ponto de vista político e econô
mico. Os príncipes e a burguesia 
recusavam-se a enviar contribui
ções à Igreja, e a seguir “m anda
mentos” que contrariavam seus in
teresses políticos e econômicos. A 
burguesia exigia outros dogmas — 
precisava de liberdade para viajar 
até o Oriente, negociar, descobrir 
novos mundos. O comportamento 
conservador da Igreja de então não 
satisfazia, portanto, as crescentes 
exigências econômicas. Impu- 
nha-se uma reforma.

Em 1517, apoiado pelo espírito 
nacionalista alemão, o monge Mar- 
tinho Lutero* afixava sua doutrina 
revolucionária na Igreja de Wit- 
temburg. Foi um golpe contra a 
Igreja e contra a Inquisição, pois

não era mais possível perseguir os 
hereges protestantes: eles eram 
muitos e contavam com poderoso 
apoio. Em 1521, Martinho Lutero 
foi excomungado —  mas a Re
forma* já  era uma fato consumado.

A Inquisição continuava funcio
nando, mas suas atividades eram 
cada vez mais reduzidas. Na Espa
nha e na Itália, entretanto, ela revi
veu, lutando contra a Reforma e as 
idéias da Renascença*.

M ais política que religiosa

No Concílio de Trento (1545), 
lançou-se o movimento da Contra- 
Reforma. Ainda no mesmo ano, o 
Papa Paulo* III instituiu a Congre
gação da Inquisição — um Su
premo Tribunal da Igreja, também 
conhecido como Santo Oficio, com 
sede na Espanha.

A Inquisição espanhola sempre 
revelou um caráter diferente da In
quisição medieval: desde sua ori
gem, manteve-se sob forte controle 
ao Estado, e não da Igreja. Razões 
históricas, em particular a longa re
conquista contra os muçulmanos, 
explicam as principais diferenças. 
Também os judeus contribuíram 
para acentuar as características

C lem ente  V  fez a Inquisição servir ao rei francês. (Palácio de Avinhão.) Acusados de hereges, os tem plários foram  vítim as da Inquisição
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particulares do sistema inquisito- 
rial da Espanha. Acusados de 
horríveis crimes rituais, foram víti
mas de sangrentos movimentos que 
visavam a sua exterminação. O 
medo levou-os à conversão em 
massa: surgiram assim os m arra
nos ou cristãos-novos, judeus con
vertidos à força. Cedo, porém, o 
número deles tornou-se perigoso. A 
bula do Papa Sixto* IV, emitida em 
1478, ordenou a perseguição mais 
acirrada aos judeus, estabelecendo 
que o Tribunal da  Inquisição tinha 
também como objetivo proteger 
contra as injustas suspeitas e perse
guições os verdadeiros cristãos, 
que se achavam entre os novos 
convertidos. Estas perseguições 
instauraram o pânico, motivando 
as fugas para Portugal, Itãlia, 
como também para pequenas e 
obscuras cidades da Espanha.

A Inquisição espanhola tinha 
como cabeça o Grande Inquisidor, 
sempre aprovado pela Santa Sé; os 
outros juizes eram nomeados pelo 
rei; as_ modificações eram sugeri
das, não pela Igreja, mas pelo Es
tado. Essa Inquisição Real não per
seguia somente a heresia: bruxaria, 
assassinato, sodomia, poligamia e 
diversos outros atos considerados 
criminosos eram também de seu al
cance. O primeiro Grande Inquisi
dor espanhol foi o dominicano To
más de Torquemada*, que ocupou 
o cargo durante dezesseis anos, dei
xando trágica lembrança: aproxi
madamente duas mil pessoas foram 
queimadas sob sua gestão. Abolida 
por José Bonaparte (1768-1844), 
em 1808, após protestos da Santa 
Sé, a Inquisição espanhola foi res
tabelecida em 1814. E definitiva
mente suprimida em 1820.

Esquem as paralelos

As primeiras tentativas para o 
estabelecimento da Inquisição em 
Portugal datam de 1515. Mas esses 
primeiros esforços fracassaram, so
bretudo porque o confisco de bens 
não revertia para a Igreja, mas 
para o Estado. No entanto, o es
pírito religioso de Dom João* III e 
da Rainha, Dona Catarina 
(1507-1578), e também a ação da 
Inquisição espanhola levaram o 
papa a aprovar uma bula insti
tuindo a Inquisição portuguesa 
(1536). Mais tarde, estendeu-se às 
colônias. O tribunal português en- 
carregava-se de julgar crimes" 
como judaísmo, luteranismo, mao- 
metamsmo e feitiçarias; analoga
mente ao Santo Ofício espanhol, 
punia as práticas de bigamia, pede
rastia, etc. As punições torna
ram-se mais rigorosas quando o In
fante Dom Henrique* foi nomeado 
Inquisidor-Mor (1539).

A Inquisição de Portugal não se 
afastou da regra verificada em toda 
a Europa, tanto nos métodos de 
atuação como nos objetivos. Gra- 
dativamente, ela foi se transfor
mando num tribunal mais político

aue religioso, adaptando-se à reali- 
ade de seu tempo. Os autos-de-fé 

realizavam-se uma vez por ano; a 
maioria dos condenados era execu
tada sem que houvesse muita ce
leuma. Entre as penas in
cluíam-se também o confinamento 
e a deportação —  para Angola, 
para o Brasil e para cidades de Por-

O processo inquisitorial não dava ao réu oportunidades reais de defender-se. (Execução de Joana D'Arc.)

tugal. Até 1732, o número de sen
tenças oficialmente apurado era 
23 068. (Na Torre do Tombo, em 
Lisboa, encontram-se arquivados 
cerca de 36 000 processos.) Final 
mente, em 1821, um último auto- 
de-fé marca o fim da Inquisição em 
Portugal.

O Brasil nunca dispôs de um tri
bunal de Inquisição autônomo: de
pendia diretamente do Santo Ofício 
português. A visitação portuguesa 
(composta por um visitador, um 
notário e um meirinho) aportou 
pela primeira vez na Bahia em 
1591; 121 confissões, arrancadas 
sob violentas torturas, e 212 denún 
cias foi o saldo da visita. Em Per
nambuco (visitado em 1592), as de
lações somaram 289.

Em 1618, o Inquisidor-Geral 
Fernão Martins Mascarenhas soli
citou nova visita. O esquema inqui- 
sitorial prosseguiu em 171_0 e em 
1720, com novas perseguições sem
pre dramáticas e cruéis. Os autos- 
de-fé continuaram sendo realizados 
até 1761, mas foram se tornando 
cada vez mais esparsos.

Oficialmente, o Santo Ofício 
existiu até 1965. Nesse ano, o Papa 
Paulo VI (1897- ) mudou o 
nome e os métodos do Tribunal — 
que passou a ser conhecido com o 
nome de Congregação para a Dou
trina da Fé. Dotado açenas de po
deres espirituais, esse órgão encar
regou-se de zelar pela autenticidade 
da doutrina católica.

A Inquisição teve grande poder na Espanha. (São Domingos num tribunal.)

VEJA TAM BÉM : Barroco; Bruno, 
Ciordano; Espanha; Europa; Feu
dalismo; Galileu; Heresia; Ho
landa; Huss; Israel; Jesuítas; M il
ton; Portugal; Rabclais; Reforma  e 
Contra-Reforma.
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Inseticidas

Direta ou indiretamente, os inse
tos* apresentam uma elevada parti- 
cipaçao no índice geral da m ortali
dade humana. Mas é sobretudo na 
agricultura que eles causam sérios 
prejuízos. Os insetos são responsá
veis pela perda de aproximada
mente 20% dos alimentos mundial
mente produzidos.

O método mais usual de com
bate aos insetos é a aplicação de 
produtos químicos que têm pro
priedades inseticidas. Uns atacam 
o aparelho digestivo dos insetos 
cjuando são ingeridos. São os inse
ticidas que agem por ingestão; 
nesse caso devem ser aplicados so
bre a planta, antes de o inseto ata
car. Outros penetram pela “pele” 
do inseto (inseticidas de contato); 
iã o  próprios para o caso de insetos 
que não “comem” partes da planta, 
e precisam ser aplicados depois do 
ataque. Um terceiro grupo engloba 
os inseticidas que penetram através 
do aparelho circulatório, asfi
xiando o inseto. Finalmente, há  in
seticidas que são incluídos nos 
líquidos circulantes da planta 
(seiva) e são absorvidos pelos inse
tos sugadores. São estes que rece
bem a denominação de inseticidas 
sistêmicos.

Os inseticidas apresentam-se em 
estados físicos diversos: os sólidos 
são empregados sob a forma de pó
— misturado com material inerte 
(talco, por exemplo), dissolvido em 
solventes adequados ou, ainda, em 
suspensões aquosas; os líquidos 
são usados em soluções ou emul
sões, e contêm, além do solvente, 
substâncias que lhes fornecem de
terminadas características físicas
—  maior poder de penetração ou 
adesão. Essas substâncias reduzem 
a tensão superficial do líquido, tor
nando a distribuição muito mais 
uniforme.

Os inseticidas orgânicos podem 
ser rêtirados diretamente de vários 
vegetais, ou obtidos através de sín
tese. Entre os primeiros, destaca-se 
a nicotina, um alcalóide* do grupo 
da piridina. É extraído dos resíduos 
da preparação do fumo, sofrendo 
em seguida um processo de lixivia
ção com água acidulada: através 
de uma série de lavagens, é sepa
rada de outras substâncias. A nico
tina em solução é destilada em cor
rente de vapor. O material colhido 
nesse vapor —  a nicotina pura — 
é geralmente convertido em sulfato, 
chegando ao mercado em soluções 
a 40%. Age sobretudo por contato, 
m as tem também considerável ati
vidade por ingestão. As limitações 
de seu uso decorrem do fato de ser 
tóxico para animais de sangue 
quente.

Outro inseticida de origem vege
tal é o piretro, obtido a partir aas 
flores de uma variedade de C hry
santhemum spp. Trituradas, essas 
flores fornecem um pó fino do qual 
se extrai, pelo processo de evapora
ção a vácuo, uma espécie de resina, 
bastante concentrada. Esta, depois 
de misturada com pequenas quanti
dades de inseticida sintético (que

A "P holidoptera griseoaptera" (acim a) dizim a plantações: a "Forticu la auri- 
cularia" (centro) e a cigarra (abaixo) atacam  árvores frutíferas.

exerce a verdadeira ação letal) é 
usada como aerossol (o piretro, 
inofensivo para animais de sangue 
quente, limita-se a paralisar o in
seto}.

Sao ainda considerados insetici
das de origem vegetal a aletrina, 
com o mesmo tipo de aplicação do 
piretro, e a rotenona (que é usada 
originalmente por nativos das 
Américas e do Japão, para a pesca 
através de envenenamento).

D D T  e BH C: o  início

Os inseticidas clorados mais im
portantes são o DDT e o BHC.

A síntese do DDT (dicloro-dife- 
nil-tricloroetano), realizada em 
1874 pelo químico alemão Othmar 
Zeigler, marcou o início da produ
ção de inseticidas sintéticos. As 
propriedades inseticidas do DDT 
só foram assinaladas em 1939, pelo 
químico suíço Paul Hermann Mü- 
ler (1899-1965).

O DDT é preparado por ação do 
clorobenzeno sobre o cloral, na 
presença de um desidratante (ácido 
sulfúrico a 98%, por exemplo). A 
reação vai se desenvolvendo em re
cipiente munido de um agitador: 
cloral, cloro benzeno e desidratante 
são misturados na proporção de 
1:1,5:7, respectivamente, ate que a 
temperatura tenha atingido os 60 
graus centígrados.

Terminado o processo, verte-se o 
conteúdo em um a vasilha contendo 
água fria, operação que provoca a 
precipitação do DDT em forma de 
cristais.

A reação, na verdade, dá origem 
a três compostos: o para-para- 
D D T (p-p-DDT), o orto-para DDT 
e o para-para-DD D (dicloro-dife- 
nil-dicloroetano). No DDT comer
cial, estão presentes 70% de 
p-p-DDT, o composto de maior po
der inseticida.

O DD T desenvolve dupla ação 
tóxica (por ingestão e por contato), 
paralisando lenta e progressiva
mente os centros nervosos do ani
mal. É particularmente eficaz con
tra os insetos parasitas do homem, 
como piolhos, moscas, pulgas e 
mosquitos em geral: atua também 
sobre os mosquitos transmissores 
de doenças como a malária, o tifo 
e a febre amarela. No entanto, seu 
uso vem sendo proibido por passar 
aos alimentos, em especial a carne 
bovina e o leite.

Outro produto sintético muito 
ativo é o BHC (hexacloro-ciclo-he- 
xano C .H 6Clg, também conhecido 
como Gamexane. Pode ser prepa
rado por ação do cloro sobre o ben- 
zeno: para que o processo se inicie, 
é necessária a presença de raios ul
travioleta, fornecidos por lâmpadas 
de vapor de mercúrio. Embora te
nha sido descoberto em 1825, por 
Faraday*, o BHC só começou a ser 
usado por volta de 1940. Consta de 
um a mistura de vários isômeros, 
entre os quais se destaca o y  (isô- 
mero gama), o mais ativo, que re
presenta 10 a 15% da mistura total. 
Esse isômero —  encontrado à 
venda como Lindane, na forma ae
rossol -— pode ser separado por 
cristalização fracionada com ál
cool metilico {substância na qual 
os outros isômeros são muito 
pouco solúveis). Por ser mais volá
til, o Lindane tem persistência, me-
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nor que o D D T , mas oferece as
vantagens de u m a ação  tox ica  m ais
rápida e intensa. Em muitos países, 
o uso excessivo do BHC vem sendo
restringido, por força IeSa‘; .

Uma conquista importante da 
química dos inseticidas sao os este
ies* orgânicos, derivados do acido 
ortofosfórico ou pirofosfonco, por 
substituição de dois hidrogemos 
por grupos alcoíla. Entre eles, as 
sume grande importância o tetrae 
til-pirofosfato —  (C2H60 2)2P 0 - 0  
P O (O C ,H J,.

Como é dotado de grande poder 
de penetração, torna-se indicado 
para combater piolhos que vivem 
no interior de certas plantas (pio
lhos endófitos). Mas apresenta, um 
inconveniente: é tóxico para os ani
mais de sangue quente.

Entre os inseticidas fosforados, o 
mais difundido é o Paration O-O- 
dietíl-O-nitrofeniltiofosfato —  um 
líquido amarelo, oleoso, pouco so
lúvel na água e de grande ação to
xica. Requer cuidados especiais de 
manipulação e dosagem, pois ataca 
todas as formas vivas. ,

À classe dos inseticidas sintéti
cos pertencem também os carba- 
matos, de ação semelhante à dos 
ésteres do ácido fosfórico. Deriva
dos do ácido carbâmico, entre eles 
destaca-se o N-metil-carbamato de 
alfa-naftila (conhecido como Se- 
vin). Age por ingestão e tem a van
tagem de ser praticamente inofen
sivo para animais que possuem 
sangue quente.

Arsênio e enxofre com o base

O grupo dos inseticidas inorgâ
nicos engloba ainda os compostos 
à base de arsênio e enxofre, aos 
quais vêm se associar elementos 
como o sódio, o chumbo, o cálcio, 
o bário e outros.

Os derivados do arsênio agem 
sobretudo por ingestão. Seu grau 
de toxidez e condicionado por três 
fatores: porcentagem de arsênio; 
valência desse elemento; e solubili
dade em água (os produtos arseni- 
cais solúveis em água são mais tó
xicos que os insolúveis).

O arsenito ácido de sódio 
N a2H A sO ,, o arseniato ácido de 
chumbo PbH A s04, o arseniato 
neutro de chumbo Pb ,(A sO A  e 
também o arseniato ácido de cafcio 
C a3(AsOA)i  constituem os princi
pais inseticidas à base de arsênio. 
O arsenito ácido de sódio dissol
ve-se na água, atuando por contato. 
O arseniato ácido de chumbo, leve
mente solúvel em água, é mais tó
xico que o arseniato neutro, insolú 
vel. Este último é empregado na 
forma de pó, misturado com mate
rial inerte, na proporção de 1:100; 
o arseniato ácido é usado em sus
pensão aquosa, a 1%.

0  arseniato ácido de cálcio, em
bora com quantidades mais eleva
das de arsênio, é menos tóxico que 
os arseniatos de chumbo.

O enxofre e séus compostos 
agem sobretudo po r contato. O en
xofre elementar e raramente usado: 
em geral aparece misturado com 
outros inseticidas, como a nicotina. 
Entre seus derivados, é bastante di
fundido o polissulfeto de cálcio, 
que, além de agir por contato, pro
v o c a  a sf ix ia . É ta m b é m  m u ito  u tili
zado o polissulfeto de bário, princi

No alto, produção de clorobenzeno (esquerda) e cloral (direita). Embaixo, a mistura de ambos a ácido sulfúrico (es
querda) form a D D T , que, despejado em  água, precipita-se em  cristais, depois pulverizados (direita).

palmente no tratamento de plantas 
sensíveis, já  que seu poder cáustico 
não é muito acentuado.

Concentração e resistência

Embora o uso de inseticidas 
constitua importante defesa da 
agricultura e do próprio homem, 
cria também inúmeros problemas. 
A resistência adquirida pelos inse
tos e a poluição*, por exemplo são 
alguns deles.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), aproximada
mente 240 espécies (mais de cem 
transmissoras de moléstias) ficam 
imunes à ação dos inseticidas. O 
mosquito causador da malária e a 
pulga do rato (veículo da  peste bu
bônica) incluem-se entre esses inse
tos resistentes. Demonstrou-se que 
os insetos passam a tolerar os inse
ticidas segundo um esquema aná

logo ao dos microrganismos que 
desenvolvem resistência aos anti
bióticos: a droga seleciona mutan- 
tes resistentes (indivíduos já  exis
tentes na população). E o número 
desses insetos que resistem à ação 
letal dos inseticidas vai crescendo 
progressivamente.

O problema da poluição não é 
menos alarmante, sendo os perigos 
maiores criados pelo DDT: embora 
medianamente toxico, é persistente, 
isto é, sua ação faz-se sentir muito 
tempo após ser aplicado: ele deixa 
residuos nos organismos vivos. 
Borrifado nas plantações, o DDT 
chega ao gado através dos pastos, 
passando em seguida para o leite. 
Segundo dados estatísticos, o ho
mem americano recebe sua cota de 
DDT, não só através do leite, mas 
de frutas, carnes, legumes e, sobre
tudo, de peixes. Por esse motivo, as 
sete partes por milhão, que os ame

ricanos acumulavam em 1960, ele
varam-se, em 1970, a vinte partes

f r milhão (o nível aceitável é de 
ppm). Até os ursos polares e os 

pingüins do Alasca possuem reser
vas de inseticida.

Nos Estados Unidos, o alarma 
foi dado por um tipo de salmão 
(salmão coho), introduzido no lago 
Michigan em 1965. A elevada con
centração de DDT no salmão coho 
(19 ppm) é.explicável somente pelo 
fenômeno da magnificação: as chu
vas carregam o DDT das planta
ções vizinhas, concentrando-o no 
lodo do fundo lacustre (0,01 ppm); 
os musgos que crescem nesse lodo 
já  apresentam uma concentração 
quarenta vezes maior (0,4 ppm); os 
salmões, alimentando-se desse 
musgo, acumulam D D T em doses 
bem mais elevadas. Essa explica
ção é a mais plausível, já  que o 
DD T, como todos os inseticidas
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clorados, tem forte tendência a acu
mular-se em locais gordurosos, sem 
sofrer decomposição.

As primeiras hipóteses quanto 
aos efeitos da concentraçao de 
D D T no corpo humano afirmam 
que o inseticida atua sobre o sis
tema nervoso periférico. Em ani
mais de laboratório foram confir
mados descontroles na transmissão 
de impulsos nervosos —  a intensi
dade crescente dos tremores aca
bava conduzindo à morte. Mas, no 
laboratório, o DD T é inoculado na 
epiderme ou nos tecidos nervosos 
em concentrações elevadas, sendo 
portanto muito intensa a expdsição 
do animal ao produto. Na natu
reza, o risco é consideravelmente 
menor.

Outra hipótese sustenta que o 
D D T comporta-se como inibidor 
de enzimas*, alterando a transmis
são de íons (potássio, sódio e mag
nésio) através da membrana celular 
do tecido nervoso. Trabalhos inten
sos de pesquisa conseguiram identi
ficar complexos químicos que fo
ram formados pelo DDT no corpo 
humano. Trata-se, porém, de subs
tâncias que se dissolvem muito ra
pidamente.

Supõe-se ainda que muitos inse
ticidas, entre os quais o DDT, são 
bastante favoráveis ao crescimento 
de tumores. Já se constatou tam 
bém que todas as pessoas afetadas 
de leucemia, câncer ou de pressão 
alta, apresentam no organismo, ao 
morrer, duas a três vezes mais 
DD T que indivíduos mortos em 
outras circunstâncias.

Os ecologistas responsabilizam 
o DDT por certos desequilíbrios 
verificados na natureza. As gaivo
tas do lago Michigan, por exemplo, 
chegam a concentrar 99 ppm de 
DDT, pondo, nessas condições, 
ovos de cascas tão finas que os em
briões morrem antes de nascer. Em 
Bornéu, onde a OMS atacou os 
mosquitos da febre com DDT, 
houve um enorme desequilíbrio: 
um a parte do inseticida foi absor
vida pelas baratas —  que não che
garam a morrer, mas foram se tor
nando, com o tempo, completa
mente inativas; as lagartixas da 
madeira, que também não morre
ram , comeram tantas baratas que 
perderam considerável energia, dei
xando de engolir os insetos que ata
cavam a madeira. Estes, livres do 
ataque das lagartixas, puderam co
mer tranqüilamente o teto e as pa
redes das casas de madeira, que 
acabaram sendo destruídas. En
quanto isso, os mosquitos adqui
riam resistência ao inseticida.

O desequilíbrio ecológico foi um 
dos argumentos que mais forçaram 
a substituição dos inseticidas por 
outros métodos de controle o des
truição de insetos.

H orm ônios ou radiações

O ataque de insetos com hormô
nios —  naturais ou produzidos no 
laboratório ■— é um dos métodos 
que vêm revelando grande eficiên
cia. O desenvolvimento do inseto

firocessa-se em três etapas bem di- 
èrenciadas: do ovo fecundado sai 

a larva, que dá origem à crisálida; 
esta, por sua vez, reproduz o ani
mal adulto. Durante o estado lar
val, o inseto encarrega-se de produ

zir o chamado hormônio juvenil, 
de grande importância para seu 
crescimento.

Provou-se que o simples contato 
desse hormônio com os ovos com 
promete irremediavelmente o de
senvolvimento larval. E uma subs
tância fabricada artificialmente, de 
composição análoga à do hormô
nio juvenil, mostrou possuir uma 
intensidade letal mil vezes superior. 
Um macho tratado com esse hor
mônio de laboratório torna-se esté
ril. E, quando cruzado com uma fê
mea, além de ser incapaz de 
fecundar os ovos, transmite-lhe a 
substância esterilizante — em 
quantidade suficiente para que ela 
se torne também improdutiva. Blo- 
queia-se assim qualquer possibili
dade de seu cruzamento com um 
macho não estéril. O ciclo prosse
gue, produzindo novos machos e 
femeas estéreis.

A esterilização dos machos por 
meio de raios gama constitui outro 
método eficaz de combate aos inse
tos. Estudados os costumes da es
pécie, produz-se, no laboratório, 
uma grande cultura de machos, que 
são expostos à radiação. Eles tor
nam-se mais ativos e fortes, ga
nhando superioridade em relação 
aos outros. Têm, assim, probabili
dade bem maior de conquistar a fê
mea. Entretanto, jam ais são capa
zes de fecundar os ovos e, em 
pouco tempo, o grupo acaba por 
extinguir-se. A primeira experiên
cia de esterilizaçao atômica foi rea
lizada na ilha de Capri, em 1967: 
em menos de sete meses, destruiu 
a praga das moscas-das-frutas (Ce- 
ratitis capital a).

Na eliminação de mosquito de 
larvas aquáticas recorre-se ao mé
todo Flit-MLO (Mosquito Larvi- 
cida Oil). Consiste em retirar o oxi
gênio da água, por meio de agentes 
nsicos. A larva, debatendo-se na 
busca de oxigênio, aumenta o con
sumo de gás, acabando por morrer 
asfixiada. Esse método mecânico, 
evita que o inseto ganhe resistência 
e não polui o ambiente, sendo inó
cuo para o plancto, para as plantas 
e para o homem.

__ O controle biológico —  elimina
ção de insetos por seus inimigos 
naturais —  é um velho e eficiente 
recurso de que o homem também 
lança mão. Por exemplo, sapos e 
lagartixas são usados nos jardins, 
como exterminadores. Para des
truir o gorgulho, inseto que ataca 
a alfafa (planta forrageira*), pode 
recorrer-se a uma especie de vespa

§arasita, que coloca seus ovos so- 
re a planta: ao eclodirem, as lar

vas matam os hospedeiros, alimen
tando-se de seu corpo. O mesmo 
recurso é eficiente na luta contra os 
afídios do vinhedo, que hibernam 
na alfafa, para as moscas-das-fru- 
tas e algumas outras pragas. A 
larva da joaninha também ataca in
setos nocivos, incluindo entre suas 
vítimas as cochonilhas (que atacam 
o café e a laranja), os afídios, as la
gartas do algodão e dos brotos do 
fumo. Estes últimos são_também 
atacados pelo afídio-leão, cuja 
larva suga o líquido interno das 
presas.

VEJA TAM BÉM : Insetos.

Nos laboratórios, é testada a intensidade letal dos inseticidas.

O polissulfeto de cálcio, um  dos inseticidas mais econôm icos, é fabricado  
a partir do enxofre e da cal. substâncias cuidadosam ente dosadas.
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Insetívoros

Classificação

Reino: Anim al 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: M am m alia 
Infraclasse: Eutheria 
O rdem : Insectivora 
Insetívoros atuais  
Subordem : Euinsectivora 
Superfam flia: Tenrecoidea. 

Famílias: Tenrecidae e S ole- 
no dontidae 

Superfam ília: Erinaceoidea 
Família: Erinaceidae 

Superfam ília: Soricoidea 
Famílias: Soricidae e Talpi- 
dae

Subordem : C hrysochloroidea 
Fam ília: Chrysochloridae 
Subordem : Macroscelidoidea 
Fam ília: Macroscelidae

Insetívoros são animais e vege
tais que se alimentam de insetos, 
m as o termo aplica-se mais especi
ficamente a uma ordem de mamífe
ros* de caracteres arcaicos, que in
clui toupeiras, musaranhos, ouriços 
e formas já  extintas.

São animais relativamente co
muns nas regiões terçperadas.e tro
picais da Europa, África, Ásia e 
América do Norte. Apenas uma es
pécie, da família Soricidae e gênero 
Cryptotis, vive na América ao Sul 
—  Venezuela, Colômbia e Equa
dor. Estão ausentes da Austrália e 
das zonas polares.

Os insetívoros são geralmente 
pequenos (o menor mamífero vivo 
e o insetívoro musaranho-pigmeu 
ou Suncus etruscus, que apresenta 
em média um comprimento de 1,5 
a 2 centímetros e peso de cerca de 
2 gramas) e plantígrados (andam 
sobre as plantas dos pés); Têm 
membros curtos e pentadáctilos, 
dentadura completa, hemisférios 
cerebrais lisos e que não cobrem o 
cerebelo, orifícios urogenital e anal 
envolvidos num mesmo esfíncter, 
grande número, de maminhas é 
utero bicorne. Às vezes, seu foci
nho comprido e fino, de grande im
portância tátil, é aumentado por 
um a espécie de tromba ou probós- 
cide.

O mais antigo insetívoro conhe
cido viveu na Ásia, durante o pe
ríodo Cretáceo, há  cerca de 70 a 80 
milhões de anos. Parece ter-se ori
ginado dos antigos pantotérios, o r
dem de mamíferos fósseis impor
tantes na evolução por serem 
considerados possíveis ancestrais 
dos marsupiais e placentários em 
geral. Os insetívoros atuais estão 
divididos em sete famílias: Tenrecí- 
deos, Solenodontídeos, Erinaceí- 
deos, Soricídeos, Talpídeos, Criso- 
clorídeos e Macroscelídeos.

TENRECÍDEOS —  Família ex
clusiva de Madagáscar, com exce
ção de dois gêneros africanos per
tencentes a subfamília dos

Potamogalmeos. O grupo é divi
dido em três subfamilias: Tenrecí- 
neos, Orizorictíneos e Potamogalí- 
neos. Os primeiros são animais 
relativamente pequenos e seme
lhantes ao ouriço, pois também 
possuem uma pelagem com acúleos 
(espinhos). Suas patas curtas são 
pentadáctilas e munidas de fortes 
unhas. As espécies mais comuns 
são o tenrek (Tenrec ecaudatus) e 
o tenrek-ouriço (setifer setosus). A 
subfamília dos Orizorictíneos dis- 
tingue-se por indivíduos com cauda 
bem desenvolvida,pelagem macia e 
desprovida de aculeos. A espécie 
mais conhecida é Oryzocictes tetra- 
dactyla, chamado de tenrek-do-ar- 
roz. A subfamília dos Potamogalí- 
neos é representada pelo musa- 
ranho-otária (Potamogale velox), 
uma espécie aquática que pos
sui hábitos semelhantes a otaria, 
que recebe o nome, no Brasil, de 
‘Toca”). É encontrado nos rios da 
África tropical, da Nigéria a 
Uganda e Angola.

SOLENODONTÍDEOS — 
Grandes em relação ao resto da  or
dem e exclusivos das Antilhas. 
Têm membros anteriores pentadác
tilos e de fortes unhas, cauda longa 
e grossa, corpo maciço, focinho 
longo com prolongamento em 
forma de tromba, longas vibrissas 
(pêlos que partem das fossas na
sais) e glândulas odoríferas na re
gião anal. Conhecem-se apenas 
duas espécies: o solenodonte de 
Cuba (Solenodon cubanus) e o do 
Haiti (Solenodon paradoxus).

CRISOCLORÍDEOS —  São as 
toupeiras douradas, encontradas 
somente no sul da África. Peque
nas, de pelagem dourada (que lhes 
confere o nome), têm corpo cilín
drico, cauda curta rudimentar, pes
coço curto e bastante forte, focinho 
longo e sem vibrissas, olhos reco
bertos de pele. Suas patas são cur
tas, sendo as anteriores com quatro 
dedos (os dois internos possuem 
garras especiais para escavação) e 
as posteriores com cinco dedos. A 
espécie mais conhecida é a Chryso- 
chloris aurea.

ERINACÍDEOS — Pequenos, 
plantígrados, de patas curtas e den
tadura mais adaptada para regime 
onívoro do que insetívoro. Há duas 
subfamílias. Os erinaceíneos com
preendem cinco gêneros, dos quais 
o mais conhecido é o Erinaceus eu- 
ropaeus (ouriço europeu comum). 
Ha também gêneros asiáticos e 
africanos. Os erinaceíneos têm cer
das pequenas e musculatura espe
cial que lhes permite enrolar-se; 
atacam cobras, valendo-se das cer
das que os protegem das picadas. 
Os equinosoricíneos, de tamanho 
maior, não apresentam acúleos 
(apenas uma pelagem endurecida) e 
têm cauda semelhante à dos ratos. 
O mais conhecido deles é o rato  lu
nar (Echinosorex gymnura), o 
m aior insetívoro vivo, e que se ali
menta quase que exclusivamente 
de cupins.

TALPÍDEOS —  É a família da 
toupeira européia comum (Taipa 
europaea, da subfamília dos talpí- 
neos), também espalhada pelo he
misfério Norte. Cava longos túneis

Os insetívoros não são som ente anim ais, mas tam bém  plantas. A "D ionaea"  
(em  cim a) e a "Drosera fíliform is" (em baixo) são duas conhecidas plantas  
insetívoras. Suas folhas são recobertas por tentáculos.

M uitos tenrecídeos tê m  o corpo todo recoberto de espinhos.
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Rapidez de m ovim entos, uma das características de alguns insetívoros, 
com o o "Suncus etruscus" (em  cim a) e o "Rhynchocyon petersi" (em baixo).

e galerias: alguns são permanentes, 
escavados com grande cuidado em 
terreno fofo, com câmaras forradas 
de folhas secas formando ambien
tes para a prole; outras galerias, 
menos profundas, são escavadas 
durante a caça a pequenos insetos 
e minhocas. Os talpídeos estão 
çpnfinados à Europa temperada, 
Ásia e América do Norte.

SORICÍDEOS —  É conside
rada a família que tem maior nú 
mero de espécies. Uma das particu
laridades dos animais dessa família 
é que os dentes decíduos (1.* denti
ção) são reabsorvidos ainda antes 
do nascimento, ou logo depois do 
nascimento.

Além disso os ossos do crânio 
soldam-se uns aos outros em idade 
muito precoce, o que faz com que 
tenham cabeça bastante pequena. 
São os conhecidos musaranhos, di
fusos por todo o hemisfério Norte. 
Parecidos com ratos, de focinho 
longo e pontudo, pelagem fina e 
macia, sao pentadáctilos e têm 
unhas pequenas. Algumas espécies 
têm glanaulas odoríferas e em ou

tras —  fato único em mamíferos
— há glândulas venenosas na 
boca. São animais noturnos, ágeis, 
velozes e muito vorazes. O m usara
nho comum (Sorex araneus), típico 
da Europa, é terrestre, em oposição 
ao musaranho-d’água (Neomys 

fodiens), que nada com grande ha
bilidade. O musaranho-pigmeu 
também pertence a essa família.

M ACROSCELÍDEOS — Com 
preendem os chamados musara 
nhos-elefantes ou saltadores. Dis
tinguem-se pelo desenvolvimento 
dos membros, geralmente longos, 
permitindo-lhes boa atuação como 
corredores e saltadores. 0  focinho 
é semelhante a uma tromba; as per
nas posteriores são mais Jongas, 
possibilitando a locomoção aos 
saltos. Um exemplo é o macroscelí- 
deo de tromba (Macroscelides pro- 
boscideus)j animal diurno que vive 
no sul da África.

VEJA TAM BÉM : Animais; Inse
tos. Este coleóptero. conservado num de âm bar, é do período Oligoceno.

Insetos

Classificação

Reino: Anim al 
Filo: A rth ro  poda 
Subfilo: M andibulata 
C la ss e :Insecta 
Subclasse: A pterygota 
Ordens: Protura, Thysanura, 

Collem bola 
Subclasse: Pterygota 
Ordens: Ephem eroptera, Odo- 

nata, O rthoptera, Isoptera, 
Plecoptera, Dermaptera, Em- 
b ioptera, Psocoptera, Zorap- 
tera, M allophaga, A noplura, 
Thysanoptera, Hem iptera, 
Hom optera, Neuroptera, Co- 
leoptera, S trepsiptera, M e- 
coptera, T richoptera, Lepi- 
d op te ra ,D iptera, S iphonapte- 
ra, Hym enoptera, Notoptera.

Estudos sobre a evolução* ani
mal, calcados em dados paleonto- 
lógicos, indicam um grupo de mi- 
riapodes como provável antecessor 
dos insetos. Apenas provável: os

fósseis* mais antigos, encontrados 
em rochas do Devoniano médio 
(mais de 350 milhões de anos), re
velam fracas características de 
transição. No Devoniano superior, 
surgiram as primeiras formas ala
das (pterigotas); entre elas, j á  é 
possível reconhecer duas tendên
cias evolutivas divergentes: paleóp- 
teros (efemerópteros e odonatos) e 
neópteros (as demais ordens). No 
final do Carbonífero (cerca de 285 
milhões de anos), essas mesmas or
dens coexistiam com formas ainda 
muito primitivas —  entre as quais 
alguns protodonatos, com abertura 
alar de até 76 centímetros. Os inse
tos holometabólicos (com meta
morfose completa) só apareceram 
no fim do Permiano (cerca de 235 
milhões de anos). Os paleópteros 
arcaicos estavam em lento declínio, 
m as os protodonatos e os ortópte- 
ros* continuavam povoando os 
continentes. Os fósseis do Triássico 
(cerca de 195 milhões de anos), 
bastante raros, assemelham-se aos 
do Permiano. Durante o Jurássico 
(cerca de 137 milhões de anos), as 
ordens do Triássico foram acresci
das de um número maior de famí
lias atuais. O Cretáceo (cerca de 67 
milhões de anos) representou uma 
lacuna na história dos insetos: 
acredita-se que tenham tido um de
senvolvimento comparável ao das 
prósperas angiospermas. No Ceno
zóico, que começou logo a seguir,
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já estavam presentes todas as or
dens e famílias de insetos conheci
dos atualmente.

Cabeça, tórax e abdome

Os insetos constituem a classe 
mais numerosa dos artrópodes*, 
abrangendo mais de um milhão de 
espécies. Seu nome (que deriva do 
latim insectum, subdividir) aponta 
uma característica fundamental do 
grupo: o corpo subdividido em 
vinte segmentos, distribuídos por 
três regiões: cabeça, tórax e ab
dome. São recobertos por um 
exoesqueleto —  um tegumento 
mais ou menos esclerificado que 
serve de apoio aos músculos e ór
gãos internos. O exoesqueleto é di 
vidido em três estratos, de espessu
ras diferentes; e apresenta-se mole 
ou rígido, plano ou com relevos, 
dependendo da região do corpo.

CABEÇA — Apresenta-se co
mo uma cápsula rígida, guarnecida 
na região anterior por uma aber
tura onde se articulam os apêndices 
bucais: labro, lábio, um par de 
mandíbulas, um par de maxilas, 
epifaringe e hipofaringe. Cada uma 
dessas peças apresenta alterações 
de espécie para espécie, conforme 
os hábitos alimentares do inseto.

Existem, basicamente, quatro ti
pos de aparelhos bucais: mastiga- 
dor ou triturador, lambedor, suga- 
dor e pungitivo-sugador. O 
primeiro é próprio dos insetos que 
se alimentam de matéria sólida, 
como gafanhotos, baratas e cu
pins*; as mandíbulas são desenvol
vidas e movem se no sentido late
ral. O aparelho do tipo lambedor, 
que caracteriza as abelhas, é cons 
tituído por peças alongadas: as ma
xilas formam uma especie de estojo 
que abriga o lábio, extensível e 
flexível. O sugador pode ser maxi
lar ou labial; o primeiro (encon
trado em borboletas e mariposas) 
exibe uma maxila desenvolvida, 
formando um tubo que se enrola 
em espiral (espirotromba). O labial 
é classificado como pungitivo 
quando o inseto, em busca de ali
mento, mergulha sua tromba nos "Scarabeus sacer" (à esquerda) é um besouro da ordem  dos coieópteros. E a "Tibicina p lebeja", um hom óptero. 
tecidos animais ou vegetais. Apre
senta características diversas. Por 
exemplo, nos barbeiros e perceve
jos em geral, as mandíbulas e maxi
las formam uma espécie de tubo, 
que é protegido pelo lábio. O lábio 
pode tambem abrigar as duas 
mandíbulas e a hipofaringe, como 
ocorre nos mosquitos e mutucas.
Nas moscas hematófagas, o labro, 
a hipofaringe e o lábio constituem 
um todo perfurante. Nas pulgas, 
apenas as maxilas e o labro inte
gram esse conjunto. Nos sugadores 
não punçitivos, o lábio deriva 
numa especie de tromba, em cuja 
extremidade se acha localizado o 
haustelo ou labelo —  uma estru
tura pgr onde passa o líquido su
gado. E o aparelho típico das mos
cas domésticas.

A grande maioria dos insetos 
possui um par de olhos compostos, 
relativamente grandes e situados 
dorso-lateralmente na cabeça. A 
superfície de cada olho é dividida 
em áreas poligonais, cada uma de
las representando um omatídeo 
(córnea transparente, com inerva 
ção própria). Muitos têm, entre os

À esquerda, um a "Vespa crabo", fêm ea, adulta. À direita , a mosca com um , tam bém  adulta ("M usca dom estica"

"Phryganea stria ta" (à esquerda) e "A nthid ium  sexdentatum " (à direita) —  um  tricóptero e um him enóptero.
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O "Chrysis" adulto, da ordem  dos him enópteros. procura a inflorescência das com postas para sugar o pólen.

olhos compostos, dois a três olhos 
simples (ocelos).

As antenas dos insetos podem 
ser formadas por um ou vários artí
culos. Nas antenas pluriarticula- 
das, distingue-se um segmento ba
sal (escapo) que é seguido de dois 
(ou mais) segmentos reduzidos: o 
pedictlo e o flagelo. Sobre as ante
nas, estão localizados os órgãos ol
fativos e gustativos (quimiorrecep- 
tores).

TÓRAX — É o centro de loco
moção, articulado com a cabeça 
através de uma espécie de pescoço, 
que não constitui uma verdadeira 
area morfológica. Nele diferen- 
ciam-se três regiões: protórax, me- 
sotórax e metatórax. Nos insetos 
mais primitivos, os segmentos são 
muito semelhantes entre si: nos 
mais evoluídos, eles se diferenciam, 
em função do tipo de vida e loco
moção. Cada segmento, de forma 
anular, apresenta um par de patas 
e é composto de uma zona dorsal 
(moto) e uma ventral (esterno), uni
das por duas estruturas laterais, as 
pleuras. Em geral, os segmentos 
posteriores expandem-se lateral
mente em dois pares de asas, em
bora tenham sido encontrados fós
seis com três pares, e existam certas 
espécies com apenas um par, ou 
mesmo sem asas.

Situadas entre o noto e a pleura, 
as asas são formadas por duas lâ
minas sobrepostas, percorridas in

teriormente por nervuras e movidas 
por músculos especiais.

ABDOME —  É formado tipica
mente por onze segmentos; no en
tanto, pode haver fusão de alguns 
segmentos ou o décimo primeiro 

de se transformar em apêndice, 
séssil ou pedunculado (quando o 

primeiro ou o primeiro e segundo 
segmentos formam uma estrutura 
distinta do resto do corpo). Divi- 
de-se em três regiões: pós-genital 
(último segmento); genital (penúl
timo e antepenúltimo segmentos); 
pré-genital (os primeiros segmen
tos). O abdome pode apresentar 
apêndices diversos; os cercos —  
par articulado ao último ou penúl
timo segmento — constituem os 
principais.

A  estrutura interna

O sistema nervoso dos insetos 
distribui-se por três categorias: sis
tema nervoso central, visceral ou 
simpático e periférico. O sistema 
nervoso central é constituído por 
um cérebro que se une a uma 
massa ganglionar, situada na re
gião inferior da cabeça, conti
nuando por uma cadeia ganglionar 
ventral (com um par de gânglios 
para cada segmento).

O sistema central liga-se ao vis
ceral ou simpático, repartido por 
quatro regiões: supra-intestinal, 
originada do cérebro (simpático

dorsal); subintestinal, derivada da 
massa ganglionar (simpático ven
tral); e cárdio-aórtica, também de
rivada do cérebro.

O sistema nervoso periférico é 
formado por células difusas. Algu
m as são neurônios sensitivos; ou
tras, neurônios motores.

O aparelho digestivo consta de 
um tubo diferenciado em três re
giões: anterior ou estomodeu; mé
dia ou mesêntero; e posterior ou 
proctodeu (com piloro, íleo, cólon 
e reto). O estomodeu compreende a 
faringe e o esôfago; em certos ca
sos, engloba também alguns apên
dices onde o inseto guarda a co
mida ou tritura os alimentos. No 
mesêntero, desenvolvem-se os pro
cessos digestivos.

A circulação é lacunar: o sangue 
(hemolinfa) percorre as hemoceles 
e penetra no vaso dorsal (disposto ' 
longitudinalmente, do abdome à 
cabeça) através de aberturas late
rais —  os ostíolos. Impulsionada 
pelas contrações musculares do 
vaso, a hemolinfa cai nas lacunas. 
Em alguns insetos, seu fluxo é ace
lerado por órgãos pulsáteis, po
dendo sofrer mudanças periódicas.

O processo respiratório efetua-se 
por difusão do oxigênio e elimina
ção do gás carbônico. As traquéias
—  tubos elásticos que se comuni
cam com o exterior mediante pe
quenas aberturas (espiráculos) — 
ramificam-se pelo corpo do jnseto, 
atingindo quase todos os órgãos, de

forma que o sangue desempenha 
um Rapei insignificante no pro
cesso de respiração.

Os tubos de Malpighi, que de
sembocam entre o mesentero e o in
testino posterior, constituem os

rincipais órgãos de excreção.
ão fechados na extremidade que 

mergulha nas hemoceles, de onde 
absorvem, através de suas pare
des permeáveis, os produtos de 
excreção.

Os casos de hermafroditismo* 
são muito raros entre os insetos. O 
aparelho sexual masculino é for
m ado por um par de gônadas, que 
termina no abdome, na região ante
rior do intestino. O aparelho geni
tal feminino contém, geralmente, 
um a espermateca, onde se acumu
lam os espermatozóides, até serem 
utilizados.

Normalmente, os insetos repro
duzem-se pelo processo de fecunda
ção interna; mas a partenogênese 
(desenvolvimento do ovo sem fe
cundação) também é comum. O 
crescimento pós-embrionário do in
seto pode ser acompanhado de 
grandes mudanças morfológicas 
(metamorfose). Em certas especies, 
os insetos adultos são idênticos aos 
jovens (ametábolos); em outras, as 
formas pós-embrionárias diferem 
das adultas pelas dimensões mais 
reduzidas e ausência de asas (hemi- 
metábolos ou insetos de metamor
fose incompleta); finalmente, algu
m as espécies sofrem metamorfose 
completa: os insetos adultos dife
rem totalmente das formas recém- 
nascidas (holometábolos).

As larvas variam de uma ordem 
para outra; as principais podem ser 
classificadas como campodeifor- 
mes, melolontóides, eruciformes e 
vermiformes. As primeiras apresen
tam  três pares de patas desenvolvi
das, e o corpo encontra-se nitida
mente diferenciado em cabeça, 
tórax e abdome. São próprias de 
certos besouros*, libélulas, neuróp- 
teros e tricópteros. As larvas melo
lontóides (típicas de alguns besou
ros) exibem três pares de patas 
P q u c o  desenvolvidas; somente a 
cabeça se distingue do resto do 
corpo. As larvas eruciformes (ca
racterísticas das borboletas) são 
alongadas e apresentam, além dos 
três pares de patas, alguns outros, 
ligados aos segmentos abdominais; 
a cabeça é distinta do tórax e ab
dome, que se confundem.

Finalmente, as larvas vermifor
mes não possuem patas, locomo- 
vendo-se por contrações do corpo; 
a cabeça pode ou não se diferenciar 
do resto do corpo. São comuns a 
muitos dípteros*, à maioria dos hi
menópteros, e, ainda, a muitos ou
tros insetos.

U m a classe numerosa

A classe dos insetos divide-se em 
27 ordens, agrupadas em duas sub
classes principais: apterigotas — 
abrange animais ametábolos e des
providos de asas; e pterigotas — 
engloba formas aladas (ou com an
cestrais alados), que apresentam 
metamorfose, completa ou não.

PROTUROS —  São insetos di
minutos, cujo comprimento não ul
trapassa 2 milímetros; vivem em 
solos úmidos, no bolor das folhas,
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embaixo de cascas de árvores ou 
em troncos derrubados, alimentan
do-se de matéria orgânica em de
composição. São esbranquiçados e 
ião possuem olhos nem antenas.

-C onhecem -se cerca de noventa es
pécies. Entre as pouquíssimas espé
cies brasileiras descritas situa-se a 
Berberentulus travassoi.

TISANUROS — Possuem ge
ralmente forma alongada, com dois 
ou três apêndices na extremidade 
posterior do abdome. Entre as vá
rias famílias (conhecem-se cerca de 
setecentas espécies), destaca-se a 
Lepismatidae, cujos representantes 
alimentam-se de substâncias amilá
ceas (amido do papel, sobretudo); 
comem também tecidos de seda e 
roupas em geral. Freqüentemente 
tornam-se pragas; a traça dos li; 
vros —  Lepisma saccharina —  é 
um a delas.

COLÊMBOLOS —  Analoga
mente aos tisanuros, os colêmbolos 
desenvolvem-se sem metamorfose. 
Das 2 000 espécies, algumas delas 
vivem em cupinzeiros ou formi
gueiros; outras são cavernícolas. 
Alimentam-se de matéria orgânica 
em decomposição; possuem peças 
bucais mastigadoras ou pungitivas. 
A maior parte dos colêmbolos 
apresenta uma estrutura bifurcada 
na região ventral, utilizando-a fre
qüentemente como alavanca, para 
saltar. Certas espécies (entre as 
quais, a Achorutes travassoi, en
contrada em Mato Grosso) podem, 
ocasionalmente, causar danos em 
jardins, estufas ou culturas de 
cogumelos.

EFEM ERÓPTEROS — Fre- 
üentemente, emergem em quanti- 
ades enormes de lagos e rios, 

amontoando-se nas margens ou nos 
locais mais próximos. Tanto os jo 
vens como os adultos constituem 
alimento importante para muitos 
peixes de água doce; por isso, são 
usados como “modelo” para a fa
bricação de iscas artificiais. São in
setos dé porte médio, com dois pa 
res de asas membranosas e dois ou 
três longos filamentos abdominais; 
nas formas adultas, o aparelho bu
cal é atrofiado. A espécie mais co
nhecida no Brasil é a Hexagenia al- 
bivitta. Os efeméridos são os únicos 
insetos que ainda sofrem uma 
m uda depois de terem as asas fun
cionais. O nome da ordem decorre 
do fato de os adultos, em sua m aio
ria, não viverem mais de um dia.

ODONATOS — São represen
tados pelas libélulas ou lavadeiras, 
insetos com cabeça grande, podero
sas mandíbulas e quatro asas mem
branosas, sempre distendidas per
pendicularmente ao corpo. As 
larvas são do tipo campodeiforme, 
caracterizadas por um lábio muito 
desenvolvido que, devido a uma ar
ticulação especial, pode ser esti
cado com grande rapidez. Seu de
senvolvimento dura de um a cinco 
anos. O adulto recém-nascido ne
cessita de alguns dias para desen
volver todo o poder de vôo, e apro
ximadamente duas semanas para 
adquirir o padrão de colorido 
típico da especie. Os machos dis
tinguem-se dos demais insetos por 
possuírem os órgãos copuladores

na região anterior do abdome. Co
nhecem-se aproximadamente 5 000 
espécies e vários gêneros, como 
Hetaerina, Erythemis, Mecistogas- 
ter, Ceratura.

ORTÓPTEROS —  Abrangem 
gafanhotos, esperanças, grilos, ba
ratas, louva-a-deus, bichos-pau e 
uma série de outros insetos (cerca 
de 22 500 espécies). A maioria é fi- 
tófaga; alguns são predadores e ou
tros têm hábitos onívoros. Podem 
ser alados (em geral, com quatro 
asas) ou ápteros. Possuem peças 
bucais do tipo mastigador e sofrem 
uma metamorfose simples.

ISÓPTEROS —  Envolvem inse
tos como os cupins (mais de 1 700 
espécies), que vivem em grupos so
ciais, e apresentam um sistema de 
castas altamente desenvolvido. 
Numa colônia podem ser encontra
dos insetos ápteros ou alados — 
com quatro asas membranosas que, 
durante o repouso, ficam ao longo 
do corpo, sobre o abdome. As pe
ças bucais são do tipo mastigador 
e a metamorfose é simples.

PLECÓPTEROS —  São insetos 
relativamente raros, caracterizados 
pelas asas posteriores dobradas em 
duas folhas, sob as anteriores. As 
larvas são aquáticas; possuem 
mandíbulas muito desenvolvidas e 
hábitos carnívoros. Distribuem-se 
por cerca de 1 600 espécies, a 
maioria das quais pertence à famí
lia Perlidae.

DERM ÁPTEROS —  São vul
garmente conhecidos como lacrai- 
nha ou tesourinha e apresentam, na 
região posterior do abdome, dois 
apêndices (espécie de ferrões). As 
asas anteriores são curtas e coriá- 
ceas (da consistência do couro); as 

osteriores, membranosas, do- 
ram-se sob as primeiras. Asjieças 

bucais das 1 100 espécies sao do 
tipo mastigador e a metamorfose é 
simples.

EMBIÓPTEROS — Vivem em 
comunidades de algumas dezenas 
de indivíduos, em pequenos túneis 
construídos sob pedras e árvores 
apodrecidas. As 150 espécies ali
mentam-se de substâncias vegetais, 
sobretudo de grama, folhas mortas, 
musgos, líquenes e cortiça. Apenas 
o macho é alado. No Brasil, sao en
contrados os gêneros Embolyntha, 
Teratembia e Oligotoma.

_ PSOC ÓPTEROS — As larvas 
são terrestres e atravessam uma 
metamorfose simples; os adultos 
das 1 100 espécies escondem-se de
baixo de folhas e troncos, onde 
constroem seus ninhos. A espécie 
Archipsocus brasilianus atrapalha 
o crescimento de frutas cítricas, 
pois envolve os brotos das árvores 
com as teias onde cria os filhotes. 
Em algumas regiões, os psocópte- 
ros são conhecidos como piolhos- 
de-livro, devido ao hábito de roe
rem livros e papéis velhos. Podem 
apresentar asas (quatro e membra
nosas), ou não. Possuem peças bu
cais mastigadoras.

ZORÁPTEROS —  Distri- 
buem-se por 22 espécies, agrupadas 
em uma unica família e gênero (Zo-

"Libellu la quadrim aculata", nom e originado das quatro manchas das asas.

ï St ■

Os olhos com postos das moscas são constituídos por vários om atídeos.

O "Palpares" (ordem  dos neurópteros) é bastante com um  no sul da Itá lia .
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rotypus). Seu comprimento não ul
trapassa 3 milímetros; vivem em 
colônias, assemelhando-se um 
pouco aos cupins. Certas espécies 
são ápteras; outras possuem quatro 
asas. São comumente encontrados 
debaixo da cortiça, de pedaços de 
madeira semi-enterrados, ou de 
troncos apodrecidos.

MALÓFAGOS —  As 2 700 es
pécies são parasitas de mamíferos 
e, sobretudo, de aves (daí o nome 
piolhos-de-aves). Muitos chegam a 
constituir verdadeiras pragas. E o 
caso das espécies Bovicola bovis, 
Bovicola equi, Trichodetes canis, 
Menopon gallinae, Gliricola por- 
celli. Possuem aparelho bucal do 
tipo mastigador, alirrientando-se de 
fragmentos de pêlos ou penas, ou 
mesmo da pele do hospedeiro.

ANOPLUROS — Diferem dos 
piolhos mastigadores (malófagos) 
por possuírem a cabeça mais es
treita que o tórax e aparelho bucal 
do tipo sugador. As 250 espécies 
são parasitas de mamíferos. O ho
mem é parasitado por duas espé
cies: Peaiculus humanus e Phthirus 
pubis. A prim eira pode transmitir o 
tifo epidemico ou exantemático, a 
febre das trincheiras ou febre dos 
cinco dias e a febre recorrente 
(doença infecciosa, caracterizada 
por acessos febris recorrentes, que 
se estendem por vários dias); a ou
tra espécie não é veículo de 
doenças.

TISANÓPTEROS —  São co
nhecidos como “ trips” e apresen
tam  como característica principal a 
forma das asas: longas, estreitas e 
circundadas por uma banda com
pacta de pêlos (são raras as espé
cies ápteras). As peças bucais, do 
tipo sugador, formam uma espécie 
de tromba. São, geralmente, dimi
nutos: a maior espécie conhecida 
alcança aproximadamente 13 milí
metros. A grande maioria das 
3 200 espécies é Fitófaga, atacando 
flores, frutos, folhas e ramos. Entre 
as espécies conhecidas no Brasil 
destaca-se a Franklinothrips vespi- 

form is, encontrada em muitas plan 
tas, e predadora de ácaros e outros 
pequenos insetos.

HEMÍPTEROS — Algumas es
pécies (das 23 000) são ápteras, 
mas a maioria tem quatro asas bem 
desenvolvidas (as anteriores apre
sentam a parte basal espessada e 
apical membranosa). Com poucas 
exceções (como a barata-d água), 
os hemípteros* levam vida terres
tre. Alimentam-se do suco de plan
tas e chegam a representar sérias 
pragas para a agricultura; alguns 
são predadores; outros hematófa 
gos, atacando o homem e diversos 
animais. Podem constituir perigo
sos veículos de doenças como e ò 
caso do barbeiro ou chupança, 
transmissor do parasito causador 
da doença de Chagas.

HOM ÓPTEROS —  Compreen
dem insetos numerosos e diversifi
cados, como as cigarras, cigarri- 
nhas, pulgões-das-plantas e 
cochonilhas. Geralmente, apresen
tam  em comum um aparelho bucal 
pungitivo-sugador e asas membra- 
nosas. Os representantes das

As larvas de lepidópteros costum am  ser vorazes. A lim entam -se principalm ente da parte verde das plantas.

32 000 espécies são todos fitófagos, 
e muitas espécies constituem sérias 
pragas para as plantas cultivadas. 
Alguns são úteis, como fonte de go- 
ma-laca e corantes.

NEURÓPTEROS —  São basi
camente predadores (4 700 espécies 
conhecidas), com aparelho m asti
gador bem desenvolvido. Passam 
por metamorfose completa. Algu
m as larvas, como a da formiga- 
leão, possuem engenhosos sistemas 
de captura das presas.

COLEÓPTEROS — Consti
tuem a maior ordem dos insetos, 
com cerca de 300 000 espécies co
nhecidas. São representados pelos 
besouros, de hábitos diversos: al
guns são fitófagos, outros predado
res, necrófagos, saprófagos (ali
mentam-se de matéria organica em 
decomposição) ou parasitas. Identi
fica a ordem o conjunto de quatro 
asas: as anteriores são rígidas e es
pessas, escondendo, durante o re
pouso, as posteriores. Exibem apa
relho bucal do tipo mastigador, 
com mandíbulas bem desenvolvi
das. Os coleópteros sofrem meta
morfose completa.

STREPSÍPTEROS — A grande 
maioria é parasita de outros inse
tos. Os machos são alados e levam 
vida livre, enquanto as fêmeas, 
sempre desprovidas de asas, habi
tam  no interior de diversos insetos. 
Conhecem-se cerca de trezentas es
pécies, todas elas de dimensões re
d u z id a s . M etam o rfo se  c o m p le ta .

A barata doméstica é a espécie mais conhecida da fam ília  dos blatideos.

Quando agredido por um reduvídeo, o grilo m orre com  a hem olinfa sugada.
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MECÓPTEROS —  As larvas 
são do tipo eruciforme, atraves
sando uma metamorfose completa. 
As 350 espécies apresentam peças 
bucais do tipo m astigador; a maio
ria possui quatro asas membrano- 
sas, longas e estreitas. No Brasil 
são representados por diversas es
pécies do gênero Bittacus.

TRICÓPTEROS —  São ani
mais pequenos, que apresentam as 
quatro asas membranosas recober
tas de pêlos. As larvas, que passam 
por total metamorfose, são aquáti
cas, do tipo eruciforme. A maioria 
das larvas das 4 500 espécies cons
trói verdadeiras “casas” , com pe
daços de folhas, grãos de areia, pe- 
drinhas, etc. Ali vivem até 
passarem à fase de pupa. Consti
tuem importante alimento para 
muitos peixes e outros animais 
aquáticos.

LEPIDÓPTEROS —  Consti
tuem a segunda ordem em número 
de espécies (mais de 110 000). Têm 
como representantes típicos as bor
boletas e mariposas, que, no estado 
larval, se tornam bastante perigo
sas. As peças bucais dos lepidópte- 
ros* exibem uma estrutura peculiar 
(espirotromba), adaptada à sucção.

DÍPTEROS —  São também 
muito numerosos e distinguem-se 
dos restantes insetos por possuírem 
apenas o par de asas anterior; o 
posterior apresenta-se modificado 
em órgão de equilíbrio (balancins 
ou halteres). Alguns, como os per
nilongos, borrachudos, mutucas e

Embora não definido c ientificam ente, o instinto é evidente nos anim ais.

moscas varejeiras, constituem sé
rias pragas para o homem e outros 
animais. Outros são poderosos ve
tores de doenças (malária, febre 
amarela, febre tifóide, doença do 
sono, etc.). O aparelho bucal é do 
tipo mastigador, pungitivo ou lam- 
bedor. Todos passam por metamor
fose completa.

SIFONÁPTEROS —  As 1 100 
espécies incluem as pulgas, peque
nos insetos ápteros que, no estado 
adulto, alimentam-se do sangue de 
aves e mamíferos. Algumas trans
mitem moléstias, como a pulga do 
rato, portadora do germe causador 
da peste bubônica.

HIMENÓPTEROS —  Abrangem 
as vespas*, formigas* e abelhas*. 
As espécies aladas possuem dois 
pares de asas membranosas. As pe
ças bucais são do tipo mastigador. 
A metamorfose é completa e, na 
m aioria das espécies, cujo total 
atinge mais de 100 000, a larva é 
vermiforme.

NOTÓPTEROS —  Pequenos 
insetos, com apenas uma dezena de 
espécies, em três gêneros, nenhum 
deles presente no Brasil: Gryllo- 
blatta, das zonas montanhosas da 
América do Norte, Galloisiana do 
Ja p |o  e Grylloblattina encontrado 
na Ásia.

VEJA TAM BÉM : Dípteros; 
Hemípteros; Invertebrados; Lepi- 
dópteros.

Instinto

O termo “instinto” carrega uma 
longa e complicada história, um 
vasto conjunto de acepções-diferen- 
tes — e na linguagem cotidiana seu 
uso é ainda mais caótico. Por essa 
razão, e também por motivos teóri
cos, as ciências do comporta
mento* (como etologia* e psicolo
gia*, por exemplo) vêm preferindo 
negar-lhe um lugar entre seus con
ceitos, embora muitos autores se 
permitam empregá-lo de maneira 
bastante informal e consciente
mente imprecisa.

No entanto, o contexto principal 
em que a palavra “ instinto ’ sempre 
se inseriu é um problema ainda em 
estudo: a origem do comporta
mento animal. Através de pesqui
sas, procura-se descobrir em que 
medida o organismo deve suas ati
vidades às relações com o am
biente, e, por outro lado, qual a im
portância da herança genética. A 
pesquisa comportamental, além de 
tentar estabelecer a inter-relação 
a p re n d iz a d o — co m p o rtam en to  
procura descobrir em que extensão 
o animal já  nasce preparado para 
adaptar se ou reagir adequada
mente ao ambiente. Por exemplo, 
uma criança sabe chorar logo ao 
nascer, mas precisa de um longo 
treinamento para falar. Numa aná
lise superficial, é correto classificar 
o choro como comportamento ins
tintivo, e a fala como comporta
mento aprendido. Entretanto, exa- 
minando-se profundamente o 
problema, considerando-se todos 
os aspectos dos dois comportamen
tos, conclui-se que a classificação 
simplifica artificialmente a ques

tão. E, de um modo geral, verifi- 
ca-se que, embora o comporta
mento seja fruto da experiência e 
da herança genética, não é ade
quado estabelecer duas categorias 
mutuamente exclusivas: de um 
lado, comportamentos instintivos 
ou inatos; do outro, adquiridos ou 
aprendidos.

A pesquisa comportamental re
corre freqüentemente ao experi
mento de privação. Consiste em 
criar um animal isolado do am
biente natural de sua espécie, verifi
cando-se posteriormente como ele 
reage a situações semelhantes às do 
meio natural. Testando-se indiví
duos diversos, consegue-se isolar 
os fatores responsáveis pelo desen
volvimento de atividades de cada 
espécie.

O estudo das influências genéti
cas baseia-se na constatação de que 
o comportamento é produto da ati
vidade do sistema nervoso*. O sis
tema nervoso reage aos estímulos 
do ambiente e aos estados internos 
do organismo, comandando a ação 
organizada dos músculos —  desen
cadeando os movimentos que cons
tituem o comportamento. Analoga
mente às demais características do 
organismo, o sistema nervoso tem 
sua formação orientada por genes*, 
estando, portanto, sujeito às mes
mas leis de evolução*. Dessa ma
neira, por seleção natural, vão-se 
estruturando programas de com
portamento no sistema nervoso. 
Como os aspectos básicos do com
portamento típico de cada espécie 
são geneticamente determinados, 
eles se incluem no problema geral 
de adaptação* e evolução, não re
querendo novos princípios.

VEJA TAM BÉM : Adaptação; 
C o m p o r ta m e n to .O s  fe rrõ e s  d o  c u p im  p e r m ite m -lh e  c o m e r  s e u  p ra to  p re d ile to : a m a d e ira .
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Instituições
Sociais

Quando um indivíduo nasce, já  
encontra uma série de valores e 
costumes, e um determinado nú
mero de papéis, que cada pessoa 
deve desempenhar a fim ae dar 
continuidade ao grupo* social. Pela 
pura imitação, pelo aprendizado ou 
pelas sanções exercidas pela socie
dade*, ele vai internalizar os com
portamentos que deve respeitar, 
procurando atuar dentro das expec
tativas de seus pares.

Os complexos de formas sociais 
estabelecidas, que visam a assegu
rar a unidade e a continuidade do 
grupo, são chamadas “ instituições 
sociais” .

A posição  
estrutural-funcionalista

O conceito de “instituição”, ape
sar de aparecer em diferentes cor
rentes da sociologia*, tem seu 
ponto de referência na escola estru- 
tural-funcionalista.

Dessa formá, estudiosos como 
Edward B. Reuter e Talcott Par 
sons determinaram um grau maior 
ou menor de detalhamento à defini 
ção de instituição.

Reuter, por exemplo, dizia em 
1941 que o termo trata do “ sistema 
organizado de práticas e papéis so
ciais desenvolvido em torno de um 
valor ou de uma série de valores, 
bem como o mecanismo criado 
para regular as práticas e governar 
as regras” .

Nesse conceito, o casamento* 
seria uma instituição social. Tra- 
ta-se de um sistema organizado de 
práticas e papéis sociais desenvol
vido a partir de um valor, que pode 
ser a crença na necessidade de 
constituir família*, por exemplo. 
Ao mesmo tempo, regula as formas 
dessa união entre um homem e uma 
mulher, o que pode ser exemplifi
cado pela proibição de casamento 
entre primos ou pela indissolubili
dade do matrimônio.

Mareei Mauss, por sua vez, am 
pliou o conceito de instituição para 
“um conjunto de práticas ou de 
idéias já  instituído, que os seres hu
manos encontram diante de si e que 
se impõe a eles com maior ou me
nor rigor” . Nesse sentido, a cul 
tura* humana é entendida como um 
aglomerado de instituições, corres
pondentes às diferentes práticas so
ciais, cada qual com seu domínio 
e características próprios. Além 
disso, dá uma idéia de continuidade 
social, que se traduz na permanên
cia das instituições: as novas gera
ções* formam se a partir de valores 
que já  existiam anteriormente e que 
lhes são impostos, quer pela coer
ção formalizada nas leis, quer por 
sanções informais normalmente 
aplicadas pelo grupo.

Sistem as e subsistem as: 
a sociedade

O número de instituições e o 
grau de especialização delas va-

As desigualdades sociais levaram  a m edidas paliativas, com o o aparecim ento das instituições filantrópicas.

riam de uma sociedade para outra. 
As grandes sociedades industriais, 
por exemplo, apresentam inúmeras 
instituições especializadas, organi 
zadas em torno de problemas deli
mitados da vida social.

Além disso, cada instituição 
contém dentro de si muitas outras, 
menores. Com a finalidade de orde
ná-las, os sociólogos estrutural-fun- 
cionalistas estabelecem conjuntos 
de unidades menores (subsistemas), 
que constituem unidades maiores 
(sistemas), sendo a sociedade o sis
tem a mais inclusivo, enquanto qua
tro grandes instituições correspon
dem aos subsistemas mais amplos.

Essas quatro instituições princi
pais, amplos subsistemas que, se
gundo varios teóricos, comporiam 
a sociedade, são:

INSTITUIÇÕES PÇLÍTICAS
—  Referem-se ao exercício do po
der*. Incluem todas as práticas do 
exercício desse poder, os meios 
para alcançá-lo e a agência que tem 
o monopólio do uso legítimo da 
força (ou seja, o Estado*).

INSTITUIÇÕES ECONÔM I
CAS —  Tratam de todas as orga
nizações ligadas tanto à produção 
quanto à distribuição de bens* e 
serviços da sociedade.

INSTITUIÇÕES EXPRESSI 
VAS E INTEGRADORAS — 
Abrangem as artes, o teatro e a re
creação. Incluem igualmente as 
instituições que lidam com as 

D u ra n te  m u ito  te m p o , o  c a s a m e n to  n ã o  p a ss o u  d e  u m  jo g o  d e  in te re ss e s . idéias e com a estruturação e trans-
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Cabe ao Estado exercer o poder. Para isso te m . inclusive, o monopólio do 
em prego legítim o da força. (C âm ara dos Lordes —  Inglaterra.)

As instituições garantem  a continuidade da vida social. U m a ordem  social 
m antém -se pelo bom funcionam ento de suas instituições. M as deficiências  
institucionais podem  criar problem as sociais, com o o da velhice.

missão de valores recebidos: as or
ganizações científicas, religiosas, 
filosóficas e educacionais, etc.

INSTITUIÇÕES DE PA REN 
TESCO — Sao as entidades volta 
das especificamente para o pro
blema da regulamentação do sexo 
e da criação daquilo que o soció
logo Alex Inkeles chama de “ um 
quadro estável e seguro para o 
cuidado e a criação de jovens”.

A  ordem social
e as instituições

Uma ordem social mantém-se 
pelo bom funcionamento de suas 
instituições. Assim, há todo um 
complexo de controles aos indiví
duos, a fim de que moldem seu 
comportamento de acordo com as 
normas estabelecidas. Esses con
troles vão desde o simples e cordial 
ensinamento de uma mãe, a cen
sura verbal a um comportamento 
não reconhecido pelo grupo, à 
ameaça das leis e a coerção física
—  a liquidação de um membro do 
grupo é o último recurso de um sis
tema elaborado de controles.

De acordo com alguns sociólo
gos, deve haver certo consenso en
tre os membros da  sociedade, a fim 
de que os preceitos institucionaliza
dos tenham aceitação provável. E 
necessário que os valores sejam so
cialmente legitimados, o que, para 
Weber*, tem suas fontes na tradi-' 
cão, no carisma de um líder ou pro
feta, nos costumes ou na lei. Ele 
mesmo, ao falar das instituições 
políticas, dá uma tipologia daauto- 
ridade baseada na legitimação do 
tradicional: a autoridade do “ on
tem eterno” (mores), santificado 
pelo reconhecimento do “ inimagi- 
navelmente antigo e da orientaçao 
habitual para o conformismo. E o 
domínio tradicional exercido pelo 
patriarca e pelo príncipe patrim o
nial de outrora”.

Mudança 
e disfunção social

Ao contrário das sociedades 
“pouco complexas”, governadas 
pela referência àjs práticas dos cos
tumes —  que são aceitas pela co
munidade sem a necessidade de au 
toridade ou imposição formal para 
sua observância — , as sociedades 
mais diferenciadas (de classes, 
como a capitalista, por exemplo) 
precisam de um sistema mais com
plexo de regras, visando a sua pró
pria conservação, o que aparece 
com bastante evidência nas institui
ções sociais.

Os estrutural-funcionalistas fa
lam de mudanças possíveis numa 
sociedade. Em termos gerais, pen
sam a mudança como resultado 
(como um somatório) de várias e 
progressivas disfunções parciais. A 
relação entre esse processo e o con
trole social é, segundo o parecer 
dos estrutural-funcionalistas, por 
demais complexa.

Simplificando bastante, pode-se 
dizer que, de acordo com eles, há 
uma decomposição do consenso 
pela emergência de novas forças 
sociais, com uma proposta dife
rente a respeito do ordenamento so
cial, ou por outra razão qualquer. 
Essas forças exercem, a principio

um controle bastante rígido. À me
dida que vão conseguindo se im
por, constitui-se outro consenso e, 
conseqüentemente, outra ordem so
cial. A rigidez inicial do controle 
vai se atenuando pela internaliza- 
ção dos novos padrões de ativida
des, os quais acabam por se crista
lizar em novas instituições e, 
finalmente, em novos costumes.

Continuidade  
na mudança

Toda a gama de conceitos emiti
dos pelos estrutural-funcionalistas 
refletem, principalmente, um inte

resse expresso em verificar como  a 
vida social persiste no tempo, ape
sar da mudança completa dos 
membros de uma sociedade. Nesse 
sentido é que encontram nas insti
tuições sociais o meio que assegura 
a continuidade dessa vida social. 
Os estrutural-funcionalistas diriam, 
por exemplo, que a sociedade pre
cisa encontrar, periodicamente, no
vos membros, necessidade que é sa
tisfeita por alguma forma de 
sistema de família (instituição que 
atua para o grupo, com o objeüvo 
de garantir a satisfação das funções 
de reprodução sexual, o primeiro 
cuidado com a criança dependente

e a sua educação inicial nos costu
mes da sociedade em que viverá).

A superestrutura 
da sociedade

Se as considerações desses so
ciólogos ficam ao nível da socie
dade como uma coisa dada, e as 
instituições como pilares da vida 
social, o marxismo* tratará de en
contrar as origens dessas institui
ções, buscando os elementos funda
mentais que permitem sua 
emergência e sua superação. Para 
Karl Marx*, as instituições si- 
tuam-se na superestrutura da socie
dade ou, mais exatamente, de um 
modo de produção. A superestru
tura compreende as idéias sociais e 
as atitudes sócio-psicológicas ne
cessárias à existência de determi
nado modo de produção, que per
mitem a duraçao, o reforço e a 
permanência de certas relações_de 
produção e, sobretudo, das relações 
de propriedade dos meios de produ
ção. Portanto, as instituições cons
tituem-se, em última instância, a 
partir de uma base econômica: das 
relações estabelecidas pelos ho
mens na produção de bens de que 
necessitam para sobreviver (neces
sidades essas que variam de acordo 
com as condições históricas da 
produção).

Os modos de produção caracte
rizam-se por um regime específico 
de propriedade dos meios de produ
ção: nos momentos de intensa 
transformação social, em que a 
base dá mostras mais visíveis de al
teração —  o regime de proprieda
des vai se articulando de modo di
ferente do até então predominante 
— , a superestrutura, erigida sobre 
a base em mutação, busca conter o 
livre curso desse desenvolvimento. 
Exemplo disso seria o capita
lismo , que trata  de barrar o au
mento da produtividade relativa — 
oferecido pelo desenvolvimento 
tecnológico —  em vista da contra
dição entre esse aumento e o do 
mercado (mais lento). Se não o 
freasse, sua taxa de lucro tenderia 
a diminuir, provocando uma queda 
em sua capacidade de reprodução 
do capital; por outro lado, impe
dindo esse desenvolvimento, im
pede a própria acumulação de capi
tal, incidindo sobre o lucro.

O marxismo, portanto, defende a 
libertação do custo das forças pro
dutivas associada à propriedade 
comum dos meios de produção^ o 
que superaria essa contradição, 

ossibilitando uma distribuição de 
ens necessários aos homens.

Entretanto, as instituições rea
gem a essa mudança, e do con
fronto entre as classes interessadas 
na permanência ou na destruição 
do sistema, estrutura-se um novo 
modo de produção que provocará 
a reelaboração de todo o universo 
superestrutural (instituições, legis
lação, costumes, valores, etc.).

VEJA TAM BÉM : Bens; Capita
lismo; Classes Sociais; Desenvolvi
mento Econômico e Social; Desen
volvimento Político; Estado; 
Funcionalismo; Gerações; Grupo 
Social; Liderança; Marxismo; So
ciologia.
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Instrumentação

“ Instrumentação” é o nome 
dado geralmente a um dos capítu
los mais importantes da moderna 
tecnologia industrial.

As indústrias atuais, cada vez 
maiores e, portanto, mais comple
xas, já  não permitem que seu dono 
ou gerente conheça todos os fun
cionários pelo primeiro nome. No 
tempo em que isso era possível, 
bastava que ele passeasse uma ou 
duas vezes por dia pelas dependên
cias da fábrica para ter uma idéia 
razoável do que estava aconte
cendo e, assim, poder tomar as de
cisões que norteariam o andamento 
do seu negócio.

Com o progresso da era indus
trial, essas empresas foram cres
cendo tanto que o tempo disponível 
do chefe se tornou insuficiente para 
que visite todas as dependências e 
tome o pulso de sua fábrica. Por 
outro lado, a competição tornou-se 
cada vez mais acirrada, exigindo a 
diminuição dos custos de produção 
e, ao mesmo tempo, que se mante
nha a qualidade do produto, para 
poder sobreviver no mercado. No
vos métodos foram desenvolvidos 
para melhor controlar o fluxo da 
produção e os custos operacionais. 
A produção seriada foi introduzida 
e a empresa, reorganizada.

A par dessa revolução estrutural 
da indústria, havia a necessidade 
de ligar os vários setores de produ
ção de modo que um não interfe
risse adversamente no outro.

Foi necessário, para isso, definir 
as grandezas ou parâmetros mais 
representativos do andamento da 
produção em cada setor; medir es
ses parâmetros; comunicar tais me
didas a um local central que tivesse 
condições para interpretar as infor
mações e tomar as devidas provi
dências; e, ainda, transmitir essas 
providências aos setores incumbi
dos da sua execução.

Desenvolveu-se então um sofisti
cado sistema de comunicação em 
que a linguagem humana é substi 
tuída diretamente pelas grandezas 
físicas medidas e por sinais elétri
cos, que resultam em ações. O con
junto de equipamentos que compõe 
esse sistema e a instrumentação.

O primeiro passo na instrumen
tação consistiu na medida das 
grandezas físicas de interesse, 
como temperatura, pressão, vazão, 
nível de líquidos, potência elétrica 
consumida, nível de vibração, etc.

Naturalmente, temperaturas po
dem ser medidas por termômetros, 
pressões por manómetros, etc. No 
entanto, não é fácil transmitir a lei
tura de um termômetro ou de um 
manómetro a qualquer distâncja 
maior que alguns metros —  a não 
ser que se traduzam essas leituras 
em sinais elétricos proporcionais,

f>ois estes podem ser transmitidos a 
ongas distâncias, para acionar in

dicadores localizados em centros 
de controle.

Transdutores são elementos que 
traduzem grandezas físicas de um 
tipo para outra grandeza propor 
cional. Assim acontece, por exem

plo, quando um par termelétrico 
traduz uma diferença de temperatu
ras num sinal elétrico indicativo 
dessa temperatura. Portanto, serve 
para medir temperaturas.

Há dispositivos capazes de tra
duzir uma pressão em outro sinal 
elétrico. A diferença de pressões 
num tubo de Venturi é indicativa 
da vazão do fluido através dele.

Usando os dispositivos da ins
trumentação pode-se transmitir a 
distância o valor da vazão. Do 
mesmo modo, é possível transfor
m ar praticamente toda informação 
mensurável num sinal elétrico, que 
pode ser transmitido a distância.

Nos centros de controle existem 
grandes painéis com indicadores, 
que são acionados pelos sinais elé

tricos transmitidos pelos transduto
res. Alguns desses indicadores têm 
apenas um ponteiro, que indica o 
valor da grandeza medida sobre 
uma escala calibrada. Outros ins
trumentos são registradores, isto é, 
o ponteiro aciona uma pena que de
senha, sobre um papel conveniente
mente graduado, um gráfico da va
riação da grandeza medida em 
relação ao tempo.

O passo seguinte no desenvolvi
mento da instrumentação foi o uso 
dos sinais elétricos proporcionais 
às grandezas, para controlar os 
próprios processos de produção. 
Assim, a temperatura do vapor 
produzido numa caldeira pode ser 
usada para controlar o queimador 
da fornalha, a fim de manter a tem
peratura constante.

Muitas vezes, o processo de pro
dução pode depender de muitas va
riáveis simultaneas. Um exemplo 
disso são as refinarias de petróleo, 
cujo processo de produção depende 
do tipo de petroleo utilizado, da 
temperatura e pressão dentro da 
torre de craqueamento, e da rela
ção desejada dos vários produtos a 
serem obtidos.

Todas as medidas que interes
sam são integradas no centro de 
controle, onde os técnicos avaliam 
os parâmetros e decidem que co
mandos dar ao conjunto.

Os modernos computadores po
dem ser programados para fazer a 
avaliação dos parâmetros e tomar 
as decisões que controlam a produ
ção; estão, assim, integrando ainda 
mais os grandes complexos indus
triais.

Em geral, os transdutores operam  sob o princípio de transform ar a pressão 
em  deform ação de um corpo elástico, convertendo em  seguida essa pertur
bação em  mudança de grandeza elétrica. Existem vários tipos: uns possuem  
cilindros de carvão: outros, cilindros de m aterial ferrom agnético.
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Telem ediçãò

Os principais elementos consti
tutivos de um sistema de instru
mentação são: os transdutores (ou 
sensores), que transformam as 
grandezas medidas em sinais elétri
cos; os transmissores, que geral
mente tomam esses sinais elétricos 
e os transformam em outros, pa
dronizados, capazes de _ serem 
transmitidos a grandes distâncias e 
com muita segurança; os canais de 
transmissão, que são os portadores 
dos sinais padronizados; os recep
tores, que recuperam os sinais pa
dronizados contidos nos portado
res; os indicadores, que mostram 
visualmente as grandezas medidas; 
os registradores, que marcam grafi
camente essas grandezas; e os con
troladores, que acionam direta
mente dispositivos de controle.

A transmissão de sinais de tele
visão diretamente da superfície da 
Lua, inclusive a cores, que tanto 
impressionou os telespectadores 
das primeiras viagens ao satélite, 
era em si uma realização tecno
lógica extraordinária. Mas, ao 
mesmo tempo, era transmitida ao 
Centro de Controle Espacial da 
NASA, nos Estados Unidos, uma 
quantidade enorme de medidas de

todos os processos, que estava se 
desenvolvendo no foguete e na cáp
sula, durante a decolagem e o vôo, 
até mesmo a pressão sanguínea, 
pulsação e temperatura dos astro
nautas, inclusive enquanto eles se 
encontravam em missão na superfí
cie da Lua. Essas medidas usam os 
canais de transmissão para que os 
controladores de vôo tenham indi
cações para avaliação e decisões 
imediatas, e são também registra
das para posterior análise. Esse é 
um dos mais complexos e comple
tos sistemas de telemediçãò.

Sistemas de telemediçãò desen
volvidos para o programa espacial 
têm aplicação constante em outros 
ramos de atividade, como nos hos
pitais, onde pacientes, vítimas de 
ataques cardíacos, são equipados 
com sensores e transmissores mi- 
crominiaturizados ligados por ca
nais de rádio a receptores centrali
zados (onde eletrocardiogramas 
constantes são apresentados visual
mente a enfermeiras, ao mesmo 
tempo que são analisados por equi
pamentos automáticos, que dão 
alarm a no caso de anormalidades).

VEJA TAM BÉM : Automação.

A com binação instrum ental, no século X IV , já  era bastante aperfeiçoada.

O controle da tem peratura (um a das exigências mais comuns nas instala
ções industriais) pode ser conseguido através de term o-resistèncias, com 
pletadas pela ponte de W heatstone —  um circuito que m ede resistências. 
0  elem ento de m edida é um dos braços da ponte; o resistor, o outro.

Instrumentação 
Musical

Num sentido amplo, pode-se di
zer que o termo “instrumentação” 
define o modo de distribuição dos 
sons de uma obra musical pelos di 
ferentes instrumentos. Pressupõe a 
existência de um determinado con
junto de instrumentos e de condi
ções semelhantes para a reprodu
ção de uma obra em diferentes 
lugares.

Entende-se ainda por “ instru
mentação” o resultado estético do 
manejo do timbre, que é uma quali
dade do som.

O artista que faz uma instrumen
tação joga com as características 
de timbre dos vários instrumentos 
para a expressão de uma idéia mu
sical, e pode pesquisar instrumen
tos que lhe permitam a concretiza
ção mais plena dessa idéia.

Na Idade Média e no Renasci
mento não havia indicações preci
sas na obra para o emprego de ins

trumentação, tarefa que ficava a 
cargo do gosto ou das possibilida
des dos executantes.

Foi a partir do século XVII que 
os compositores passaram a indi
car a instrumentação que conside
ravam adequada a suas peças.

Na Alemanha era mais fácil obe
decer a essas indicações, pois as ci
dades geralmente dispunham de to
cadores de pífaros e violinistas 
municipais.

No entanto, essa instrumentação 
consistia apenas em fazer executar 
cada parte da obra pelos instru
mentos que estivessem no registro 
correspondente.

O compositor italiano Claudio 
Monteverdi* realizou em trabalho 
pioneiro em seu Orfeu (1607), ao 
utilizar em conjunto instrumentos 
de timbres diferentes e raros para 
a época, com o objetivo de conse
guir efeitos^originais —  por exem
plo, a união de uma flauta doce 
aguda a duas cornetas, um clarino 
e trombones com surdina. Con
tudo, a instrumentação de obras 
posteriores não seguiu essa linha.

A arte instrumental teve novos 
progressos e já  atingia certa matu
ridade por volta de 1650. Houve 
uma seleção dos instrumentos até
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No século XX. as técnicas de instrum entação passaram  a contar tam bém  
com  recursos eletrônicos. (Orquestra de Stockhausen na Rádio de Colônia.)

então acumulados: alguns foram 
eliminados, por considerar-se que 
só serviam para fazer barulho; ou
tros foram aperfeiçoados. Algumas 
orquestras* ajnda utilizavam con
juntos de alaúdes e guitarras. Aos 
poucos, diminuiu o número dos 
conjuntos de viola de gamba e, dos 
instrumentos desse tipo, restaram o 
baixo e o contrabaixo, que no sé
culo XVIII seriam substituídos 
pelo violoncelo.

As cornetas ainda eram usadas 
nas óperas de Alessandro Scar
latti*, entretanto deixaram de fazer

parte da orquestra do tipo francês.
O desenvolvimento da orquestra 

moderna se deve em grande parte 
a Jean Baptiste Lully*.

Na segunda metade do século 
XVII, ele adotou para suas obras 
uma instrumentaçao-padrão, cuja 
base era um conjunto de cordas* 
apoiado no cravo; em geral, dois 
violinos, duas violas e um contra
baixo. O número desses instrumen
tos poderia ser reforçado de várias 
unidades ou ainda acrescido de um 
trio de instrumentos de sopro*, 
consistindo de oboés e gote.

Debussy foi um dos com positores  
influenciados por W agner.

A orquestra de Lully caracteri
zava-se pela divisão dos instrumen
tos em grupos: raramente eles toca
vam ao mesmo tempo.

Na Itália, enquanto isso, a or
questra ia se fixando gradualmente 
como um conjunto de cordas e qua
tro vozes, com dois violinos, uma 
violeta e um contrabaixo.

Por volta de 1680, há uma con
vergência entre a orquestra de 
Lully e a italiana, com aproveita
mento do que era mais admirado 
em ambas: na de Lully, a oposição 
entre quinteto de cordas e trio de

sopros, permitindo variações con
trastantes; e na italiana, o destaque 
de um trio geralmente composto de 
dois violinos e um violoncelo. A fu
são dos dois tipos de orquestra foi 
utilizada por Arcangelo Corelli* e 
acabou tornando se modelo básico 
até o Barroco tardio (fins do século 
XVII).

A modificação seguinte nessa or- 
questra-padrão foi o uso de outros 
instrumentos como solistas, além 
dos obtidos na referida síntese. Isso 
tornou necessário adequar a instru
mentação às características do ins
trumento usado em solo: se, por 
exemplo, era uma trombeta, que 
não dispunha de todas as notas, era 
preciso manter a obra mais ou me
nos nos limites da  tonalidade prin
cipal do instrumento; se era uma 
viola ou um alaúde, a instrumenta
ção deveria ser feita com cuidado 
especial p a ra  não encobrir o solo e 
para faze lo sobressair.

Nos momentos de tutti, ou seja, 
da entrada de todos os instrumen
tos depois de um período solístico, 
os compositores do século XVIII 
(inclusive Bach*) adotaram o se
guinte esquema: as vozes eram dis
tribuídas por todos os instrumen
tos, de modo que todos tocassem 
na voz superior; e os metais desem
penhavam função à parte, não se
guindo a linha melódica geral.

No período desde Gluck* até 
Beethoven*, procura-se aproveitar 
as propriedades de cada um dos 
instrumentos e atingir equilíbrio na 
fusão sonora.

Entretanto, a partir de Beetho
ven, os instrumentos de sopro des- 
tacam-se cada vez mais e a orques
tra sé enriquece com timbres mais 
definidos. Os compositores procu
ram emprestar maior interesse aos 
instrumentos para conhecer todas 
as suas possibilidades técnicas e 
com isso criar mudanças na sonori
dade geral da orquestra.

Essa evolução atinge um ponto 
máximo com Wagner*: sua instru
mentação dava unidade à orquestra 
e ao mesmo tempo a enriquecia de 
numerosos matizes, fazendo com 

ue determinados instrumentos se 
estacassem sem afastar-se do con

junto. A instrumentação wagne
riana exerceria influência decisiva 
sobre compositores do século XIX 
e do início do século XX.

Assim, no início do século XX, 
a arte da instrumentação atingia 
elevado nível, expresso por compo
sitores importantes como Debussy, 
Ravel, Mahler*, Schõnberg* e Stra- 
vinsky*. As profundas modifica
ções ocorridas nas artes em geral, 
a partir dessa época, proporciona 
ram o surgimento de novas concep 
ções do fenómeno musical, repre
sentados principalmente pelo 
atonalismo*, pelo dodecafonismo* 
e pelo serialismo*. A partir daí, a 
instrumentação passou a ser enca
rada como uma das partes funda
mentais da estrutura da obra musi
cal —  como elemento autônomo 
associado à pesquisa timbrística e 
como recurso composicional e ex
pressivo.

VEJA TAM BÉM : Câmara, M ú
sica de; Conjunto Musical; Or- 
questra; Orquestração.

A partir de Beethoven, os instrum entos de sopro ganharam  destaque, fa - S travinsky: a instrum entação reela- 
zendo com  que a orquestra tivesse tim bres m ais definidos. borada. ( Retrato por Picasso.)
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A tendência dos sistemas educa
cionais modernos a abrir a educa 
ção secundária para todas as cjian- 
ças levou a uma nova concepção de 
primário e secundário.

Abandonou-se a idéia de que es
ses dois tipos de educação* consti
tuem sistemas completos em si 
mesmos —  um visando aos que 
irão trabalhar mais cedo, e outro 
àqueles cuja educação culminará 
na universidade. Em seu lugar de
senvolveu-se o conceito de que a 
educação primária é apenas a pri
meira fase de um processo conti
nuo do qual a educação secundária 
é a fase intermediária. A ela deverá 
seguir-se a educação universitária, 
o treino vocacional avançado e a 
educação do adulto.

Essa nova concepção do relacio
namento entre a educação primária 
e secundária vem se espalhando 
desde a Segunda Guerra Mundial 
(1939/45). A partir daí desenvol- 
veu-se o ideal de um processo inin
terrupto de educação, que mudaria 
gradualmente conforme as necessi
dades do desenvolvimento da 
criança: em lugar da escola* pri 
m ária e secundária, a escola inte
grada, ou o ensino fundamental de 
oito a dez anos.

Assim, o problema da articula

ção entre os cursos primário e se
cundário vem ocupando a atenção 
dos especialistas em quase todas as 
nações do mundo. Desse modo, 
desde 1920, os sistemas escolares 
mais antigos têm concentrado seus 
esforços em resolver basicamente 
três problemas: transferir o aluno 
de um tipo de escola para outro; 
proporcionar uma transição suave 
do primário para o secundário; e 
desenvolver uma perspectiva inte
gral da educação.

O primeiro desses problemas re
fere-se principalmente a questões 
de seleção e encaminhamento. Os 
outros dizem respeito ao currí
culo*, aos métodos de ensino e à 
organização da escola.

Na maior parte das nações, o pe
ríodo de transição entre o tipo de 
educação primária e secundária co
loca-se na idade de onze a quinze 
anos. Durante esse período, os 
currículos e métodos de ensino co
meçam a mudar. A duração dos 
cursos de escola primária elemen
tar varia bastante. Em muitos paí
ses, ela começa aos seis anos, em 
outros aos cinco e mesmo aos sete. 
Para quase todos, o ponto de mu
dança situa-se entre dez e doze 
anos e o período de transição dura 
até os catorze ou quinze.

O  prob lem a da seleção

Nos países que resolveram favo
recer uma continuação da escolari
dade às crianças que terminavam o 
curso primário, tornou-se necessá
rio definir critérios para avaliar o 
grau de habilitação dos candidatos 
as escolas secundárias.

No início da década de 1960 os 
países eram agrupados em três 
categorias, quanto ao problema da 
seleção. Em primeiro lugar os que 
restringiam a entrada às escolas se
cundárias mediante testes e exames 
de caráter essencialmente competi
tivo. Era o caso de vários países da 
América Latina, alguns da Europa 
ocidental e suas ex colônias.

Numa segunda categoria in
cluíam-se os países em que as 
crianças eram admitidas no curso 
secundário após um exame de seu 
aproveitamento no primário. Isso 
ocorria na maioria das nações da 
Europa ocidental e em alguns paí
ses do Oriente Médio, como Ira
que, Síria e Turquia.

O terceiro grupo era formado 
por nações onde se admitiam no 
curso secundário todos os alunos 
que haviam completado satisfato
riamente o primário. Estados Uni
dos, Japão, Coréia, Canadá, Nova 
Zelândia e Suécia tinham o pri
meiro período da escola secundaria 
unificado e aberto para todas as 
crianças que passassem certo nú
mero de anos na escola primária.

Nos países de ensino gratuito, 
onde a escola secundária seguia-se 
diretamente à primária, o problema 
era relativamente simples: os alu
nos passaram a ser promovidos 

uando faziam um trabalho consi- 
erado satisfatório no último ano 

da escola primária. Em outros paí
ses, o problema assumiu maior 
complexidade. Os “liceus” (giná
sios acadêmicos) que se encarrega
vam da etapa secundária da educa
ção exigiam conhecimentos que o 
primário não proporcionava. Para

O desenvolvim ento intelectual sistem ático com eça no jard im  da infância.

Dentro de um m esm o esquem a, o ensino integrado prepara alunos que se dirigem  ao trabalho ou à universidade.
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solucionar o impasse, igualaram-se 
os currículos das escolas primárias 
comuns è o das escolas preparató
rias especiais, que se encarregavam 
de habilitar os educandos para o 
secundário. Mas persistia um in
conveniente: os exames de admis
são eram considerados, por quase 
todos esses países, insatisfatórios 
como instrumento básico de sele
ção. Além disso, aumentou o nú
mero de alunos que procuravam 
dar continuidade a seus estudos e 
pressionavam para que se alterasse 
a forma de admissao nas escolas 
secundárias. Mais ainda: os países 
que implantaram um sistema no

uai as crianças são separadas era
iferentes tipos de escolas secundá

rias muito precocemente, encontra
ram grandes dificuldades nas tenta
tivas de selecionar e encaminhar 
seus alunos de uma maneira justa 
e adequada às diferentes escolas 
disponíveis.

Desde o início do século XX, 
principalmente na Grã-Bretanha, 
foram feitos numerosos estudos 
teóricos e pesquisas, que visavarn a 
aperfeiçoar os métodos de seleção 
de alunos para a escola secundária. 
Em função desses estudos, que se 
intensificaram a partir de 1944, os 
educadores chegaram à conclusão 
de que o encaminhamento dos alu
nos precisava basear-se num pe
ríodo de orientação, e, durante este 
período, os educandos não deve
riam comprometer-se irremediavel
mente com diferentes tipos de esco
las secundárias.

Articular os cursos

Desde suas origens, e durante 
todo o século XIX , a escola primá
ria e a secundária foram concebi 
das como instituições totalmente 
desvinculadas. Cada uma delas de
veria fornecer um tipo de educação, 
com objetivos, currículos, métodos 
de ensino e espírito diferentes.

Assim, no século XIX , a educa
ção primária era encarada como 
um meio de treinar as crianças das 
classes pobres para serem obedien
tes, honestas e trabalhadoras. O 
currículo era constituído de ele
mentos de leitura, de escrita, de re
ligião e de moral. Com o progresso 
da ciência, indústria e comércio, 
bem como a ampliação da demo 
cracia, o currículo diversificou-se, 
embora não tenha deixado de enfa
tizar a aquisição de conhecimentos 
úteis para os cidadãos e trabalha
dores em potencial.

Certos fatos considerados bási
cos eram transmitidos metodica
mente por professores treinados 
para apresentá-los. Os alunos pre
cisavam apenas memorizar esses 
dados; seu aproveitamento era ju l
gado por inspetores.

Essa abordagem do processo 
educacional baseava-se em alguns 
pressupostos pedagógicos. Acredi
tava-se, por exemplo, que as idéias 
introjetadas na mente são um meio 
seguro de influenciar as atitudes e 
o comportamento humano; que se
ria possível definir um corpo de co
nhecimentos fatuais (que cada ci
dadão deveria dominar); e que esse 
corpo de conhecimentos poderia 
ser dividido e organizado segundo 
uma seqüência logica ou psicoló
gica e, progressivamente, domi

nado nos diversos estágios do pro
cesso educacional.

O resultado desses pressupostos 
e das práticas deles decorrentes foi 
um desenvolvimento da tendência a 
valorizar a assimilação de informa
ções. O raciocínio dos alunos era 
muito pouco estimulado. Só os 
membros das classes mais altas po
diam desenvolver o raciocínio, 
através do contato que tinham com 
ciências, filosofias e artes: a escola 
secundária e a universidade ser
viam para dar continuidade a sua 
educação.

Os currículos do primário e do 
secundário eram completamente di
versos. No primário, além de 
aprender a ler e escrever na lingua 
materna, o aluno tomava contato 
com a aritmética utilizada na ro
tina comercial e com uma miscelâ
nea de conhecimentos gerais: fatos 
históricos, geográficos e de ciências 
naturais. Treinava sua coordena
ção visual e m otora através do de
senho e do trabalho manual, e rece
bia ensino religioso.

As matérias da escola secundá
ria incluíam grego, latim, línguas 
estrangeiras, geometria euclidiana, 
álgebra, aritmética superior e ciên
cias físicas e naturais.

Em fins do século XIX , os Esta
dos Unidos, a maior parte dos pai- 
ses europeus e algumas regiões do
minadas pela Inglaterra tinham um 
sistema escolar semelhante.

Depois de um período de oito 
anos de escola primária, os alunos 
que não abandonavam os estudos 
eram encaminhados, após um 
curso preparatório, para o secundá
rio, que geralmente durava quatro 
anos. Este tipha como função pri
mordial preparar os educandos 
para os exigentes critérios de ad 
missão à universidade.

Quando foram abolidos os cur
sos preparatórios, os. educandos 
sentiram a mudança de forma 
brusca. Isso ocorria porque eram 
introduzidas muitas matérias novas 
e também porque em apenas quatro 
anos os alunos deveriam atingir o 
nível exigido pela universidade. Em 
vez de receberem aulas de um só 
professor, como no primário, pas
saram a ter aulas com vários mes
tres. Além disso, precisavam esco
lher sua especialização futura no 
início do secundário.

Um  novo curso secundário

As primeiras tentativas de rom 
per com a separação entre primário 
e secundário surgiram no fim do sé
culo XIX  e no início do XX, na In
glaterra e nos Estados Unidos. 
Após várias experiências, surgiu a 
ideia de criar um curso secundário 
intermediário que anteciparia o iní
cio do curso secundário para a fase 
de onze, doze anos. Dessa forma, 
os estudos secundários tradicionais 
poderiam começar mais cedo e a 
transição dos métodos poderia ser 
feita mais suavemente. Nessa 
etapa, a escola seria unificada: de
veria proporcionar aos alunos uma 
base comum de conhecimentos ge
rais, bem como orienta los voca- 
cionalmente. Essa orientação pas
sou a ser encarada como um 
processo contínuo durante toda a 
primeira etapa do secundário: atra
vés da observação do trabalho dos

A educação prim ária constitui a etapa inicial de um processo contínuo.

Estudo em  grupo: um  eficiente recurso nos vários graus de aprendizado.
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O m étodo da "exaustão", usado por A rquim edes, está nas origens do con
ceito de in tegral. Consiste em  calcular a área de regiões lim itadas por curvas 
através de polígonos inscritos ou circunscritos. Quanto mais elevado for o 
núm ero de lados do polígono, m ais preciso será o valor da área procurada. 
Pode-se recorrer tam b ém  a uma seqüência de retângulos.

alunos, a escola procuraria deter
minar o tipo de ensino especiali
zado que seria mais adequado para 
cada um na etapa seguinte.

A perspectiva de um curso se
cundário comum, nessa primeira 
etapa, exigiu da maioria dos siste
mas escolares uma reorganização 
radical, principalmente para os paí
ses que tinham instalado um sis
tema secundário complexo e diver
sificado desde o início. A Itália, 
por exemplo, de 1923 a 1940 insta
lou um processo de unificação dá 
scuola media através de reformas 
sucessivas.

Essa reorganização traz como 
conseqüência a preocupação em re
solver uma série de problemas para 
garantir a continuidade entre os 
cursos primário e secundário. Mui
tas são as tentativas de planeja
mento da organização da escola e 
da escolha das matérias que com
poriam o currículo, procurando es
tabelecer uma relação funcional en
tre os trabalhos das diferentes 
séries.

No entanto, não apenas os paí
ses que sofreram uma reorganiza
ção radical de seus sistemas escola
res enfrentam problemas.

União Soviética, Suécia, D ina
m arca e países da Europa ociden
tal, que adotaram um sistema de 
escola unificada, compreendendo 
as duas etapas primária e secundá 
ria, têm tido uma tendência para o 
constante aperfeiçoamento na arti
culação dos programas de estudo, 
na introdução gradual das matérias 
e na  definição da seqüência de cada 
uma. Esforçam-se também em utili-

zar métodos de ensino adequados 
aos diferentes estágios de desenvol
vimento dos alunos. Além disso, 
essa nova perspectiva educacional 
conduziu a uma revisão não só nos 
objetivos educacionais de cada 
área, mas também no conceito de 
avaliação, que deixou de ser sele
tiva para tornar-se formativa.

A situação brasileira

A legislação escolar brasileira 
vem se adaptando progressiva
mente às novas perspectivas educa
cionais. Pela Lei 5 692, de 11 de 
agosto de 1971, o Brasil reuniu-se 
ao conjunto de países que tentam 
reorganizar seu sistema escolar.

A escola primária e o ginásio fo
ram fundidos numa etapa denomi
nada “ensino de primeiro grau”, 
com duração de oito anos. Dessa 
forma, não só a educação secundá
ria deixou de ser seletiva como foi 
eliminada a precoce diversificação 
do ensino medio, que se expressava 
na separação entre escola secundá
ria acadêmica (que preparava para 
a universidade) e ensino técnico 
(agrícola, industrial e comercial). A 
partir da nova lei já  não há a divi
são em ciclos e nem o exame de ad
missão a separar essa escolariza
ção fundamental. Ao primeiro grau 
segue-se o “ensino de segundo 
grau” sem nenhuma barreira de or
dem pedagógica.

VEJA TAM BÉM : Currículo; Edu
cação; Ensino; Escola.

Integral

As noções de integral e de deri
vada são básicas no cálculo.

A integral formaliza um con
ceito familiar: o de áreâ. Contudo, 
seu emprego não se limita ao cál
culo de áreas e, mais geralmente, 
de volumes: é o instrumento para 
medir, por exemplo, o trabalho 
exercido por uma mola ao deslocar 
um corpo, a pressão de um líquido 
sobre uma superfície e inúmeras 
outras grandezas suscetíveis de va
riação contínua.

Conhecem-se fórmulas simples 
para cálculos da área de retângu
los, triângulos e outros polígonos. 
Para definir áreas de regiões limita
das por curvas, porém, torna-se im
perativo um processo novo, cuja 
idéia básica —  remontando ao mé
todo da “exaustão” empregado por 
Arquimedes — consiste em formar 
uma série de “ aproximações” à 
área desejada: o ponto crucial do 
procedimento é delimitar, por meio 
dessas “ aproximações” , o valor 
exato procurado.

A integração, como cálculo de 
áreas, dá uma resposta rigorosa ao 
seguinte problema: achar a área A  
de uma região limitada, em um sis
tema de coordenadas, pelo eixo ho
rizontal, pelo gráfico de uma fun
ção fpt) e, lateralmente, por 
verticais e m o e í  (figura 1, página 
56).

Uma abordagem inicial consiste 
em dividir a região em uma série de 
“faixas” retangulares, de tal modo 
que todas se situem abaixo da 
curva dada: obtém-se assim um 
polígono cuja área é evidentemente 
menor que a área A  procurada (fi
gura 2). Contudo, pode-se reduzir 
o erro aumentando-se o número de 
retângulos. Analogamente, cons
trói-se uma série de “polígonos re
tangulares”, desta vez inscrevendo 
a região dada. Ao se aumentar in
definidamente o número de retân
gulos (figura 3), a área dos polígo 
nos internos aproxima-se cada vez 
mais da área dos polígonos exter
nos: o limite comum a ambas as 
aproximações é a área ,4.

O conteúdo desse procedimento 
é a passagem de uma soma ao li

mite. Repartindo-se, inicialmente, o 
intervalo [a, b] em quatro subinter- 
valos, tomando como pontos de di
visão os números x0, x ,, x2, x3 e x. 
(onde x„ é igual a a, e x4 é igual 
a b), podem-se formar retângulos 
tendo como altura o menor valor 
da função em cada subintervalo. 
Simbolizando por A x ,,  A x 2, A x 3 
e A x 4 respectivamente as bases de 
cada retângulo, e por m ,, m2, m3 
e m , suas alturas, obtém-se para a 
área total dessa região poligonal 
s=  m .Ax, +  m2A x2 +  m3 
A x 3 4- m4Ax4.
Usando a mesma subdivisão, po- 
de-se utilizar como altura dos re
tângulos o maior valor (M) da fun
ção em cada A x: obtém-se assim 
a soma
S = M ,A x, -I- M,AXj +  M, 
A x3 +  M4A x4.
O caminho natural é, a partir daí, 
acrescentar novOs pontos de subdi
visão. A cada nova subdivisão, re
sulta uma nova soma s (inferior à 
área A). E uma nova soma S  (supe
rior a A). Ora, quando é possível 
tornar as somas superiores arbitra
riamente próximas às somas infe
riores, diz-se que ambas tendem a 
um limite comum, que é chamado 
integral de f(x) de a a b, e que é exa
tamente a área A  procurada. Esse 
limite é definido dizendo-se que é 
o único número que, simultanea
mente, é maior que todas as somas 
inferiores e menor que todas as so
m as superiores.

O processo que leva à integral é 
a passagem ao limite de somas. A 

b

notação da integral, / fl(x)dx, evoca
a

isso: o símbolo j  não é senão uma 
estilização do “s” de “soma”. Mais 
geralmente, é essencial à definição 

ue o limite seja obtido indepen- 
entemente do modo como são fei

tas as subdivisões, sob a condição 
de que o maior A x tenda a zero 
quando o número de intervalos é 
aumentado arbitrariamente. Satis
feitas essas condições, a “altura” 
do retângulo em cada intervalo 
pode ser qualquer valor da função 
naquele intervalo, e não necessaria
mente seu máximo ou seu mínimo. 
Um a função f(x) é, pois, integrável 
em [a, b] se as somas

2 f(v,)̂ Xi = ffyjA, + f(v2) 
A2 + f(v„i = 1
tem um limite sempre que o maiorNuma fase intermediária, o aluno tem  orientação vocacional.
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intervalo Ai tende a zero, sendo 
os pontos v í  arbitrários em Ai e 
desde que o limite independa da 
m aneira particular de formar as 
subdivisões: o importante é que o 
limite seja tomado “refinando-se” 
cada vez mais as partições do inter
valo [a, b].

Nesse caso, o limite é a integral 
buscada:

/  fl(x)dx =  lim 2  f(vi ) Axí , 
» i= i 
quando
o maior A x tende a zero (figura 4).

Esse cálculo da integral exige, 
em cada caso, engenhosos métodos 
particulares. Até o século XVII, o 
problema das “ quadraturas” en
contrava-se nesse estágio. Nessa 
época, a descoberta —  por Newton 
e Leibniz —  do teorema fundamen
tal do cálculo conferiu à integração 
um algoritmo gue de imediato per
mite a resolução de muitos proble
mas extremamente complexos

quando tratados pelo método da 
passagem ao limite de somas. O 
teorema fundamental diz que “ a in
tegração é o processo inverso da  di
ferenciação”. Integrar e diferenciar 
são, pois, como somar e subtrair, 
multiplicar e dividir.

Para formulá-lo explicitamente, 
considere-se a integral de f(x), de a
até x, / fl(x)dx. Esta integral fornece
a área como função de x, simboli
zada por F(x) (figura 5). O teorema 
diz que a derivada de F(x) é igual 
a fi(x); a integral F(x) é uma função 
cuja derivada é fl[x). A integração 
leva de f(x) até a área F(x); a dife
renciação perfaz o caminho in
verso, de F(x) a f(x). A partir dessa 
relação obtém-se cômoda expres
são para o cálculo da integral 
como área.

Uma função qualquer G(xJ, cuja 
derivada é f(x), e uma “ funçao pri
mitiva” de f(x), ou ainda uma “inte
gral indefinida” de fl(x), sendo de

signada pelo símbolo /  fl(x)dx. 
Existem inúmeras funções primiti
vas para fl[x); um a delas, F(x), dá 
a área de a até x. Prova-se facil
mente que F(x) =  G{x)— G(a), 
onde G(x) é uma função primitiva 
qualquer de f(x).

Assim, não há dificuldade em 
expressar a integral de f(x), de a a 
b. Basta tomar, em vez de x  em 
F(x), o limite b fixo:

/V)dx =  G<b) -  G(a)
a

Dessa forma, o problema da de
terminação da área sob uma curva 
f(x) leva, primeiramente, a outra 
questão: obter uma função cuja de
rivada seja f(x). Essa operação, em 
q u e .a  integração aparece como o 
inverso da diferenciação, dá uma 
função primitiva G(x), ou uma “in
tegral indefinida” j_ f(x)dx. Daí, vol
ta-se à questão inicial, especifi
cando dentro de que limites se quer 
integrar: obtém-se assim a integral

“definida” / fl(x)dx, cujo cálculo é
a

imediato desde que seja conhecida 
a correspondente função primitiva 
G(x).

O calculo da area sob a curva 
fXx) =  x2, entre a e b, ou seja,
b i ''/ x Jdx é urfi exemplo (figura 6).

a

Essa integral é dada por G(b) — 
G(a), onde G(x) é uma função pri
mitiva de x2. Como a derivada de

x3 é igual a x2,xf é uma função
T~ 3
primitiva de x2, e a integral bus-

VEJA TAM BÉM : Derivada; Fun- 
ções; Limite.
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Integralismo

Em outubro de 1932, o jornalista 
Plínio Salgado (1895-1975) fundou 
a Ação Integralista Brasileira 
(AIB), um prolongamento da So
ciedade de Estudos Políticos de 
São Paulo, também organizada por 
ele. O novo movimento nascia 
numa época de crise política e eco
nômica, num país agitado pelas 
transformações trazidas pela re
cente Revolução de Trinta* (como 
o declínio do poder das oligarquias 
e do coronelismo*), e quando mui 
tos reclamavam um caminho polí
tico que realizasse os interesses na
cionais.

Entre esses reivindicadores esta
vam os setores que haviam impul
sionado a Revolução de Trinta: os 
“ tenentes” e os constitucionalistas 
da Aliança Liberal. Mas o governo 
tomava novos rumos, progressiva
mente dominado pelas hábeis ma
nobras do presidente Getúlio Var
gas*, e se dissociava desses setores, 
que viam enfraqueçida sua força 
política. Os liberais perdiam ter
reno e os “tenentes” perdiam a in
fluência —  limitavam se a servir o 
presidente. Nesse contexto, surgi
ram dois movimentos de caráter ra
dical que polarizaram a vida poli 
tica brasileira nos anos seguintes, 
até o Estado* Novo. Um deles era 
a Aliança Nacional Libertadora, 
nacionalista de esquerda. Outro foi 
o integralismo, que se apresentava 
como movimento de carater nacio
nal, mas inspirado no fascismo*.

“ O homem italiano —  diria Plí
nio Salgado, depois de seu encon
tro com Mussolini* — acha-se no 
máximo de sua integridade. Ele é 
um homem completo. O conceito 
de fascismo será a luz de uma nova 
época.” Sob essa influência, a ideo
logia integralista baseava-se na su- 
pervalorização dos conceitos de 
autoridade*, nacionalidade e cen
tralismo político, o que a contrapu
nha ao liberalismo* e ao socia
lismo*. Atacava o capitalismo* 
internacional, o comunismo*, a su
bordinação econômica em que con
siderava estar o país, e o governo 
de Vargas, tachado de “fraco” em 
vista dos objetivos que o integra
lismo defendia para o Brasil: um 
governo centralizado e eficaz, que 
acabasse com a luta de classes; 
controle econômico e nacionaliza
ção de indústrias e serviços consi
derados essenciais; justiça gratuita; 
e moralização. “ Numa palavra, o 
ideal cristão”, na opinião de Gus
tavo Barroso (1888-1959), um dos 
líderes intelectuais do movimento.

Usando a letra grega sigma (Z) 
—  o símbolo de somatoria — 
como distintivo, o movimento pre
tendia “somar e integrar” os esfor
ços dos brasileiros em torno de 
suas idéias, expressas no slogan 
“ Deus, Pátria e Fam ília” .

O partido organizou-se nas zo
nas urbanas através de células dis
tritais, cada uma com cerca de 
cem pessoas, supervisionadas por 
um chefe local. Em geral, os líderes 
das células tinham uma idade que 
variava entre trinta e 45 anos.

A crise política provocada pela Revolução de Trinta criou condições para o d es envolvi m ento do integralism o.

O m ovim ento integralista organizou m ilícias sem elhantes às fascistas.

A vida dos integrantes do movi1 
mento era rigorosamente regula
mentada. A pontualidade e a obe
diência eram considéradas valores 
fundamentais que deviam ser, por
tanto, rigorosamente respeitados, e 
procurava-se conseguir um alto 
grau de militância entre os mem
bros do partido.

Essa militâcia, a exemplo do na
zismo* e do fascismo, era refor
çada por uma organização de ca
racterísticas para-militares. Os 
integralistas deviam ostentar sua fi- 
liaçao através do uso do distintivo, 
do uniforme (uma camisa verde), e 
de uma saudação: “Anauê!” (ti
rada da língua tupi, e que significa 
“você é meu irm ão!”).

O Hino Nacional iniciava todas 
as reuniões, para salientar o ale
gado comprometimento naciona
lista. Todos os filiados recebiam 
um livro de trabalho e um “cate
cismo” partidário com perguntas e 
respostas que deveriam ser aprendi
das de cor, como: “Você gosta de 
seu país?” — “Sim, porque é uma 
unidade geográfica, histórica e mo
ral; ele vive em meu coração e em 
minha alma”.

O extremo da participação inte
gralista foi a organizaçao de milí
cias para-militares. Havia uma 
grande milícia nacional, suplemen
tada pelas que cada célula organi
zava. A ostentação de poder ar
mado era elemento importante do 
movimento: a mílicia, bem trei
nada, chegava a ser temida pelo 
povo, quando fazia demonstrações 
em praça pública.
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__ No mais alto nível da  organiza
ção estava o Conselho Supremo, 
cujos membros Plínio Salgado es
colhia. Esse conselho, de funções 
administrativas escolhia os compo
nentes da Câm ara dos Quarenta (a 
primeira câmara incluía profissio
nais liberais, militares, membros do 
governo e representantes da indús
tria, do comércio e das finanças). 
Abaixo desta, havia a Câmara dos 
Quatrocentos, espécie de assem
bléia do partido.

Bases na pequena classe média

O apelo tradicionalista, conser
vador e hierárquico do integra
lismo exerceu atração sobretudo 
entre a pequena classe médja ur
bana: funcionários de escritório, 
profissionais liberais, oficiais de 
patente inferior das Forças Arma
das, etc. O movimento procurou in
fluenciar escolares dos cursos pri
mário e secundário através de 
clubes com promoções esportivas, 
culturais e sociais.

Além disso, organizou, a partir 
de 1935, uma federação feminista 
que, com as mesmas promoções, 
conseguiu recrutar adeptos em se
tores urbanos ainda não atingidos, 
ao exercer influência em escolas 
noturnas e bairros pobres.

O recrutamento estendia-se a pe
quenos municípios do interior, mas 
os líderes locais lamentavam fre
qüentemente a dificuldade em fazer 
os adeptos se interessarem pela 
doutrina integralista devido a seu 
baixo nível de instrução e inclusive 
ao analfabetismo.

A força do movimento estava na 
pequena classe média urbana, so
bretudo nos Estados de São Paulo 
(Estado natal de Plínio Salgado), 
Ceará (de Gustavo Barroso), Rio 
de Janeiro, próximo do então Dis
trito Federal, onde se localizava a 
sede do movimento, Bahia e Ala
goas, e notadamente nos centros de 
imigração alemã e italiana do sul 
do país.

Numa pesquisa feita pelo histo
riador americano Robert M. Le- 
vine, a distribuição ocupacional de 
uma célula integralista de um mu
nicípio fluminense era: três profes
soras, nove funcionários (comércio 
e bancos), dois estudantes, onze ar
tesãos, sete empregados em trans
portes, 22 operários, quinze domés
ticas, nove trabalhadores rurais, 
quatro desempregados e, ainda, 
oito menores.

Embora defendesse valores forte
mente tradicionalistas e religiosos, 
o integralismo nunca obteve apoio 
formal da Igreja Católica, apesar 
de o ter solicitado várias vezes. 
Houve pronunciamentos isolados 
de bispos, mas refletiam tão so
mente uma simpatia pessoal pelo 
movimento.

Ao que tudo indica, a influência 
do integralismo nos meios intelec
tuais e acadêmicos da época foi 
menor que a da Aliança Nacional 
Libertadora. Esta era um grupo 
político nacionalista de esquerda 
—  liderado, entre outros, por Luís 
Carlos Prestes (1898- ) e Ro
berto Lisson — , onde o Partido 
Com unista exercia grande influên
cia. Mas, sem dúvida, o integra
lismo teve um núcleo intelectual 
importante e um papel difuso no

Sentindo-se traída por Vargas, a Ação In tegralista Brasileira conspira.

No dia 11 de m aio as tropas legalistas foram  rapidam ente m obilizadas.

E m  sua  p ro p a g a n d a  os in te g ra lis ta s  u s a v a m  b a n d e ira s  e o u tro s  s ím b o lo s .

pensamento conservador da época.
Outros aderiram ao partido por

que o acanhamento da vida cultu
ral brasileira e os sentimentos de 
inferioridade em relação à Europa 
despertavam a atençao para o que 
pareciam ser novas experiências de 
organização política (o fascismo e 
o nazismo). R. M. Levine observa 
que, “a despeito do elevado prestí
gio de alguns de seus simpatizan
tes, a AIB manteve-se numa pos
tura arrogante em face das 
questões intelectuais. Atacava 
grosseiramente os moderados e li
berais, e ridicularizava a liberdade 
acadêmica. Puritana, opunha-se ao 
que considerava influencias deca
dentes da vida moderna: ao ci
nema, à educação secularizada, à 
música popular. Como czar cultu
ral, Gustavo Barroso pronunciava 
conferências sobre temas históricos 
e intelectuais sob o patrocínio da 
AIB, durante as quais usava^o dis
tintivo da milícia integralista” .

A poio não correspondido

O movimento cresceu rapida 
mente a partir de 1935. Em fins de 
1937, já  tinha 4 000 células, com 
cerca de 400 000 filiados, dos quais 
aproximadamente 40% eram ativis
tas, a maior parte agindo nas zonas 
urbanas. Quando o movimento já  
contava com bases em todos os Es
tados brasileiros e vinha conse
guindo muitas adesões entre os mi
litares, vários industriais de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Ja
neiro começaram a contribuir regu
larmente.

As pessoas eram levadas a crer 
que os problemas econômicos da 
epoca (um prolongamento da 
grande crise* econômica, iniciada 
em 1929) só podiam ser resolvidos 
pela força de um governo autoritá
rio de estilo fascista. (Esse descon
tentamento era capitalizado tam 
bém pela esquerda, que se 
organizava em torno da Aliança 
Nacional Libertadora: seu chefe, o 
antigo “tenente” Prestes, apontava 
o fracasso de Vargas em realizar os 
ideais dos jovens oficiais — “te
nentes” — reformistas que haviam 
ajudado a levá-lo ao poder.) O 
constitucionalismo liberal se enfra
quecia nesse ambiente de radicali
zação política, que chegava às lu
tas de rua entre os grupos 
para-militares do integralismo e os 
esquerdistas da ANL.

Em abril de 1935, o Congresso 
aprovou uma Lei de Segurança Na
cional, que visava sobretudo à 
ANL, mas que também obrigou o 
integralismo a dissolver sua milí
cia. A repressão que se seguiu à 
fracassada tentativa de golpe co
munista em novembro desse ano 
(“ intentona comunista”) favoreceu 
o partido de Plínio Salgado: capita
lizando o clima anticomunista e 
antiliberal da época, a AIB obteve 
grande vitória nas eleições de 1936, 
elegendo centenas de vereadores e 
mais de vinte prefeitos e conse
guindo alguma influência junto ao 
governo.

O integralismo fazia o jogo de 
Vargas e esperava beneficiar-se
c o m  isso. F ez  g ra n d e  c a m p a n h a  em  
favor do presidente gaúcho, pre
gando ao mesmo tempo o fortaleci
m e n to  d o  g o v ern o , a  e x tin ç ão  dos
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Plínio Salgado, criador da Ação Integralista, não participou do ataque.

partidos políticos e da influência de 
grupos regionais.

Mas a campanha pelas eleições 
presidenciais (que seriam realiza
das em janeiro de 1938) avançava 
e Vargas não se definia pelo candi
dato considerado governista. Por 
isso, continuando em seu apoio ao 
presidente, a AIB lançou Plínio 
como candidato, em fins de maio 
de 1937.

O clima político continuava vio
lento e repetiam-se as lutas de rua 
— às vezes mortais —  entre inte
gralistas e esquerdistas, estes desor
ganizados e perseguidos desde o 
fracassado golpe comunista.

O governo buscava na violência 
política a justificativa para se forta
lecer — planejava se um golpe. Plí
nio Salgado afirmou ter recebido, 
em setembro, um emissário de Var
gas, que lhe entregara um projeto 
de Constituição a ser imposta por 
um golpe de Estado; e que o presi
dente lhe pedira para fazer um des
file integralista a seu favor, para 
provar seu prestígio junto às For
ças Armadas (calcula-se que só no 
Rio o integralismo contava com al 
gumas centenas de oficiais da Ma
rinha e do Exército).

O desfile seria realizado, mas an
tes o integralismo deu outra impor 
tante contribuição aos planos do 
governo; forjou um “plano comu

nista de tomada do poder", o 
“ Plano Cohen”. Um oficial integra
lista, o capitão Olímpio Mourão 
Filho (1900-1972), entregou o 
“plano” ao general Góis* Mon 
teiro, chefe do Estado-Maior do 
Exército e partidário de uma dita
dura de Vargas.

A 30 de setembro, o general Eu- 
rico Gaspar Dutra (1885-1974), 
ministro da Guerra, denunciou o 
“plano” e no dia seguinte o Con
gresso aprovou a suspensão dos di
reitos constitucionais, o que havia 
negado a Vargas em junho.

No dia 1.° de novembro, 25 000 
militantes integralistas uniformiza
dos, acompanhados por militares 
filiados ao movimento, desfilaram 
em solidariedade a Vargas na capi
tal federal. A marcha terminou no 
palácio Guanabara, onde estava o 
presidente.

No dia 10, Vargas fechou o Con
gresso, impôs uma nova Constitui
ção. Apresentava assim o Estado 
Novo, sem fazer nenhuma alusão 
ao integralismo ou a integralistas. 
“ Nessa noite fiquei definitivamente 
convencido de que estávamos alija
dos desde o primeiro dia”, diria 
mais tarde Plínio Salgado. A 3 de 
dezembro, Vargas decretou a disso
lução dos partidos políticos, inclu
sive a Ação Integralista Brasileira. 
Ressentidos com o que chamavam D e p o is  d o  g o lp e  m a l s u c e d id o , o m o v im e n to  p e rd e u  to d a  a fo rç a  p o lítica .

de “a traição de Vargas”, os inte
gralistas planejaram  sua própria 
conspiraçao.

O golpe integralista

Os integralistas planejaram ini
cialmente, com o apoio de alguns 
militares, atacar o Palácio G uana
bara e prender Vargas com sua 
família na noite de 10 de março de 
1938. Mas a conspiração foi desco
berta antes. Plínio Salgado, Jorge 
Lacerda e outros chefes refugia
ram-se em São Paulo, mas o gene
ral José Maria Castro Júnior, acla
mado chefe dos conspiradores, 
continuou reunindo-se com seus 
companheiros sem que os órgãos 
de segurança do governo tomassem 
conhecimento. __

Fixou-se então nova data para o 
ataque ao palácio: 11 de maio. Al
guns liberais, como o tenente Se
vero Fournier, participavam dp 
conspiração. As anotações dele 
mostram que o golpe nascia fracas
sado: “O início do movimento es
tava marcado para a 1 da manhã, 
mas até às 11 da noite do d ia 10 
nenhuma notícia tínhamos dos ho
mens que nos deveriam enviar os 
comandantes Cockrane e Faria, 
como ficara combinado na véspera. 
Combinou-se com detalhes até o 
modo de fazê-los chegar ao QG  da

avenida Niemeyer. Mas a espera 
foi em vão, com a falência também 
do capitão Palma, que, num 
curioso fenômeno de auto-redução 
contínua, viu-se finalmente na con
tingência de negar, sucessiva e pro
gressivamente, desde cinqüenta ho
mens que lhe pediram inicialmente 
até nove sargentos dos trezentos 
que ele dizia reunir diariamente! 
(. • .) como é fácil concluir-se, res
tava somente o Grupo de Reservas 
( . . . ) ■ ”

Muitos dos participantes da reu
nião final, no dia 10, não participa
riam do golpe ou falhariam no dia 
seguinte. Boa parte não chegaria a 
agir por outro motivo: desmascara
dos e aprisionados, não puderam 
prender as autoridades, o que era 
um dos primeiros objetivos do 
plano.

Apenas o coronel Canrobert Pe
reira da Costa, chefe de gabinete do 
ministro da  Guerra, foi feito prisio
neiro pelos conspiradores. En
quanto isso, outros tentavam tomar 
edifícios públicos e estações de rá
dio. Fournier atacou o palácio, que 
estava praticamente sem' defesa. 
Vargas e sua filha Alzira 
(1918- ), de armas em punho, 
resistiram, ajudados por alguns 
guardas legalistas, e cham aram  a 
Polícia Especial. Mas quando as 
forças policiais chegaram, Fournier
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já  mudara de idéia. Não ia mais 
atacar o palácio, pois não acredi
tava no sucessõ do golpe: “Só não 
entrava no palácio quem não qui
sesse. Já  tinha feito sentir anterior
mente a Pereira Lima a impossibili
dade de levar adiante o golpe, 
porque corríamos o risco de cair no 
vazio”. O depoimento de Alzira 
Vargas reforça essa opinião do te
nente, ao descrever a precariedade 
da defesa dos oficiais superiores: 
Góis Monteiro cercado em seu 
apartamento, o ministro da Guerra 
pedindo instruções, o coronel Can- 
robert seqüestrado de pijama.

E o plano de fato fracassou. Os 
chefes Severo Fournier, Belmiro 
Valverde (1884-1963) e Júlio Nas
cimento foram presos e condena
dos a dez anos de prisão. O presi
dente aplicava contra os 
integralistas os poderes que con
quistara com o apoio deles. Até os 
clubes esportivos que haviam so
brevivido foram desmantelados.

O integralismo terminaria por 
desmoralizar se com a derrota do 
nazismo e do fascismo na Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Plí 
nio Salgado procurou rearticular o 
movimento fundando em 1945 o 
Partido de Representação Popular 
(PRP). E rejeitou a acusaçao de 
que o integralismo tentara um 
golpe fascista em 1938, dizendo 
que aquela conspiração fora “ um 
contragolpe aspirando à verdadeira 
vida constitucional do Brasil”. Mas 
o PRP seria apenas um pequeno 
grupo entre muitos outros, sem 
grande peso na política brasileira.

Fracasso por inadequação ’

Durante a guerra, os integralis
tas eram freqüentemente acusados 
de quinta-colunas (espiões) da Ale

manha nazista no Brasil, embora o 
movimento tenha passado a maior 
parte desse período proscrito e com 
muitos dos chefes aprisionados.

O principal mentor da  tentativa 
de criar um movimento fortemente 
organizado, de caráter para-militar, 
foi Gustavo Barroso, que se mos
trava mais inspirado no nazismo 
que no fascismo. Plínio Salgado 
parecia considerar os símbolos, 
uniformes e marchas uma técnica 
para assegurar o interesse idas ba
ses —  e não a essência do movi
mento. Inclinava-se mais, portanto, 
para o modelo fascista, que combi
nava aspectos militantes e totalitá
rios com um autoritarismo* mera
mente tradicionalista.

Por seu caráter militante e ati
vista, e não tanto por seu conteúdo 
ideológico, o movimento recebeu 
fortes críticas dos mentores intelec
tuais do Estado Novo. Escritores 
como Oliveira Viana (1883-1951) e 
Cassiano Ricardo (1895-1974), en
tre outros, destacavam a “flexibili
dade” e “ cordialidade”, que julga
vam ser ume constante na 
formação histórica e social do bra 
sileiro, para justificar um governo 
autoritário mas sem partido, ba
seado principalmente em controles 
burocráticos, e não na mobilização 
e no fanatismo ideológico. Um re
gime autoritário e burocrático, en
carnado por Getúlio Vargas, aca
bou por triunfar, liquidando assim 
as possibilidades de êxito da ação 
iritegralista.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Corporativismo; Dirigismo; Es
tado Novo; Fascismo; Ideologia; 
Nazismo; Partido Político; Totali
tarismo.

Inteligência

Alguns autores definem inteli
gência como capacidade para 
aprender e entender uma experiên
cia, ou capacidade para adquirir e 
reter conhecimentos. Outros 
vêem-na como capacidade de ajus
tamento ou adaptação do indivíduo 
ao ambiente, como aptidão para 
enfrentar situações novas de forma 
rápida e eficiente.

Há também os que preferem en
cará-la como capacidade para lidar 
eficientemente com conceitos, e 
para resolver problemas através do 
uso adequado de símbolos verbais 
e numéricos.

A diversidade de conceituação 
aparece claramente quando se exa
minam, em perspectiva histórica, 
textos que foram publicados em vá
rias épocas, desde as especulações 
dos filósofos gregos até estudos re
centes, e mesmo na literatura 
científica contemporânea.

Essa falta de unanimidade tor
na-se mais compreensível quando 
se considera a complexidade do 
problema e o fato de que “ inteligên
cia” não é uma entidade palpavel. 
É uma “construção hipotética” , ou

seja, um conceito científico que re
presenta relações entre fenômenos, 
sendo apenas inferido a partir de 
comportamentos observáveis nos 
indivíduos. Mas, de qualquer 
modo, é possível pelo menos agru
par as diversas definições em três 
grandes categorias:

DEFIN IÇÕES OPERA CIO
NAIS —  Sao utilizadas pelos estu
diosos que consideram infrutíferas 
as tentativas de precisar a natureza 
da inteligência (por eles conside
rada simplesmente como “aquilo 
que os testes medem”). Desse 
ponto de vista, procura-se investi
gar a inteligência por meio da aná
lise fatorial de testes, cujo valor de 
predição é determinado por pesqui
sas empíricas.

DEFIN IÇÕES BIOLÓGICAS 
—  Estabelecem uma comparação 
entre o comportamento relativa
mente mecânico dos organismos 
inferiores e o comportamento mais 
versátil e adaptável das espécies su
periores. Visualizam a inteligência 
como capacidade de adaptação ao 
meio, aptidão essa encontrada em 
maior grau entre os membros da 
espécie mais evoluída da terra — 
a humana.

D EFIN IÇÕES PSICOLÓGI
CAS —  Incluem uma variedade de
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faculdades e capacidades, como 
por exemplo: compreensão de rela
ções, pensamento* abstrato, ra
ciocínio.

E há ainda definições que procu
ram uma síntese entre as várias 
concepções. É o caso da formulada 
em 1944 pelo psicólogo americano 
Wechsler (1896- ): “Inteligên
cia é a capacidade agregada ou glo
bal do indivíduo para agir tendo 
em vista um objetivo, para pensar 
racionalmente e para lidar de modo 
eficaz com seu ambiente”.

As discussões relativas à inteli
gência sempre se caracterizaram 
pelo tom polêmico.

Por muito tempo, giraram em 
torno de duas noçoes que, desde a 
época dos primeiros laboratórios 
de psicologia* (começos do século 
XX) até a segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), apareciam como do
minantes: a) a inteligência é fixa e 
imutável; b) a hereditariedade pre
determina o desenvolvimento do re
pertório básico de respostas e capa 
cidades intelectuais do indivíduo.

Tais conceitos tiveram várias 
implicações importantes. Assim é 
que a inteligência era aceita como 
uma capacidade herdada, e consi
derada uma dimensão básica do in
divíduo; a esperança de melhorar a 
raça humana repousava na desco
berta de estratégias eugênicas que 
selecionassem somente os mais in
teligentes para a reprodução da es- 
péc ie.

Por outro lado, as pesquisas re
ferentes ao desenvolvimento infan
til dirigiam-se para aspectos nor 
mativos, objetivando medir 
características individuais relacio
nadas com a idade e tratadas em 
termos de dimensões e escalas. Não 
se investigavam os efeitos que os 
diferentes tipos de experiência po
deriam ter no desenvolvimento da 
capacidade intelectual, nas várias 
idades.

Os esforços práticos na área 
educacional para cultivar a capaci
dade intelectual, particularmente 
em crianças pequenas, eram seve
ramente desencorajados, dado que 
o desenvolvimento do comporta
mento era concebido como um pro
cesso em que a maturação ana
tómica trazia consigo, auto
maticamente, um aperfeiçoamen
to do repertório de respostas aos 
estímulos* ambientais.

Recentemente, porém, houve 
uma radical revisão de todos esses 
conceitos.

A inteligência passou a ser en
tendida como decorrente de proces
sos neurológicos centrais, hierar
quicamente organizados nas por
ções intrínsecas do cérebro.

Esses processos são análogos às 
estratégias para processamento de 
informações dos computadores e se 
desenvolvem no decurso da intera
ção da criança com o meio am
biente.

Desse modo, a inteligência não 
pode mais ser considerada como 
fixa e predeterminada; ao contrá
rio, depende fundamentalmente das 
oportunidades que o organismo en
contra no ambiente onde se desen 
volve, para realizar grande varie
dade de experiências perceptuais e 
motoras, sobretudo nos primeiros 
anos de vida.

Em outras palavras, a exposição 
da criança a meios altamente esti
mulantes pode então elevar seu 
nível de inteligência.

M odelo neuropsicológico

Estudos relevantes sobre os fun
damentos neuropsicológicos do 
pensamento foram realizados em 
1949 pelo psicólogo canadense Do- 
nald O. Hebb (1904- ), que for
mulou dois importantes conceitos: 
o de “ assembléia de células” e o de 
“seqüência de fase”.

A assembléia —  uma estrutura 
difusa que é constituída de células 
do córtex e dos centros subcorti- 
cais, nas regiões chamadas “ asso
ciativas” —  aparece por meio de 
estimulação especial freqüente
mente repetida. Quando ocorre de 
novo a estimulaçao especial, surge 
a assembléia de células, que, en
trando em ação como um sistema 
fechado, facilita outras assembléias 
e usualmente acaba facilitando 
também a resposta motora.

Já a seqüência de fase é consti
tuída pelo despertar de uma série 
de assembléias de células: é o- pró
prio processo do pensamento. Por 
exemplo: olhar sucessivamente 
para os três ângulos de um triân
gulo desperta as assembléias de cé
lulas adequadas a cada ângulo, e 
essas assembléias facilitam uma à 
outra. Assim, o triângulo total 
pode ser percebido prestando-se 
atenção a qualquer dos ângulos.

Segundo Hebb, o primeiro está
gio da aprendizagem* é o estabele
cimento de assembléias de células 
e das seqüências de fase a elas rela
cionadas. As primeiras aprendiza
gens são de natureza eminente
mente perceptual, com resultados 
que perduram e têm influência por 
toda a vida.

Hebb enfatiza o importante pa
pel desempenhado pelo processo 
central autónomo do comporta
mento, sugerindo que a inteligência 
provavelmente é uma função da va
riedade e da mobilidade das assem
bléias de células. Além disso, a in
teligência adulta poderia variar de 
acordo com a existência de oportu
nidades para experiências percep
tuais —  e talvez até motoras — , 
nas quais estivessem disponíveis 
estímulos apropriados.

A teoria de Hebb encorajou nu
merosos estudos sobre o efeito de 
experiências infantis no aprendi
zado posterior e no comportamento 
de solução de problemas.

M odelo m atem ático

Estudando o comportamento em 
animais, pesquisadores colocaram 
macacos em situação de aprender 
repetidas vezes a solução para um 
dado tipo de problema.

Perceberam que, através desse 
exercício, os macacos desenvol
viam “estruturas de aprendiza
gem” ; ou seja, eram capazes de, 
posteriormente, resolver quase de 
imediato aquele tipo de problema, 
a partir das informações derivadas 
da percepção* da situação.

Tais “ estruturas de aprendiza
gem” parecem muito semelhantes 
as estratégias usadas na programa
ção de computadores eletrônicos. E
essa estratégias —  organizadas

Segundo P iaget. no período sensório-m otor elabora-se a idéia de espaço.
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hierarquicamente —  são, _por sua 
vez, semelhantes a operaçoes lógi
cas de cálculo, tais como foram 
descritas pelo matemático inglês 
George Boole*.

A idéia de que o cérebro e o 
computador têm operações seme
lhantes motivou um reexame da 
teoria sobre o funcionamento do 
cérebro.

Segundo tal esquema conceituai, 
a inteligência parece depender do 
número de estratégias para proces
sar informações que foram diferen
ciadas e que adquiriram a mobili
dade necessária para estarem 
disponíveis em várias situações.

T eoria  de Piaget

A partir de observações sobre o 
desenvolvimento da capacidade 
adaptativa em crianças, desde 
1937, o psicólogo suíço Jean Pia
get* formulou uma concepção de 
inteligência que, em muitos aspec
tos, assemelha-se às derivadas da 
neuropsicologia e da programação 
de computadores. Piaget encara a 
inteligência como forma de “equili- 
braçao” para a qual tendem todas 
as funções cognitivas, e a define em 
termos de coordenação de opera
ções mentais.

Suas teses fundamentam-se em 
algumas noções básicas:

a) “ Equilibração” é definida 
principalmente como uma compen
sação para perturbações externas 
(desta maneira, sua noção de “equi
libração” envolve extrema mobili
dade, atividade, e não repouso). 
Quando há uma perturbaçao exte
rior, o indivíduo procura uma com
pensação, através de uma ativi
dade; pela compensação, anula-se 
uma transformação através da 
transformação inversa. Assim, a 
compensaçao que intervém na 
“equilibração” implica a idéia fun
damental de reversibilidade; e esta 
é precisamente aquilo que caracte
riza as operações de inteligência.

b) Uma operação —  ação inte
riorizada e tambem reversível —- 
sempre está subordinada a outras, 
fazendo parte de uma estrutura 
mais inclusiva. A operação de adi
ção, por exemplo, é uma ação ma
terial — a açao de reunir; por ou
tro lado, c ação reversível, porque 
pode ser compensada pela subtra
ção. Além disso, a adição conduz 
a estrutura de um todo que, no caso 
dos números, seria a estrutura que 
os matemáticos chamam “grupo” 
(no caso de adição de classes lógi
cas, conduz a uma estrutura mais 
simples chamada “agrupamento”).

c) No desenvolvimento da 
criança, estruturas mentais trans- 
formam-se contínua e progressiva
mente. A partir dessa idéia, pode-se 
definir “estágios de desenvolvi
mento” como organizações — ou 
estruturas —  características de 
ações ou operações que se integram 
em estágios posteriores, da mesma 
forma como foram preparadas em 
estágios precedentes.

d) A ordem de aparecimento su
cessivo das estruturas é fixa; entre
tanto o ritmo do desenvolvimento 
é, em grande parte, função da inte
ração contínua da criança com o 
ambiente.

e) Os processos mentais origi
nam-se em processos de interioriza-

Distribuição estatística dos níveis de inteligência e aptidão em  um  
grupo de profissionais testado. Os niveis distribuem -se h or izon ta l
m ente, desde A (m elhores resultados) até F (piores resultados)'. Ob
serva-se um a freqüência bem m aior de indivíduos de nível m édio 
(OeC) .

ção de ações. E a inteligência de
senvolve-se na medida em que os 
processos mentais se afastam de 
suas bases localizadas na percep
ção e ação, tornando-se reversíveis, 
transitivos, associativos.

Jean Piaget distingue três gran
des períodos, no desenvolvimento 
da inteligência:

PERÍODO SENSÓRIO-MO- 
TOR —  Anterior ao aparecimento 
da linguagem, esse período ocupa 
aproximadamente os primeiros de
zoito meses de vida, subdividin
do-se em vários estágios. Nele, os 
esquemas sensório-motores são ge
neralizados, coordenados entre si e 
diferenciados, convertendo-se nas 
operações elementares da inteligên
cia que começam a ser interioriza
das como imagens mentais. A 
criança elabora o esquema de per
manência dos objetos, assim como 
as idéias de espaço, tempo e causa
lidade; nota-se também o começo 
da reversibilidade, não em pensa
mento, mas na própria ação.

PERÍODO DE PREPARA 
ÇÃO E QRGAN1ZAÇAO DAS 
OPERAÇOES CONCRETAS — 
Estende-se dos dezoito meses aos 
doze anos, podendo localizar-se 
nele a origem dos processos de pen
samento aos quais resultarão as es
truturas elementares do pensa
mento lógico-matemático. Sub
divide-se em dois subperíodos;

a) Subperíodo de preparação 
das operações, no qual se iniciam 
a atividade simbólica e o apareci
mento da linguagem; é nessa fase 
que os esquemas de ação são inte
riorizados, em forma de representa 
ções. As imagens ou representações 
permitem, então, o aparecimento 
do pensamento intuitivo.

b) Subperíodo das operações 
concretas propriamente ditas, re
sultante do “agrupamento” das in- 
tuições (que possuem as proprieda
des lógicas de reversibilidade, 
associatividade, transitividade, 
identidade e tautologia). Há cres
cente autonomia de processos men
tais e a criança é capaz de classifi
car, ordenar em séries e numerar 
concretamente, não sendo ainda, 
contudo, capaz de lidar com propo
sições ou hipóteses abstratas.

PERÍODO DAS OPERAÇÕES 
FORM AIS —  Começa aos onze 
ou doze anos e caracteriza-se prin
cipalmente pelo aparecimento de 
operações do pensamento abstrato 
e formal. Se as condições ambien
tais são favoráveis, as operações 
formais convertem-se num sistema 
estável de estruturas de pensa
mento por volta dos quatorze- 
quinze anos de idade. Â partir 
desse período, o indivíduo é capaz 
de operar com a forma e ignorar o 
conteúdo empírico; é capaz de 
construir “sistemas” e “teorias” ; 
adquire as capacidades intelectuais 
essenciais para lidar com o método 
científico.

A concepção de inteligência co
locada nesse novo contexto traz 
como conseqüência prática a ne
cessidade de encontrar meios para 
orientar a interação da criança com 
o ambiente —  particularmente du
rante os primeiros anos de desen
volvimento — , para que ela possa
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uma espécie de energia intelectual, 
enquanto os fatores s seriam, cada 
um deles, específicos para uma 
única atividade. Assim, uma deter
minada aptidão intelectual seria 
função de alta carga de um fator s, 
além do fator g.

Posteriormente, Spearman admi
tiu a existência de um terceiro con
junto de fatores —  os fatores de 
grupo — , que ocupariam posição 
intermediária entre o g e os s, e re
presentariam aquilo que é comum 
a um grupo de atividades.

Nos Estados Unidos, Thurstone 
e outros chegaram, na mesma 
época, a diferentes resultados na in
terpretação dos fatores. Identifica
ram um pequeno número de fatores 
de grupo relativamente amplos que 
chamaram de “ capacidades men
tais primárias” (por exemplo: com
preensão verbal, fluência verbal).

A partir da década de 1950, 
Guilford e seus colaboradores co
meçaram a desenvolver pesquisas 
nessa área e demonstraram que, 
além das capacidades mentais pri
márias, existem numerosos outros 
fatores de aptidão intelectual. Seu 
modelo teórico da  “estrutura do in
telecto humano” inclui cinqüenta 
capacidades já  identificadas e con
sideradas como fatorial mente dis
tintas, classificadas segundo três 
aspectos: o tipo básico de operação 
(ou processo) realizado, o tipo de 
material (ou conteúdo) envolvido e 
o tipo de produto. Usa-se para 
identificação uma combinação de 
três letras. Por exemplo: MSI cor
responde à operação “ memória” , 
ao conteúdo “simbólico” e ao pro
duto “implicações”. (“Memória 
para implicações simbólicas” é o 
fator geralmente denominado “faci
lidade numérica” .)

A abordagem britânica contem
porânea acerca da organização das 
aptidões difere da americana em 
dois aspectos principais: a) envolve 
essencialmente níveis múltiplos ou 
hierárquicos de fatores (enquanto 
os americanos tendem a colocar to
dos os fatores de grupo num único 
nível); b) dá mais ênfase ao fator 
g  (enquanto os americanos conside
ra m n o  menos importante e secun
dário preferindo enfatizar a rele
vância dos fatores de grupo).

A m edida da inteligência

Mede-se a inteligência de um in
divíduo através de meios indiretos, 
verificando-se seu desempenho em 
tarefas que, por suposição, exigem 
a manifestaçao de comportamentos 
inteligentes.

Os instrumentos para efetuar 
essa medida chamam-se “testes de 
inteligência”. Eles empregam tare
fas tais como desenhar determina
das figuras, manipular objetos, 
completar sentenças, definir pala
vras. De acordo com o tipo de ta
refa que utilizam, podem ser deno
minados “testes de conteúdo 
verbal” ou “de conteúdo não-ver- 
bal”.

Os testes refletem as diferentes 
concepções de inteligência assumi 
das por seus autores e os diversos 
objetivos que lhes deram origem. 
Alguns foram desenvolvidos princi
palmente para atender a problemas 
práticos de seleção e classificação 
de candidatos a empregos; outros,Testes de resposta única podem revelar a inteligência, mas não a criatividade. (Vestibular em Pernambuco.)

apresentar quando adulta, alto 
nível de capacitação intelectual.

A descoberta dos meios para 
atingir tal objetivo requer, porém, 
numerosas, difíceis e dispendiosas 
investigações acerca dos efeitos 
que os varios tipos de experiência 
dos primeiros anos de vida podem 
ter sobre a posterior capacidade in
telectual. E mesmo depois de des
cobertos os meios, restará ainda a 
grande tarefa de promover mudan
ças necessárias no que se refere ao 
cuidado com crianças e aos proces
sos educacionais.

A s teorias fatoriais
da estrutura da inteligência

A noção de inteligência como 
complexo de traços mentais é bas
tante antiga. Mas foi só a partir do 
final da década de 1920 que a in
vestigação desses traços começou a 
acumular resultados significativos, 
graças sobretudo às contribuições 
do psicólogo e matemático inglês 
Charles Edward Spearman* e dos 
americanos Louis Leon Thurstone 
(1887-1955) e J. P. Guilford. Esses 
autores aplicaram o método estatís
tico da análise fatorial para estudar 
a organização de traços; consiste 
na identificação de fatores (traços) 
a partir das relações encontradas 
num conjunto de medidas de com
portamento. Por esse método, as 
diferentes capacidades ou aptidões 
agrupadas no conceito “inteligên
cia” foram definidas e classificadas 
mais sistematicamente.

Segundo tese sustentada em 
1927 por Spearman, todos os tipos 
de comportamento inteligente apre
sentam em comum um fator funda
mental ou geral —  que ele chamou 
de fator g  — , mas dependem 
também de numerosos fatores es
pecíficos (fatores s). O fator g  seria O desenvolvim ento in telectual está ligado à realização de experiências.
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As operações do cérebro hum ano m ostram -se sem elhantes às estratégias 
usadas na program ação dos cérebros eletrônicos. (M em ória  de com putador.)

em virtude de interesses teóricos re
lacionados aos componentes da in
teligência.

Estão neste último caso os testes 
empregados pelos fatorialistas.

Há testes para crianças e outros 
próprios para adultos. Alguns são 
de aplicação individual, outros po
dem ser aplicados coletivamente. 
Há os que fornecem um resultado 
único da realização, enquanto ou
tros fornecem uma série de diversos 
resultados, correspondentes a dife
rentes aptidões intelectuais.

_ O resultado de um teste de inteli
gência nunca é interpretado de 
forma absoluta; é sempre compa
rado com os resultados obtidos por 
um grupo de indivíduos de carac
terísticas semelhantes às do que foi 
testado. Esses resultados usados 
para comparação são chamados 
“norm as” do teste.

Os resultados do teste podem ser 
apresentados:

a) em termos de Idade Mental, 
conceito introduzido em 1908 por 
Alfred Binet* e Théodore Simon 
(1873-1961). A Idade Mental (IM) 
seria obtida a partir do mais alto 
nível de realização atingido por 
quem se submete ao teste;

b) em termos de Quociente de In
teligência, conceito criado em 1916 
para superar algumas falhas de in
terpretação a respeito do conceito 
de Idade Mental. O Quociente de 
Inteligência (QI) é a razão entre a 
Idade Mental e a Idade Cronoló
gica (IC), multiplicada por 100

(para evitar o uso de decimais). As
sim, pode ser expresso pela fórmula 
QI =  100 IM /IC;

c) em termos de percentis, cujos 
resultados se exprimem em função 
da porcentagem de pessoas que, no 
grupo de_ indivíduos usado para 
comparação (chamado “amostra 
de padronizaçao”), está abaixo de 
determinado resultado bruto. O 
percentil indica qual é a posição re
lativa do indivíduo na amostra de 
padronização;

d) através dos chamados resulta
dos -padrão, que, em suma, expri- 
mem_a distância do indivíduo em 
relação à média da amostra de pa
dronização, em termos do desvio- 
padrão da distribuição.

Apesar de suas limitações, os 
testes, quando usados criteriosa
mente, sao muito úteis para fins de 
predição a curto prazo, classifica
ção e diagnóstico, tanto em orien
tação educacional e profissional e 
em seleção de pessoal quanto na 
identificação de perturbações e de
ficiências, e na realização de pes
quisas em ciências humanas.

A primeira escala de inteligência 
foi construída por Binet-Simon em 
1905, e já  passou por diversas revi
sões, principalmente nos EUA. As 
mais conhecidas foram desenvolvi
das pelo americano L. M. Terman 
e seus colaboradores, a partir de 
19 16, na Universidade de Stanford. 
Muito utilizada no Brasil foi a revi
são de 1937, também cham ada de 
“T erman-Merrille” . U m  m e n in o  d e  c in c o  a n o s  r e v e lo u  s u a  c r i a t iv id a d e  c o m  e s t e  d e s e n h o  liv r o .

No Brasil, entre os mais conheci
dos e usados estão o Teste Coletivo 
de Inteligência para Adultos  (C IA), 
desenvolvido em 1962, na Univer
sidade de São Paulo, pelos psicólo
gos brasileiros R. de Moraes, E. M. 
Andrade e D. G._ Alves; o Teste de 
Inteligência Não-Verbal (INV), 
criado, em 1951, por P. Weil; o 
Teste das Matrizes Progressivas, 
criado na Inglaterra, em 1936, por 
J. C. Raven; o Teste do Desenho 
da Figura Humana, publicado, em 
1926, por F. L. Goodenough; A s  
Escalas de Wechsler de Inteligên
cia para Adultos e Crianças (cuja 
primeira forma, de 1939, já  passou 
por diversas revisões); os Testes de 
Aptidão Diferencial (DAT), com

versão brasileira realizada por uma 
eguipe do ISOP (Instituto de Sele
ção e Orientação Profissional, da 
Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro).

Inteligência e criatividade

O problema da criatividade — 
sua natureza e medida, e as reja- 
ções que mantém com a inteligên
cia — tem interessado muito os 
teóricos contemporâneos.

Pode-se pensar na criatividade 
como a percepção e expressão de 
novas relações. Assim, ela poderia 
manifestar-se no pensamento, nas 
formas de interaçao social, ou no 
estudo, no trabalho e no lazer.
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Interesses, 
Grupos de

Fala-se em grupo, em termos so
ciológicos, apenas quando as pes
soas que o compõem têm algum in
teresse em comum. Por isso, o 
grupo* social distingue-se do mero 
aglomerado estatístico: a soma dos 
indivíduos que aparecem em se
qüência na lista telefônica por te
rem a mesma inicial no sobrenome, 
ou a dos brasileiros com mais de 
vinte anos, por exemplo, não cons 
tituem grupos.

Entretanto, em certos casos 
como os de “indivíduos residentes 
na cidade de São Paulo”, “os mo
radores de um bairro” ou ainda “os 
consumidores”, a existência ou não 
de interesses comuns é mais difícil 
de ser determinada.

A análise de grupos sociais, or
ganizados ou não, em termos de in
teresses comuns, é de grande im
portância para a compreensão da 
vida política pois toda atividade 
política supõe ação coletiva e orga
nizada. Pode-se mesmo dizer que 
em política a questão básica é sa
ber se um agregado de pessoas tem 
interesses comuns e, em caso posi
tivo, se elas atuarão coletivamente

para a defesa ou realização desses 
interesses.

“ Não há um grupo sem seu inte
resse. Interesse e grupo ( . . . )  são 
a mesma coisa” — diz Arthur Ben- 
tley (1870-1957), cujo estudo The 
Process o f  Government é um clás
sico da teoria dos grupos políticos. 
Ele afirma que so ha grupos^ em 
função de interesses e que não é 
possível saber-se de qualquer inte
resse (econômico ou não), a menos 
que ele se manifeste de alguma 
forma na atividade de um grupo 
mais ou menos organizado.

Conforme a teoria de Bentley, é 
uma ficção a noção de interesses 
puramente individuais como foi 
concebida pelo liberalismo* indivi
dualista clássico. Também consi
dera como ficção o interesse “ge
ral” , no sentido de interesse 
“público” , “nacional” ou “do Es
tado”. Ele salienta que, analisando 
pormenorizadamente a vida polí
tica de um país, pode-se sempre ve
rificar a existência de grupos parti
culares, maiores ou menores, cujos 
interesses são mais bem atendidos 
se apresentados em nome do inte
resse “geral” da sociedade ou da 
nação. Assim, o que existe para ele, 
como força política, são os interes
ses de grupo, interesses que só_ po
dem ser imaginados em relação a 
outros grupos e seus interesses es
pecíficos. Opor interesses de gru
pos a supostos interesses pura
mente individuais, ou a um suposto

O pensam ento divergente, que ultrapassa os dados fornecidos, é considerado 
fundam ental para o processo criativo. (D e Chirico em  seu atelier.)

Em quase tudo o que é feito é 
possível organizar antigas relações 
em novos arranjos, adicionar novos 
detalhes a formas antigas, ou ainda 
introduzir novas formas. E sempre 
que se resolve um problema pela 
primeira vez usa-se de criatividade.

Atualmente, a criatividade não é 
mais associada somente aos “gê
nios”, embora estes tenham maio
res possibilidades de manifestações 
criativas. Parece que ela não é um 
fenômeno simples, mas antes o pro
duto de diversas forças e condições 
geradoras: tais condições podem 
facilitá-la ou inibi-la, e o grau em 
que um indivíduo é criativo de
pende provavelmente do equilíbrio 
entre elas.

Várias pesquisas demonstraram 
que não e*iste relação direta entre 
realização em testes de criatividade 
e realização em testes convencio
nais de inteligência. Verificou-se, 
por exemplo, que adolescentes com 
QI elevado e notas altas na escola 
nao eram necessariamente os que 
obtinham resultados mais altos em 
testes de criatividade. Isso porque 
os testes convencionais de inteli
gência exigem do indivíduo a apre
sentação de uma única resposta 
correta (e, nesse sentido, aproxi
mam-se das provas de rendimento 
escolar), enquanto os testes de cria
tividade solicitam uma diversidade 
de soluções.

Uma abordagem para o estudo 
do relacionamento criatividade-in- 
teligência foi introduzido em 1959

por Guilford. Ele identificou, por 
análise fatorial, cinco operações in
telectuais distintas: cognição (des
coberta, redescoberta ou recogni- 
ção); memória* (retenção); 
pensamento divergente (ir além de 
uma dada informação para imagi
nar novos elementos ou arranjos 
numa variedade de possíveis res
postas); pensamento convergente 
(encontrar a única resposta cor
reta); avaliação (tomar decisões em 
relação à correção ou adequação.

Qualquer dessas operações pode 
ser usada na criaçao de novas 
idéias ou novas formas, mas a mais 
central para a criatividade parece 
ser o pensamento divergente (que, 
por definição, é um ir alem  dos ele
mentos e relações dados, para a 
concepção de outros, originais).

As formulações teóricas de Guil
ford, somadas aos testes que ele de
senvolveu para mostrar quando se 
usa ou não o pensamento diver
gente, serviram de base para inves
tigações feitas por vários outros 
pesquisadores.

Muitos dos atuais estudos sobre 
criatividade exploram formas que 
visam a estimular especificamente 
o pensamento divergente.
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interesse geral ou nacional, não te
ria sentido algum.

A partir dessas premissas, Ben- 
tley conclui: todo processo de go
verno, toda atividade e toda vida 
política estão relacionados às opo- 
sições e pressões de grupos de inte
resse. As decisões de governo (leis, 
diretrizes, planos, etc.) nada_ mais 
são que o resultado de pressões de 
grupos (entendendo-se pressão não 
num sentido apenas violento ou pe
jorativo, mas como toda manifesta
ção de interesses comuns de certo 
número de pessoas).

Uma teoria assim abrangedora 
da política como tal, em qualquer 
situação histórica, foi surpreen
dente ao ser formulada, sobretudo 
por dar menos ênfase ao Estado*, 
aos partidos* políticos determina
dos, etc., do que aos grupos de inte
resse. Ela parece mais plausível 
quando se observa a amplitude que 
dá aos dois termos chave (grupo e 
interesse).

O sentido do termo “grupo” não 
é limitado, por exemplo, a associa
ções formais e voluntárias (como 
em geral são os grupos políticos, os 
partidos, sindicatos, etc.); nem o 
sentido de “ interesse” limita-se ao 
campo econômico. A teoria supõe 
a política como um campo de for 
ças. Se há um grupo e portanto 
um a capacidade de ação coletiva, 
existe pelo menos um objetivo ou 
interesse comum a seus membros e 
de certo modo importante para 
eles, para justificar a ação.

Na teoria de Bentley, como em 
todo o liberalismo pluralista, não 
há necessariamente um contraste 
entre o caráter “público” do Estado 
e o caráter “privado” dos interesses 
particulares dos grupos. O Estado 
e visto nessa teoria como “uma as
sociação entre outra”. Não importa 
que ele seja quase sempre mais 
forte. Seus interesses são mais di
versificados e ele pode basear-se 
em diferentes critérios de decisão 
(por exemplo, pode não visar so
bretudo ao lucro).

Em princípio essa possível diver
sidade faz dele uma associação di
ferente das outras. Se de fato o Es
tado é mais forte que outras 
organizações, ou se de fato formula 
e realiza projetos distintos, isso é 
uma questão a ser verificada na 
prática, na competição real entre os 
grupos em jogo. Quanto à “sobera 
nia e ao caráter “público”, são 
coisas que competem à ideologia* 
ou à doutrina de Estado, não à aná
lise política objetiva, afirmam Ben
tley e seus seguidores.

Esse modo de ver a política — 
como competição entre grupos ou 
organizações, a fim de influenciar 
as decisões públicas —  está em 
contraste frontal, por exemplo, com 
a doutrina de Rousseau* sobre o 
Estado. Ele concebia a vida polí
tica como resultado da ação dos in
divíduos isolados, “cada um pen
sando somente seus próprios 
pensamentos”, sem a presença de 
‘corpos intermediários” — para 
assegurar a integridade da “ von
tade geral” soberana, corporifícada 
no Estado e pairando acima dos in
teresses individuais.

A proposição de uma lei para 
impedir a formação de sindicatos e 
associações de empregadores per
mite avaliar as conseqüências ex

Em um a m anifestação com o esta, o grupo concretiza sua capacidade de 
ação coletiva e de relativa organização, além  de revelar se publicam ente.

tremas da doutrina de Rousseau. 
Com base nela, o deputado Le 
Chapellier propôs à Assembléia 
Constituinte francesa, em 14 de ju 
nho de 1791: “ Não se deverá per
mitir a cidadãos reunirem-se em 
torno do que afirmam ser o inte
resse comum de suas atividades 
particulares ( . . . ) .  Agora existe so
mente o interesse particular de 
cada cidadão e o interesse geral. 
Não se permitirá a quem quer que 
seja sugerir aos cidadãos algum in
teresse intermediário”. Três meses 
depois, o mesmo deputado conse
guia fazer passar uma lei mais ge
ral: “ Nenhuma sociedade, clube ou 
associação de cidadãos poderá ter, 
de nenhum modo, existencia polí
tica, ou exercer influência sobre os 
poderes estabelecidos e as autori
dades legais. Sob nenhum pretexto 
poderão aparecer em nome coletivo 
a fim de apresentar petições, patro
cinar representações, participar de 
cerimônias públicas ou para qual
quer outro fim”.

Equilíbrio e pluralismo

Segundo o liberalismo prove
niente das antigas doutrinas do 
contrato social, como a de Rous
seau, haveria automaticamente um 
equilíbrio econômico —  resultante 
da concorrência entre as unidades 
produtoras, que existiriam em 
grande número e em condições 
aproximadamente iguais — e tam 
bém um equilíbrio político resul
tante da manifestaçao de muitas 
opiniões e vontades individuais.

A teoria da vontade geral, abs
trata  e de aferição duvidosa, em
bora de inspiração democrática, 
contribuiu, desde Rousseau e espe
cialmente no pensamento alemão 
do século XIX, para uma concep
ção unitária e totalitarista de Es
tado: já  que o governo resulta da 
vontade geral, ele poderia promo
ver o “bem comum ’ até pela força, 
se necessário.

A moderna teoria dos grupos, da 
cjual Bentley foi um expoente, dá 
ênfase ao caráter pluralista da rea
lidade social e política.

Esse pluralismo, no entanto, não 
se confunde com o atomismo indi
vidualista do séc. XVIII, podendo 
ser visto como uma nova versão do 
pensamento liberal.

Essa doutrina afirma o caráter 
voluntário e espontâneo da associa 
ção particular, em contraste com o 
caráter compulsório e coercitivo 
visto na organização estatal. E 
acrescenta que o tão desejado 
“equilíbrio” resultaria do entrecho
que de pressões e interesses de 
grupo.

Onde o antigo liberalismo conce
bia uma multiplicidade de empre
sas e indivíduos competindo em 
condições aproximadamente
iguais, o novo liberalismo plura
lista pretendeu muitas vezes encon
trar o mesmo equilíbrio entre as or
ganizações que promovem os 
interesses, confrontando-se não 
com indivíduos isolados mas com 
outros segmentos organizados da 
população.

Assim, uma vez esquecida a 
doutrina pregada por Le Chapellier 
e assegurados um amplo direito de 
associação e as regras básicas do 
jogo político competitivo, haveria
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Apesar das diferenças sociais, as pessoas que vivem  num a cidade podem  
ter interesses com uns, constituindo portanto um grupo latente.

Referindo-se, por exemplo, aos 
agricultores americanos, um cien
tista politico contemporâneo (Man- 
cur Olson Jr.) afirma: “ O fato mais 
extraordinário a respeito da organi
zação política dos agricultores é o 
de ela ser quase inexistente. Eles 
em geral não têm sido capazes de 
se organizar, a não ser muito recen
temente. Suas organizações têm 
sido instáveis ( . . . ) .  Poucas têm 
sido capazes de sobreviver” (The  
Logic o f  Collective Action). Exis
tem outros grupos cuja organiza
ção é mais problemática ainda: os 
“consumidores” , os “pobres”, os 
que se opõem às mudanças do am
biente natural, etc.

No caso específico dos Estados 
Unidos, onde a filosofia pluralista 
pode apresentar um maior número 
de evidências a seu favor, a princi
pal fonte de crítica à noção de 
equilíbrio político que ela expressa 
é justamente a existência de gran
des grupos latentes, não organizá
veis, o que também tem servido de 
argumento para a reivindicação em 
favor de um papel mais atuante dos 
partidos políticos e do governo.

Assim, como a antiga doutrina 
individualista liberal, a pluralista 
baseia-se na suposição de que os 
indivíduos perseguirão racional
mente seu próprio interesse. Mas, 
embora tendo um interesse comum 
na consecução do objetivo, os in
divíduos gue compõem um grupo 
podem nao estar dispostos, en
quanto indivíduos, a arcar com os

custos da atuação política -— não 
apenas os custos econômicos, mas 
todo o esforço e atividade que se 
fazem necessários à existência e 
manutenção de uma organização 
para a ação coletiva, além dos ris
cos individuais que ela eventual
mente possa acarretar.

Além disso, nos grandes grupos, 
a contribuição individual pode não 
ter efeito sensível sobre o resultado 
obtido, o que funcionaria como de- 
sestímulo a cada membro isolada
mente. E quase sempre o objetivo 
procurado e indivisível, pois benefi
cia a todos igualmente, qualquer 
que tenha sido a contribuição de 
cada um. Isso pode explicar um 
fato observado por sociólogos e 
cientistas políticos: a tendência à 
oligarquia no interior de quase toda 
organização, pois o controle está 
quase sempre nas mãos de poucas 
pessoas, que têm mais a ganhar 
(em prestígio, por exemplo), do que 
apenas o objetivo comum e indi
visível. Mas, tendo em vista a con
tribuição efetiva de cada um ao ob
jetivo comum, essa situação pode 
ser interpretada de maneira in
versa: como uma “exploração da 
minoria pela maioria”.
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Segundo Bentley. toda ação política, mesmo a do Estado, relaciona-se 
àsoposições e pressões dos grupos de interesse. (Congresso Nacional.)

de forças se faria praticamente ape
nas entre eles.

Em 1948, por exemplo, 63% dos 
cargos de direção da National As
sociation of Manufacturers (equi
valente norte-americano da Confe
deração Nacional das Indústrias do 
Brasil) eram ocupados pelo pe
queno grupo dos maiores empresá
rios, grupo que correspondia a ape
nas 0,8% da associação, mas que 
lhe permitiu gastar mais de 5 mi
lhões de dólares naquele ano para 
fins político-eleitorais. Entretanto, 
no âmbito nacional, não haveria 
um predomínio necessário e exclu 
sivo desse poder econômico como 
tal, pois outros interesses (como os 
dos grandes sindicatos e outras or
ganizações) também podiam ter in
fluência no jogo político desde que 
estivessem igualmente organizados.

É nesse ponto que as suposições 
da doutrina pluralista podem ser 
mais discutíveis. Segundo essas 
premissas, se há um interesse co
mum e importante para as pessoas 
que o têm, elas formarão um grupo 
coeso e atuante, e exercerão pres
sões a fim de defender e realizar 
seu objetivo.

A questão é saber se todos os in
teresses importantes para um 
grande número de pessoas são efe
tivamente organizáveis.

pelo menos uma aproximação da 
realidade do século XX aos ideais 
de liberdade e democracia do sé
culo XVIII.

Entretanto, a suposição básica 
da antiga teoria liberal —  a da 
“concorrência perfeita” —  foi per
dendo sentido com a concentração 
dos grupos em grandes unidades: 
grandes empresas econômicas, sin
dicatos e partidos.

A questão aparece, portanto, de 
forma mais complexa. Não se pode 
esperar nenhum funcionamento au
tomático, nem mesmo nos países 
em que se firmaram a estrutura 
economica capitalista e a estrutura 
política democrática e pluralista. E 
menos ainda nos países de desen
volvimento mais recente (como 
Alemanha e Japão) e nos subdesen
volvidos onde tende a ser maior o 
peso relativo do Estado face às de
mais associações, grupos e interes
ses sociais.

O equilíbrio é viável

A principal objeção que se faz à 
doutrina do equilíbrio pluralista é 
a mesma que se fazia ao libera
lismo clássico: a capacidade de in
fluência dos grupos com maior po
der econômico seria infinitamente 
maior, de modo que o entrechoque
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Intuição

Denomina-se intuição a visao di 
reta e imediata de uma coisa ou a 
compreensão direta e imediata de 
um a verdade. Tradicionalmente a 
intuição é oposta ao raciocínio dis
cursivo, pois enquanto este transita 
através ae etapas intermediárias até 
chegar a suas conclusões, a intui
ção seria uma apreensão direta do 
objeto pelo sujeito.

Através da história do pensa
mento filosófico surgiram várias 
distinções a respeito da intuição. A 
intuição variaria de acordo com o 
objeto de conhecimento. Assim, fa- 
la-se de uma intuição externa, que 
seria a apreensão direta de realida
des exteriores ao sujeito; existiria 
uma intuição sensível, que apreen
deria dados através dos sentidos; 
uma intuição íntima, que seria ca
paz de apreender a realidade inte
rior do próprio sujeito; uma intui
ção ideal, cujo objeto seriam 
entidades ideais; uma intuição me
tafísica, que atingiria o cerne essen
cial da realidade; uma intuição 
emocional, que permitiria a apreen
são de valores, etc. Apesar dessas 
variedades decorrentes do tipo de 
objeto apreendido e do recurso 
usado pelo sujeito p a ra  realizar a 
apreensão, a intuição é sempre en
tendida como uma forma de conhe
cimento caracterizada como direta 
(o sujeito não realiza um trajeto si
nuoso para chegar ao objeto), ime
diata (não há qualquer elemento in 
termediário entre o sujeito e o 
objeto), completa (apreensão total 
daquilo que é apreendido) e ade
quada (sujeito e objeto unem-se de 
forma plena e exata).

No pensamento antigo, Platão* 
já  estabelecia a distinção entre ra- 
ciocínio_ mediatizador ou discur 
sivo (diânoia) e a intuição (nôesis). 
O primeiro seria a maneira de a in
teligência apreender as entidades 
matemáticas, etapa inicial do co
nhecimento intelectual; o segundo 
seria a sustentação do primeiro e 
representaria a apreensão inteligí
vel das essências ou idéias. Aristó
teles* procurou estabelecer um 
equilíbrio entre intuição e raciocí
nio discursivo; do mesmo modo 
que Platão, distinguia a intuição 
em sensível e inteligível.

Na filosofia moderna, a intuição 
desempenhou papel decisivo no ra- 
cionalismo* ae Descartes*. Para 
ele a intuição seria um ato simples, 
ao contrário da dedução*, que cor
responderia a uma sucessão de 
atos; por isso é que a intuição seria 
um dos fundamentos da própria de
dução. Através da intuição, se , 
gundo Descartes, seriam apreendi
das, com clareza e evidência, as 
unidades mínimas inteligíveis: as 
“naturezas simples” e as relações 
entre essas naturezas. Ainda dentro 
da corrente racionalista moderna, 
Leibniz* transforma a apreensão 
imediata em captação direta de ver
dades. Já Spinoza* considera a in
tuição um conhecimento de “ ter
ceiro grau”, que supera tanto o 
saber sensível quanto o saber racio
nal.

Os racionalistas —  com o Leibniz —  geralm ente valorizaram  a intuição

Kant entende intuição em várias 
acepções. Considera, por exemplo, 
intuição intelectual aquela que, 
para outros autores, seria a apreen
são de realidades independente
mente dos sentidos.

Essa intuição ele rejeita, pois 
considera que todo conhecimento 
se inicia com a apreensão sensivel. 
Afirma, ao contrário, a existência 
de uma intuição sensível ou em
pírica, que seria o relacionamento 
do sujeito com o objeto através das 
sensações. Mas admite uma intui
ção pura, a priori, como forma 
pura da sensibilidade e sem ne
nhum objeto real correspondente.

O idealismo* alemao pós-kan- 
tiano tendeu a adotar a noção de 
intuição intelectual, fazendo-a in
clusive uma atividade construtora. 
Em Schelling*, por exemplo, a in
tuição é considerada como uma 
“faculdade” pela qual não apenas 
se contemplam como tambem se 
produzem certos atos.

Durante o século XIX, as cor
rentes filosóficas vinculadas à tra
dição empirista opuseram-se fre
qüentemente à intuição conforme 
fora concebida pelos idealistas, 
passando a encará-la como mera 
captação sensível, sem qualquer ca
ráter de produção. Por outro lado, 
a índole volitiva e emocional da  in
tuição metafísica é defendida por 
Dilthey (1833-1911) e por Max 
Scheler (1874-1928).

Na filosofia do início do século 
X X  a intuição reaparece valori
zada particularmente na obra de 
Bergson* e de Husserl*. Bergson 
considera-a a maneira adequada de 
apreensão do que é vivo e dinâ
mico, sendo, portanto, a via de 
acesso ao vir-a-ser inerente ao 
íntimo da realidade. Ao contrário 
do conhecimento através de concei
tos —  que só apreenderia o espa 
ciai e o estático — , a intuição seria 
uma comunicação direta entre o 
“eu profundo” (em permanente mu
dança) e a interioridade dinâmica 
das coisas.

O intuicionismo é aspecto funda 
mental da fenomenologia* de Hus
serl, que pretende ser uma recon
quista dos fundamentos indubitá 
veis e universais do conhe cimento 
científico.

No pensamento contemporâneo 
observa-se uma ampla rejeição da 
intuição como recurso legítimo 
para sustentar o conhecimento 
científico. Quer na sua acepção 
cartesiana, quer na bergsoniana, 
quer na fenomenológica, a intuição 
tem sido combatida e criticada por 
diversos pensadores e a partir de 
diferentes pressupostos.

A crítica à intuição aparece com 
freqüência nas obras de Bache- 
lard*, de Piaget* e dos partidários 
da Nova Retórica ou teoria da ar
gumentação*.

No sentido lógico, o intuicio
nismo designa uma corrente lógica 
baseada numa concepção intuicio- 
nista da matemática. Utiliza um 
critério de verdade distinto do das 
outras lógicas, bem como critérios 
próprios sobre a negação e sobre 
a existência.
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Inverno, 
Esportes de

Esportes de inverno são os que 
se praticam sobre a neve ou pistas 
de gelo. O desenvolvimento das 
técnicas de congelamento permitiu 
que algumas dessas modalidades 
esportivas —  como a patinação, o 
hóquei sobre o gelo e o curling — 
fossem praticadas em recintos fe
chados, mesmo em estações quen
tes. Os esportes “de neve ’ — como 
esqui, tobogã, bobsleigh e “veleja- 
mento” — entusiasmam grande 
número de pessoas, pelos riscos e 
emoções que envolvem.

Disputam-se esses esportes em 
competições nacionais e internacio
nais, das quais a mais importante 
é a Olimpíada de Inverno, reali
zada a cada quatro anos. A pri 
meira foi a de 1924, em Chamonix 
(França); seguiram-se as de 1928, 
em Saint Moritz (Suíça); 1932, em 
Lacke Placid (Nova York, Estados 
Unidos); 1936, em Garmisch-Par- 
tenkirschen (Alemanha); 1948, em 
Saint Moritz; 1952, em Oslo (No
ruega); 1956, em Cortina d’Am 
pezzo (Itália)j 1960, em Squaw 
Valley (Califórnia, Estados Uni
dos); 1964, em Innsbruck (Áus
tria); 1968, em Grenoble (França); 
1972, em Sapporo (Japão). A de 
1976 foi marcada para Denver (Es
tados Unidos), mas realizou-se em 
Innsbruck (Áustria).

A  160 km por hora

Há pelo menos 4 500 anos, po
vos do norte da Europa já  usavam 
esquis para deslizar no gelo. Na 
Suecia e na Finlândia encontra- 
ram-se esquis com essa idade, além 
de desenhos com mais de 4 000 
anos, mostrando dois homens com 
esquis, numa caverna da Noruega. 
Os vikings usaram-nos nos séculos 
X e  XI.

As competições de esqui desen- 
volveram-se a partir da segunda 
metade do século XIX, principal
mente com corridas de fundo. Na 
mesma época começaram a desen- 
volver-se aperfeiçoamentos que me
lhoravam o desempenho, como os 
frisos da parte deslizante, para dar 
maior estabilidade; ou novas for
mas de prender as botas, para au
mentar a firmeza dos pés sobre os 
esquis. Com esses melhoramentos, 
que deram maior segurança ao es
quiador, o esporte foi alcançando 
popularidade e surgiram novos ti
pos de provas, como o salto, a des
cida e o slalom.

A competição mais conhecida é 
a descida, disputada num percurso 
regulamentar e com dificuldades 
estrategicamente colocadas (como 
grandes curvas ou lombadas). Nor
malmente o percurso não chega a
1 quüômetro (são comuns as com
petições de 800 metros), mas há 
descidas de 2,5 e até 5 quilômetros. 
Em certos momentos da prova, o 
esquiador pode deslizar a cerca de 
160 quilômetros por hora; mas a 
velocidade média fica em torno de 
80 quilômetros por hora. Por sua perícia, o italiano Bruno Álberti tornou-se campeão e instrutor.

O slalom  é uma descida em que 
o esquiador deve passar por entre 
bandeirolas colocadas de diversas 
maneiras ao longo do percurso. 
Ganha o competidor que, além de 
fazer o percurso mais rapidamente, 
derrubar o menor número de ban
deirolas. Em geral, nas provas mas
culinas há de quinze a 75 desses 
obstáculos; nas femininas, de ca
torze a 55. O percurso costuma va
riar entre 119 e 198 metros nas 
competições comuns, e de 198 a 
297 metros nas Olimpíadas. Há 
também o slalom gigante, um misto 
de descida e de slalom  simples.

As corridas de fundo exigem boa 
técnica, resistência e preparo físico 
geral do esquiador, por causa de 
seu longo percurso: distâncias re
gulamentares de 15, 30 e 50 quilô
metros para homens e de 10 quilô
metros para mulheres. Descidas, 
planos e subidas são distribuídos 
irregularmente, mas de maneira 
que cada um corresponda a 1/3 do 
percurso. Há tambem corridas de 
fundo com revezamento: equipes 
de quatro homens, cada um cor
rendo 10 quilômetros; ou três mu
lheres, com 5 quilômetros para 
cada uma.

O salto é a mais perigosa de to
das as competições de esqui. É feito 
em lugares especialmente prepara
dos, com alturas de 70, 80 e até 
mesmo 100 metros. O esquiador de 
salto precisa de uma técnica segura 
e bem desenvolvida para não se 
acidentar. Faz-se a contagem de 
pontos em função do estilo e da 
distância de salto. O competidor 
precisa conseguir boa velocidade 
antes de chegar ao trampolim, para 
aumentar o impulso.

No "slalom  o com petidor deve unir velocidade e destreza: na longa descida, passa por várias bandeirolas.
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Da escolha certa dos esquis depende o bom desempenho dos esportistas.O risco e a em oção levam  centenas de pessoas aos esportes de inverno.

As disputas de esqui nas Olim-

?íadas de Inverno dividem-se em 
ogos Alpinos —  descida e slalom  

■— e Jogos Nórdicos —  corrida e 
salto. O esporte é regulamentado 
pela Fédération Internationale de 
Ski (FIS), que foi fundada em 1924 
durante a realização da pri
meira olimpíada, em Chamonix 
(França)

Trenós: 
toboga e “bobsleigh”

O tobogã é um esporte praticado 
com um trenó simples, constituído 
de uma prancha cuja frente é recur
vada para servir de apoio ao espor
tista. Veio do C anada para os Esta
dos Unidos, onde foi adotado com 
grande entusiasmo. O esporte con
siste em deslizar o veículo (ocu
pado por uma ou por várias pes
soas) pela montanha.

O bobsleigh é um trenó aperfei
çoado. Foi idealizado na Suíça, por 
volta de 1890, por dois americanos 
em férias que resolveram aumentar 
a velocidade do_tobogã. É montado 
sobre quatro lâminas de patins e 
feito em tamanhos para duas ou 
quatro pessoas. Os carros podem 
ser de madeira, alumínio ou aço, 
com as lâminas montadas em pa
res, um para cada “eixo” . Dirige-se
0 bobsleigh por meio de um volante 
ou cabos, ligados ao eixo dianteiro. 
Para frear, pressiona-se contra o 
gelo uma barra denteada que fica 
entre as lâminas.

O bobsleigh, fabricado especial
mente para competições, deve ter 
as medidas máximas de 163 quilos, 
269 centímetros de comprimento e 
8 milímetros na espessura das lâm i
nas (para duas pessoas); ou 228 
quilos, 378 centímetros e 10 milí
metros (o de quatro pessoas).

As provas internacionais de 
bobsleigh disputam-se em pistas de
1 500 metros, com inclinações de 8 
a 15% e muitas curvas. Faz-se o 
percurso com equipes que se reve
zam a cada quatro descidas. E 
dá-se a largada alguns metros antes 
da linha de partida, empurrando-se

Nas O lim piadas de inverno, o hóquei sobre o gelo tem  lugar de destaque.

o carro, de modo que ele já  esteja 
com certa velocidade ao atingir o 
ponto em que se começa a m arcar 
o tempo. É importante controlar o 
deslocamento do peso das pessoas 
nas curvas, pois o bobsleigh chega 
a atingir a velocidade de 150 quilô
metros por hora.

O s veleiros do gelo

Os primeiros barcos para o gelo, 
pequenos veleiros montados sobre 
patins, foram construídos na Ale
manha, na segunda metade do sé
culo XVIII.

Contudo, só um século depois 
começou o seu aperfeiçoamento. 
Em 1900, já  havia veleiros desse 
tipo que alcançavam 100 quilôme
tros por hora. Vários tipos de bar
cos foram experimentados, mas a 
prática ensinou que os menores são 
muito mais velozes.

A classificação deles para efeito 
de competição baseia-se apenas na 
área das velas. Nos Estados Uni
dos, onde o esporte está mais de
senvolvido, há duas classificações. 
O Hudson River Ice Yatch Club di
vide os veleiros em: primeira 
classe, mais de 600 pés quadrados; 
segunda classe, de 450 a 600; ter
ceira, de 300 a 450; quarta, de 225 
a 300; e quinta, até 225 pés qua
drados de vela. A Northwestern Ice 
Yatching Association estabelece: 
classe A, 250 a 350 pés; B, 175 a 
250 pés; e classe C, até 175 pés 
quadrados.

Patinação

Os primitivos sapatos de neve 
dos povos nórdicos, que evoluíram 
para sapatos com lâminas de ossos 
de vaca ou rena, foram os precur
sores dos modernos patins de gelo. 
Sua origem é, portanto, tão antiga 
como a dos esquis, pois correspon
diam a uma necessidade dos habi
tantes de lugares frios: a de se loco
moverem na neve ou no gelo.

As competições de velocidade 
em patins de gelo são disputadas 
em percursos de 500, 1 500, 5 000As provas de velocidade sobre patins são muito comuns nas pistas de gelo.
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Invertebrados

São invertebrados todos os ani
mais destituídos de vértebras ou de 
qualquer tipo de esqueleto interno 
—  cartilaginoso ou ósseo —  que 
funcione como estrutura para seu 
corpo. Algumas formas, entretanto, 
possuem um esqueleto externo que 
as sustenta e protege-; outras, como 
os moluscos*, possuem certa estru
tura interna que não chega a cons
tituir um verdadeiro esqueleto. Se
gundo classificações recentes, os 
invertebrados incluem diversos fi- 
los: Coelenterata (cerca de 11000 
espécies, como medusas, anêmo- 
nas-do-mar, corais e hidróides); 
Ctenophora (cerca de oitenta espé
cies de ctenóforos*); Porifera 
(cerca de 4 000 espécies de espon
jas^); Mesozoa (cerca de cinqüenta 
especies de mesozoários); Plathyel- 
minthes (cerca de 15 000 espécies 
de platelmintos* ou vermes* acha
tados, como as planárias, os trema- 
todos e as tênias ou solitárias); 
Rhynchocoela ou Nemertinea 
(cerca de seiscentas espécies de ne- 
mertinos); Entoprocta (cerca de 
sessenta espécies de entoproctos); 
Rotifera  (cerca de í 500 espécies 
de rotíferos ou rotatórios);VOas/ro- 
tricha (cerca de 150 especies de 
gastrótricos); Kinorhyncna  (cerca 
de cem espécies de quinorrincos); 
Nematomorpha (cerca de 250 espé
cies de nematomorfos); Acantoce- 
phala  (cerca de trezentas espécies 
de acantocéfalos); Nemathèlmin- 
thes (com cerca de 80 000 espécies, 
inclui os vermes arredondados de 
vida livre ou parasitas, como a 
lombriga); Mollusca (cerca de 
110 000 espécies, como caramujos, 
ostras, polvos, lulas e mexilhões); 
Annelida  (cerca de 9 000 espécies 
de anelídeos*); Arthropoda  (com 
mais de 800 000 espécies de inse
tos*, crustáceos*, aracnídeos*, 
etc.}; Onycophora (cerca de oitenta 
espécies de onicóforos); Tardigrada 
(170 espécies de tardígrados); Pen- 
tastomida (cerca de sessenta espé
cies de pentastomídeos); Schiu- 
roida (cerca de oitenta espécies de 
esquiuróideos); Bryozoa  (cerca de 
4 000 espécies de briozoários); 
Priapuloiaa (cinco espécies de pria 
puloideos); Phoroniaa (quinze es
pécies de foronídeos); Brachiopoda 
(310 espécies de braquiópodos, 
mais 12 000 fósseis); Sipunculoi- 
dea (275 espécies de sipunculidos); 
Chaetognatha (cerca de sessenta 
espécies de quetognatos); Pogono- 
phora  (45 espécies de pogonófo- 
ros); Èchinodermata (cerca de 
6 000 espécies de equinodermos*, 
como estrelas-do-mar, ouriços-do- 
m ar e holotúrias).

Colocados inferiormente na es
cala zoológica, os invertebrados — 
95% do reino a n i m a l s ã o  o pri
meiro passo na linha evolutiva 
rumo aos vertebrados. Além disso, 
formam os primeiros elos da cadeia 
alimentar, na qual se baseia a vida 
de todos os animais.

VEJA TAM BÉM : Animais.

e 10 000 metros'. Começaram com 
a Olimpíada de Chamonix, em 
1924.

Há também a competição de fi
guração, dividida em duas partes. 
Na primeira, os competidores de
vem realizar as figurações indica
das (seis figuras para cada um, re
petidas três vezes).

Os juizes desenham as figuras, 
escolhidas num grupo de 41, e o de
senho é entregue ao competidor 15 
minutos antes da realização da 
prova. O patinador ganha pontos 
de acordo com a precisão dos mo
vimentos e dos traços, o tamanho 
da figura feita, o estilo, e outros 
itens. . _

A segunda parte da competição 
é livre: nela cada patinador ou par 
de patinadores faz evoluções se
gundo seu gosto e habilidade, e as 
notas são dadas conforme os itens 
da prova de figuração, mais a origi
nalidade apresentada.

H óquei 
sobre o  gelo

Afirma-se que esse jogo entre 
duas equipes, semelhante ao hóquei 
sobre patins de roda, originou-se de 
um a disputa entre soldados estacio
nados em Halifax e Kingston, no 
Canadá, em 1853. O primeiro jogo 
oficial foi feito em 1879, entre dois 
times de Montreal.

Como o hóquei comum, o do 
gelo assemelha-se também ao fute
bol. E disputado num retângulo de 
26 por 61 metros, com traves de 
gol situadas em cada extremidade, 
3 metros atrás da linha de fundo. 
O gol tem 122 centímetros de al
tura por 183 de largura.

Cada equipe- compõe-se de seis 
jogadores —  goleiro, dois defenso
res, um central e dois atacantes — 
todos calçados com patins de gelo 
e munidos de tacos com os quais 
tocam e impulsionam a pala ou 
disco. Cada taco mede 134 centí
metros de cabo e sua ponta tem 37 
por 7,62 centímetros. Os jogadores 
usam protetores especiais para ca
beça, cotovelos, joelhos, parte ante
rior das pernas, além de usarem lu
vas de feltro grosso. O goleirô pode 
usar outros protetores e seu taco 
pode ter dimensões maiores. O jogo 
divide-se em três tempos de 20 mi
nutos cada um, com intervalos de 
10 minutos.

“Curling”

Esporte semelhante à malha ou 
bocha, jogado numa pista de gelo 
de 38 por 4,26 metros, entre duas 
equipes de no máximo quatro pes
soas cada.

Numa jogada, cada pessoa tem 
direito a atirar duas pedras. As pe
dras (de forma achatada e oval) de
vem aproximar-se o mais possível 
da “casa”, que fica no meio de uma 
série de círculos concêntricos, 
como um alvo. Há uma casa em 
cada extremidade da pista. Quando 
cada equipe jogou suas pedras, 
contam-se os pontos, que sao pro
porcionais à proximidade do cen
tro. Isso constitui um end. Uma 
partida compõe-se de vários ends.

VEJA TAMBÉM-.Esporte.

Os "bobsleigh" são trenós especiais que atingem  1 5 0  quilôm etros por hora.

Na era do plástico, o "snow -kart"  tornou-se m oda na Europa e na A m érica.

Como prova disputada em equipe, o "snow-kart" foi introduzido em 1966.
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Investimento

Na acepção mais corrente, a pa
lavra “investimento” significa qual
quer aplicação de dinheiro, feita 
por empresas ou indivíduos, objeti
vando um rendimento futuro.

Emprega-se geralmente o termo 
para descrever transação em que se 
efetiva uma compra quer de ativos 
velhos ou novos, quer de títulos pu
ramente financeiros (como letras de 
câmbio* e Obrigações do Tesouro 
Nacional). Abrange a aquisição de 
máquinas e equipamentos — bens* 
reais de produção — e a compra 
de imóveis, para instalar unidades 
produtivas ou para  locação.

O caráter da transação é deter
minado pelo comprador, que consi
dera investimento sua aplicação de 
capital*, desde que o gasto de di
nheiro não tenha sido feito para 
consumo e que haja expectativa de 
um retorno valorizado.

Para os economistas, “investi
mento” tem um sentido mais es
pecífico: significa formação de ca
pital. É a parcela das Despesas 
Nacionais realizada para manter 
ou ampliar a capacidade produtiva 
da economia, ou seja, compra de 
equipamentos novos e aumento de 
estoques. Excluem-se, portanto, to
das as despesas com bens já  em 
uso, pois a compra de uma má
quina usada corresponde não a um 
investimento mas a um desinvesti
mento (do mesmo valor) de quem 
a vende, de modo que o investi
mento líquido é nulo.

Essa segunda acepção, adotada 
pela ciência economica, não 
abrange, portanto, várias transa
ções que são classificadas como 
‘investimento” na linguagem co

mercial comum. É o caso da sim
ples troca de títulos e papéis entre 
indivíduos, que nada acrescenta à 
riqueza total da nação.

Uma unidade econômica (indiví
duo, empresa, etc.), cujas receitas 
:orrentes superam as despesas cor 
rentes, pode adquirir títulos de 
renda fixa, por exemplo, esperando 
um a futura remuneração de capital, 
sob a forma de juros*. Esses títulos 
podem ter sido vendidos por uma 
unidade deficitária e nesse caso 
isso não provoca qualquer altera
ção no fluxo de bens e serviços ou 
no estoque global de capital e pro
dutos: a capacidade produtiva da 
economia permanece inalterada. 
Nesse exemplo, a aplicação exclu
sivamente financeira de capital per
mite ao agente econômico uma ca
pitalização pessoal, mas nada 
acrescenta ao estoque de capital do 
sistema econômico. Do ponto de 
vista rigorosamente técnico, não 
houve investimento.

O processo de acumulação de 
capital — investimento —  é carac
terizado por alguns mecanismos. 
Um a porção do produto social rea
lizado num determinado período é 
composta de bens de produção 
(instalações, equipamentos, etc.) 
que vão incorporar-se ao estoque 
de capital já  existente. Servem para 
repor o desgaste dos meios de pro
dução já  utilizados e para ampliar 0  investimento fixo é composto por equipamentos e instalações.

o estoque desses meios, o que signi
fica um incremento na potência 
produtiva do sistema. Esse pro
cesso tem início com a conversão 
do excedente econômico em capi
tal, quando a parcela do produto 
social não consumido por indiví
duos ou famílias é utilizada na pro
dução de novos bens.

O excedente^ constituído de 
meios de produção, preserva ou au 
menta a capacidade de produzir. O 
processo de formação desse exce
dente desenvolve-se em três etapas: 
poupança de capital, incorporação 
dos recursos no processo produtivo 
(investimento) e transformação do 
investimento em fonte de renda.

Os economistas distinguem o in
vestimento bruto do líquido. O pri
meiro corresponde aos gastos to
tais em moeda efetuados para a 
compra ou produção de bens de ca
pital e formaçao de estoques. 
Quando se utiliza o conceito de in
vestimento líquido, excluem-se as 
despesas com reposição de equipa
mentos e instalações desgastadas 
pelo uso, os tornados obsoletos — 
por progresso tecnológico ou mu
dança na estrutura produtiva — e 
os inutilizados por acidente. Esse 
desgaste total do aparelho produ
tivo é denominado “depreciação” 
ou “consumo de capital” . En
quanto a reposição apenas mantém 
a capacidade produtiva anterior, 
pois injeta no sistema econômico 
um capital consumido anterior
mente, o investimento líquido am

M eios de transporte tam bém  fazem  parte do processo de acum ulação de capital e, portanto, dos investimentos.
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plia essa capacidade. Assim, mede 
com maior precisão o crescimento 
da economia.

Os investimentos realizados com 
capital fixo — compra de meios de 
produção duráveis, como equipa
mentos e instalações —  compõem, 
nas Contas Nacionais, o item For
mação de Capital Fixo (ou Investi
mento Fixo). Os investimentos com 
capital circulante formado pelos es
toques de matérias-primas e pela 
variação líquida dos estoques de 
produtos finais constituem o item 
Variação de Estoques.

Costuma-se ainda diferenciar a 
formação interna de capital e os in
vestimentos realizados no exterior. 
A formação interna inclui apenas 
os aumentos de ativos dentro do 
país, ao passo que os investimentos 
no exterior referem-se às variações 
líquidas dos ativos localizados em 
outro país mas pertencentes a cida
dãos nacionais. Tais ativos podem 
ser equipamentos, instalações e es
toques, bem como quaisquer inte
resses financeiros.

Os especialistas não são unâni
mes ao examinar quais transações 
devem ser incluídas na categoria de 
investimento. As vezes, transações 
realizadas para aquisição de imó
veis novos são contabilizadas nas 
Contas Nacionais como Formação 
de Capital. Grande parte desses 
imóveis, contudo, destina-se a ser
vir como residência, objetivo que 
nada tem a ver com investimento 
como variável agregada macroeco
nômica. Também transações com 
veículos de transporte, que podem 
ser usados como bens de consumo 
(carros de passeio, por exemplo) ou 
bens de capital (caminhao que 
transporta cargas), suscitam dúvi
das entre os economistas.

Por isso, cada país define “inves
timento” de uma forma específica, 
que atenda melhor a suas particula
ridades econômicas.

Tipos de investim ento

Alguns economistas consideram 
o investimento uma variável inde
pendente. Outros afirmam que ela 
depende de outras variáveis do sis
tema econômico: renda*, estoque 
de capital, taxa de juros, etc.

Na realidade, a taxa de forma
ção de capital sofre várias influên
cias, inclusive extra-econômicas, o 
que torna difícil tratá-la como de
pendente de um único fator. Para 
melhor compreender a relação en 
tre os investimentos e outras variá
veis, criaram-se os conceitos de in
vestimento autônomo e investi
mento induzido.

O investimento autônomo é 
aquele que não se realiza como 
consequencia de uma alteração no 
nível de renda. Isso significa que o 
montante de despesas em novos 
bens de capital pode variar, ainda 
que o nível de renda permaneça 
inalterado. O investimento autô
nomo ocorre em virtude de altera
ções tecnológicas, guerras, política 
governamental, etc.

O investimento que se realiza em 
função de um aumento da renda é 
denominado “induzido” . Ele pode 
ser observado em qualquer estatís
tica que apresente, numa série his
tórica, os dados dé Formação 
Bruta de Capital e da Renda Na-

Em países desenvolvidos, investe-se m aciçam ente nas grandes indústrias.

À medida que cresce o consumo, mais se faz sentir o efeito do capital

cional: percebe-se então uma sensí
vel correlação entre renda e investi
mento. O fenômeno fica mais claro 
quando se observa que o aumento 
da capacidade de consumir de uma 
economia representa um incentivo 
para o investimento.

Uma elevação na renda leva a 
um aumento no consumo*, numa 
proporção que depende, entre ou
tros fatores, da repartição e do 
nível absoluto da renda. Esses fato
res, agregados, configuram a “ pro
pensão a consumir” de uma socie
dade. Quando se amplia a demanda 
de bens de consumo, há uma utili
zação mais intensa d a  capacidade 
de produzir. Esta, em determinados 
ramos, esgota-se e é aumentada 
através de novos investimentos. 
Tais investimentos, que se desti
nam a atender à demanda resul
tante do incremento da renda, são 
denominados “ induzidos” .

O m ultiplicador

Toda modificação autônoma no 
investimento provoca alteração 
proporcionalmente maior na renda, 
que resulta do efeito denominado 

multiplicador de investimento” .
Ele pode ser observado quando 

se faz um investimento autonomo 
— por exemplo, mediante a aplica
ção de incentivos* fiscais —  de, su- 
ponha-se, 100 milhões de cruzeiros 
na construção de uma fábrica no 
Nordeste. Esses recursos constitui
rão receitas dos operários que tra
balham na construção, dos enge
nheiros responsáveis pelo projeto, 
dos vendedores de material de 
construção, etc., que utilizarão 
parte deles para satisfazer suas ne
cessidades de consumo individual. 
Admita-se que esta última parcela 
seja de 70% (a proporção e deter
minada pela “propensão marginal 
a consumir” — cujo símbolo é 
PMgC), constituindo um total de 
70 milhões de cruzeiros, que virá a 
constituir a receita adicional dos 
vendedores dos bens de consumo 
adquiridos por engenheiros, 
operários, etc. Se a PMgC aos ven 
dedores também for de 70%, eles 
voltarão a gastar, em consumo, 49 
milhões de cruzeiros (70% de 70 
milhões), o que dará lugar a novas 
receitas, e assim por diante. Desse 
modo, um investimento autônomo 
inicial de 100 milhões de cruzeiros 
gerará uma renda adicional de 100 
+  70 +  49 +  . . .  milhões, ou 
seja, um valor equivalente à soma 
de uma progressão geométrica infi
nita e decrescente, de razão igual a 
0,7 desde que a PMgC de todos os 
grupos seja sempre igual a 0,7. 
Nesse tempo, a renda adicional ge
rada pelo investimento inicial de 
100 milhões é de 333 milhões e o 
multiplicador é 3,33 . . ., pois a 
renda total induzida é 3,33 vezes 
maior que o valor do investimento. 
A fórmula que permite calcular o 
multiplicador é:

1
1—PMgC

No exemplo:

Assim, quanto maior for a propen-



são marginal a consumir, maior 
será o efeito multiplicador do in
vestimento.

As economias subdesenvolvidas 
têm em geral um a alta propensão 
marginal a consumir, de modo que 
os efeitos de um investimento autô
nomo na expansão da renda são 
bem mais fortes do que numa eco
nomia desenvolvida, com menor 
tendência para despender em con
sumo os acréscimos de renda.

O acelerador

O princípio de aceleração traduz 
outro efeito: as variações no inves
timento resultantes de alterações 
no nível de renda. O acelerador 
mede em termos relativos a magni
tude de indução ao investimento, 
motivada por um a variação ante
rior na renda.

Alguns autores, contudo, consi
deram o investimento induzido 
como um a função de modificações 
no consumo. Para eles, o acelera
dor apresenta-se de forma um 
pouco diversa. Quando se acredita 
que o investimento induzido de
pende da renda, o acelerador con
funde-se com a ‘“propensão margi
nal a investir” (PMgl), isto é, a 
parcela do acréscimo de renda des
pendida em investimento. Se hou
vesse um aumento de 333 milhões 
de cruzeiros na Renda Interna do 
Nordeste, e o acelerador fosse igual 
a 1/10, haveria então um investi
mento induzido de 33 milhões de 
cruzeiros, pois os investidores ve
riam no aumento de renda um in
centivo a novas inversões naquele 
montante.

O supermultiplicador é um coefi 
ciente que procura descrever o 
comportamento conjunto dos dois 
efeitos. Mede as conseqüências di
nâmicas do investimento autônomo 
na renda, mas considera também o 
reflexo que o investimento sofre em 
decorrência de crescimento da 
renda. Sua fórmula é

SM =  1
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1 -  PMgC -  PMgl

No exemplo do Nordeste, o 
efeito global do multiplicador de 
renda e acelerador de investimento 
levaria a inversão inicial a expandir 
a renda em:

S M _ 1 -  0,7 -  0,1 = ~ Õ T  =  5

O investimento autônomo inicial 
provocou uma expansão de 333" mi
lhões na renda, que induziu a uma 
ampliação de 33 milhões no inves
timento, que p‘or sua vez promo
verá, pela açao do multiplicador, 
um a segunda expansão '—  de 111 
milhões —  na renda; esse acrés
cimo induzirá a novo investimento, 
de 10,9 milhões e assim por diante.

Essa sucessão infinita e cres
cente levará a renda a uma expan
são global de aproximadamente 
500 milhões de cruzeiros, ou seja, 
cinco vezes o montante do investi
mento autônomo inicial.

O problem a no capitalism o  
e no socialism o

O economista J. M. Keynes*, Para os econom istas, investir significa form ar capital. U m a das form as de 
analisando o sistema capitalista, investim ento consiste na renovação dos bens de produção.

concluiu que o ritmo de acumula
ção de capital depende essencial
mente de dois fatores: a eficiência 
marginal do capital e a taxa de ju 
ros vigente.

A eficiência marginal do capita 
—  ou eficiência marginal do inves
timento —  é a taxa de rendimento 
esperada pelo capitalista como re
torno de uma inversão.

A eficiência marginal é sempre 
um a estimativa do que o empresá
rio espera apurar de seu investi
mento. Por exemplo: sabendo 
quanto uma máquina rende por 
ano, o tempo que pode durar o seu 
preço de oferta, o investidor cal
cula a eficiência marginal. Com pa
rando o rendimento esperado da 
máquina com a taxa de juros, o in
vestidor saberá que rendimento lhe 
seria proporcionado se aplicasse 
seu capital em empréstimos.

Supoe-se que o capitalista só 
comprará a máquina se sua eficiên
cia marginal (rendimento) for 
maior que a taxa d e ju ro s vigente. 
Por isso, a promoção do investi
mento requer que a taxa de juros 
seja baixa. Segundo Keynes, uma 
política monetária adequada por 
parte do Estado pode manter os ju 
ros baixos e o investimento num 
nível bastante elevado.

Após a crise* econômica de 
1929, as relações entre Estado e 
economia foram substancialmente 
alteradas. De agente inversor no 
campo dos serviços públicos e seto
res de infra-estrutura —  investi
mentos de longa maturação e re
torno duvidoso —  o Estado passou 
a intervir no mecanismo de capta
ção de poupança e na área de in
vestimentos na produção.

Nas sociedades capitalistas de
senvolvidas, a intervenção na área 
de produção visa principalmente a 
alcançar o equílibrio da economia 
no nível mais alto de emprego de 
fatores e a evitar crises cíclicas.

Já  nas economias subdesenvolvi
das, a nova atividade do Estado 
pretende elevar sobretudo o nível 
da poupança e investimento —  em 
geral muito baixo —  e dessa forma 
possibilitar um aproveitamento me
lhor dos fatores disponíveis, na ten
tativa de promover o desenvolvi
mento.

Nas economias centralmente 
planejadas, isto é, nas sociedades 
socialistas, o volume da Formação 
Bruta de Capital Fixo a ser reali
zado num determinado período é 
decidido pelo Estado, que detém a 
propriedade dos meios de produção 
e o poder de alocá-los.

Assim, ao tomar a decisão, obje
tivando conseguir determinada 
taxa de crescimento econômico, 
leva em conta a constelação de fa
tores disponíveis.

Além disso, precisa considerar 
as conseqüências políticas de op
ções que implicam, por exemplo, 
aumento da produção de bens de 
consumo em detrimento da de bens 
de capital.

Esta última alternativa supõe 
adiar as aspirações de consumo, 
mas possibilita crescimento da eco
nomia a longo prazo.

VEJA TAM BÉM : Capital; Juros; 
Poupança; Renda.

Investim ento na extração de petróleo gera bens de consumo e produção.
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A floração do ipê é irregular e, em  geral, acontece quando a árvore está despida de folhas. No Brasil, o de flores am arelas é o m ais com um .

Ipê

Os ipês, plantas que só se desen
volvem em regiões temperadas e 
tropicais, pertencem a diferentes 
famílias botânicas (bignoniáceas, 
leguminosas* e cesalpináceas). So
mente dois gêneros, porém, desta- 
cam-se como plantas ornamentais e 
medicinais: o Tecoma spp (nas re
giões de clima temperado) e o 7a- 
bebuia spp (que abrange todos os 
ipês da América tropical, inclusive 
os brasileiros).

De porte médio e lento cresci
mento, essas árvores possuem ca
racterísticas que variam de acordo 
com seu tipo botânico. De modo 
geral, têm flores grandes e vistosas, 
em que as pétalas, soldadas entre 
si, dao à corola aspecto afunilado. 
As flores tornam-se ainda mais bo
nitas porque não ficam isoladas: 
reúnem-se em inflorescências pani- 
culadas (em forma de cacho) muito 
curtas e mais ou menos compactas 
nas pontas dos ramos.

Os ipês florescem entre agosto e 
outubro, ocorrendo muitas vezes, 
no mesmo ano, uma floração irre
gular. O aparecimento das flores 
acontece quando a copa da árvore 
está totalmente despida de folhas 
ou então quando estas estão sur
gindo ou ja  se encontram parcial
mente desenvolvidas.

As folhas, que ao cair deixam 
visíveis cicatrizes no caule, são 
muito curiosas: compõem-se de 
três, cinco ou até sete folíolos dis
postos como se fossem os dedos da 
m ão; daí serem chamadas de folhas 
“palmatifoliadas” ou “digitadas”

Já  os frutos têm forma de cápsulas 
relativamente longas —  chegam às 
vezes aos 20 centímetros — , que 
contêm boa quantidade de semen
tes achatadas e aladas.

No Brasil, os ipês são especial
mente apreciados como plantas or
namentais (ipê-amarelo, ipê-roxo, 
ipê-rosa) e algumas espécies (ipê- 
amarelo, ipê-preto) são aproveita
das na indústria farmacêutica. Ex
traído do lenho e da entrecasca, o 
ácido lepáchico (também usado na 
indústria de corantes) é poderoso 
diurético, segundo alguns especia
listas. Outros elogiam suas quali
dades como depurativo e estomá
quico. Há também algumas 
espécies de bignoniáceas que encer
ram perigosas substâncias tóxicas.

Alguns ipês, como o amarelo-do- 
brejo, são usados na indústria de 
barris; outros são excelentes como 
árvores de sombra para determina
das culturas perenes, contribuindo 
ainda para a formação de húmus 
no local, ao desprenderem suas fo
lhas durante o inverno. Outras es
pécies são importantes fornecedo
ras de madeira de lei para as mais 
variadas finalidades (móveis, vigas, 
caibros, tacos, etc.). Ultimamente 
vêm sendo cultivados para futuro 
aproveitamento como madeira na 
construção civil (ipê-bóia, ipê- 
pardo, ipê-roxo e ipê-tabaco, entre 
outros).

Praticamente em todo o Brasil 
ocorrem ipês, mas é na região Cen- 
tro-oeste que essas árvores se de
senvolvem com maior facilidade. 
Nas regiões de cerrado, os ipês 
roxo e amarelo constituem mesmo 
árvores características.

VEJA TAM BÉM : Leguminosas.P o r  s e r  m u it o  f r o n d o s o ,  o  ip ê -r o x o  é  a p r e c ia d o  c o m o  p la n t a  o r n a m e n t a l.
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Irã

S U M Á R IO

Localização geográfica: Ásia oc i
dental

Lim ites: União Sovié tica  e mar Cás
pio (N), A feganistão e Paquistão 
(E), m ar da Arábia, golfo  de Omã 
e golfo  Pérsico (S), Iraque e Tur
quia (O)

Superfície: 1 621 9 0 0  k m 2 
População: 28  236  0 0 0  hab. (esti

m ativa para 1970)
Cidades principais:

Teerã (capita l — 2 7 0 0  0 0 0  hab.), 
Ispahan (4 24  0 0 0  hab.), M echhed 
(409  000), Tabriz (403  000 ) e 
Abadan (261 000 ) -  estim ativas 
para 1967 

Id iom a: persa (oficial)
Portos principais: Bandar Shahpur e 

Abadan 
Rodovias: 35  0 0 0  km (1969) 
Ferrovias: 3 5 6 3  km (1969 )
Unidade m onetária: rial

O território do Irã — antiga Pér
sia —  sempre foi alvo dos interes
ses econômicos das grandes potên
cias. No século XIX, a história do 
país caracterizou-se pela disputa 
entre dois impérios rivais, a Ingla
terra e a Rússia.

A presença estrangeira —  domí
nio russo ao norte, hegemonia in
glesa ao sul — . amplamente favo
recida pela monarquia que go
vernava o país, desencadeou no iní
cio do século X X  uma revolução 
nacionalista e liberal, que conse
guiu efêmeros resultados: uma 
constituição razoavelmente demo
crática, mas que só durou dois 
anos. O poder monárquico consoli
dava-se.

Em-1925, Reza Khan, um oficial 
militar, derrubou a dinastia domi
nante (Quadjar) e assumiu o poder, 
fundando nova linha dinástica 
(Pahlevi). Através de um governo 
despótico, Reza tentou modernizar 
o país, deixando, Contudo, intactos 
os maiores problemas: a questão 
agrária e a independência nacional. 
Suas reformas sócio-econômicas 
respeitavam a estrutura feudal da 
sociedade; quanto à soberania na
cional, estava permanentemente 
ameaçada pela situação estratégica 
do Ira e pela dependência econô
mica às companhias petrolíferas es
trangeiras.

Quando eclodiu a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945); as 
tropas aliadas ocuparam o país, a 
despeito da oposição de Reza. Este 
abdicou então (1941) em favor de 
seu filho, Mojiamed Reza.

Durante a guerra, o Irã  serviu ao 
trânsito de equipamento e reabaste
cimento dos aliados, do golfo Pér
sico à Rússia. Em troca, um 
tratado (1942) garantia sua integri
dade e a desocupação do país seis

meses após o fim da guerra. Em 
1945, americanos e ingleses deixa
ram o território iraniano, mas as 
tropas soviéticas permaneceram es
tacionadas ao norte.

A liberalização do regime, após 
a ascensão de Mohamed Reza, per
mitiu a organização de vários par 
tidos políticos do Irã. O mais soli
damente estruturado, o Teudeh 
(partido popular, de inspiração co
munista), tentou instalar em Tabriz 
um governo apoiado pela União 
Soviética: a região do Azerbaïdjan 
(ao norte) proclamou-se república 
democrática, em 1945.

Após fazer uma queixa à Orga
nização das Nações Unidas, o go
verno iraniano apelou à Rússia, a 
fim de negociar a retirada das tro
pas soviéticas, contra a promessa 
de resolver pacificamente a questão 
do Azerbaïdjan.

Quando os soviéticos abandona
ram a província rebelde (1946), a 
entrada de tropas iranianas provo
cou a queda imediata do regime do 
norte. Os ministros do Teudeh fo
ram cassados; ao mesmo tempo, 
tropas britânicas desembarcavam 
em Basra (Bassora).

Os Estados Unidos não tarda
ram a intervir: em 1947 concede
ram  crédito em armamentos ao Irã,

que aceitou o envio de uma missão 
militar americana. O projeto de 
acordo soviético-iraniano foi então 
rejeitado pelo Parlamento. Essa ati
tude marcou a entrada do Irã na 
guerra* fria, constituindo um ponto 
decisivo na história contemporânea 
do país.

No início da década de 1950, os 
ingleses eram virtualmente os se
nhores da economia iraniana, gra
ças ao controle que exerciam sobre 
as jazidas petrolíferas. Contra esse 
estado de coisas criou-se no país 
uma nova facção política, a Frente 
Nacional, dirigida por Mossadegh 
(um deputado nacionalista e anti
comunista).

A força política da Frente garan
tiu o posto de primeiro-ministro 
para Mossadegh (1951), que decre
tou a nacionalização do petróleo; o 
povo o apoiou, mas o xá Mohamed 
Reza permaneceu neutro. Os Esta
dos Unidos —  cujos interesses eco
nômicos opunham-se aos dos ingle
ses —  haviam até então apoiado 
Mossadegh. Tentaram negociar a 
questão da nacionalizaçao, mas 
Mossadegh não abriu mao do de
creto.

A Inglaterra e as sociedades pe
trolíferas americanas organizaram 
então um sério boicote ao petróleo

iraniano. O Irã rompeu relações di
plomáticas com a Grã-Bretanha 
(1952), o que lhe custou a queda da 
produção e das exportações.

Enquanto isso, Mossadegh atri
buiu-se plenos poderes, com amplo 
apoio do Teudeh (que agia clandes
tinamente). Isso levou ao rompi
mento com os Estados Unidos, que 
passaram a fomentar a derrubada 
do primeiro-ministro e a recupera
ção do prestígio do xá. Este, apos 
um a frustrada tentativa de golpe, 
conseguiu finalmente derrubar 
Mossadegh em 1953, dando entao 
início a seu “reinado pessoal” (ca
racterizado pela maciça presença 
americana no Irã). Os partidos 
políticos foram extintos, o exercito 
sofreu uma depuração, os antigos 
membros do Teudeh foram presos 
e quase todos fuzilados.

Em 1957, o xá instituiu um re
gime parlamentar bipartidário, 
com o Partido Nacionalista (Mel- 
lioun), governamental, e o Partido 
do Povo (Mardo) apresentando 
programas parecidos, e sem qual
quer apoio popular. Mas em 1961, 
temendo a força eleitoral de seus 
opositores (a Frente Nacional con
tinuava ativa), o xá dissolveu o par
lamento e passou a governar por 
decretos ate novas eleições (1963), 
que foram vencidas pelo partido 
governamental.

O xá assinou novo acordo mili
tar com os Estados Unidos, permi
tindo aos americanos instalar no 
Irã bases de lançamento de fogue
tes, em troca de garantias contra a 
subversão interna. E as compa
nhias petrolíferas inglesas e ameri
canas tinham campo livre para agir.

Processos contra intelectuais, 
condenações à morte, como tam 
bém pesadas penas impostas aos 
presos políticos mostravam con
tudo a permanente existência de 
um a atuante oposição ao regime 
autoritário de Mohamed Reza, 
que em 1967, 26 anos após ter su
bido ao trono, coroou-se imperador.

Quadro natural

Ao sul do mar Cáspio, o pla
nalto iraniano é dominado pelos 
montes Elburz, onde ficam o ma
ciço granítico de Alam Kouh 
(4 840 metros) e o cone vulcânico 
Demavend (5 605 metros). A ca
deia prolonga-se a leste pelos mon
tes Khorasan, de altitudes mais re
duzidas.

Da região noroeste até o sul es- 
tende-se por 1 800 quilômetros a 
cadeia de Zagros. Na parte central, 
sua altitude ultrapassa 4 000 me
tros, diminuindo a partir da cidade 
de Chiraz. Ao sul da cidade de 
Kerman a cadeia chega a atingir 
mais de 4 500 metros de altitude.

No Azerbaïdjan —  norte oci
dental do Irã —  fica o vulcão Sa- 
valan, com 4 200 metros de alti
tude. Essa parte do país apre- 
senta-se como um tabuleiro, com 
planaltos cobertos de material vul
cânico, onde reina clima extrema
mente continental.

Entre as duas cadeias montanho
sas está o planalto interior do Irã, 
com altitude média de 1 000 me
tros. Na direção sudeste há um de
serto de clima rude e altitude de 
200 metros, e também depressões 
como a de Dasht-i-Kavir, com 600

Entrada dos russos em  Ispahan (1 9 1 6 ): um a das causas da grande revolta.
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metros de profundidade e a de 
Dasht-i-Lut, com 300 metros. Os 
nômades evitam esse deserto, fre
quentando somente a planície e as 
montanhas.

No sudeste do país fica o Mek- 
ran, região seca, com duas massas 
vulcânicas: o Kuh-i-Basman e o 
Kuh-i-Taftan, com cratera ativa.

Em todo o território iraniano as 
chuvas são fracas, salvo na encosta 
caspiana e nas montanhas do Za- 
gros (mais de 1 000 milímetros por 
ano). Para o interior o índice plu- 
viométrico diminui sensivelmente, 
caindo para 300 a 200 milímetros 
no planalto onde fica Teerã.

O clima do país tem caráter sub
tropical e continental. O verão é 
quente e seco. No inverno, as mas
sas de ar provocam quedas de neve 
ao norte e leste, e tempestades ao 
sul. Em Teerã, a temperatura mé
dia, no verão, é de 29 graus centí
grados; no inverno, chega a 0 grau.

Os rios mais importantes encon
tram-se na encosta sudoeste da ca
deia de Zagros: o Karun (navegá
vel em toda a extensão) e seu 
afluente Diz, o Kharkhek e outros 
menores. Os cursos d ’água que vêm 
do norte são torrenciais, mas muito 
curtos.

A floresta iraniana, localizada 
ao norte do país, tem característi
cas tropicais. Nos vales mais altos 
desenvolvem-se formações xerófi- 
las (vegetais que vivem em am
biente seco) e espécies tipicamente 
mediterrâneas, como a oliveira.

Econom ia

A economia do Irã por muito 
tempo baseou-se exclusivamente 
numa agricultura de estruturas feu
dais. As terras se dividiam em kha- 
liseh, grandes extensões pertencen
tes à coroa, e milkiat, grandes 
propriedades privadas (em 1964, 
27 famílias eram donas de 20 000 
aldeias). Uma reforma agrária foi

O xá do Irã. Reza Pahlevi, com sua 
esposa. Farah Diba.

Em Teerã, a capital, são exercidas as principais atividades adm inistrativas, com erciais e industriais. Sua localização, 
bem  no centro do país, perm ite o contato rápido com qualquer parte do território iraniano.
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promulgada em 1962 e concreti
zada em 1964, abolindo o latifún
dio e proporcionando algumas me
lhorias como máquinas e adubos.
M as o baixo padrão de vida das 
massas rurais prova que não foram 
consideráveis os êxitos dessa re
forma.

Desde a época feudal a agricul
tura iraniana fundamentou-se em 
culturas de subsistência, como 
trigo, sorgo, arroz, cereais e frutas 
(tâmaras, damascos e amêndoas).

A partir do início do século XX 
começaram a desenvolver-se cultu
ras para posterior industrialização, 
como, por exemplo, as açucareiras 
(beterraba e cana-de-açúcar) e olea
ginosas (rícino e sésamo). O algo
dão iraniano alimenta a indústria 
nacional e também é largamente 
exportado, da mesma forma que o 
tabaco.

O país tem grandes extensões de 
terras cultiváveis e não aproveita
das, principalmente pela falta de ir
rigação. A técnica mais usada é o 
qanat, galeria coletora de águas 
subterrâneas (um bom qanat irriga 
até 80 hectares). A neve das m onta
nhas é a maior fonte da água utili
zada para irrigação.

A indústria iraniana é modesta, 
ao lado de um artesanato impor
tante, principalmente o de tapetes 
(Ispahan, Chiraz e Yezd). Na dé
cada de 1960 as indústrias têxtil, 
química e de cimento recebe
ram impulso para o seu desen 
volvimento. Na década de 1970 
instalaram-se uma usina siderúr
gica em Karej, a 40 quilômetros de 
Teerã, e uma indústria mecânica 
em Tabriz.

O petróleo é o elemento prepon
derante na economia iraniana: em 
1970, a produção chegou a 180 mi
lhões de toneladas; 90% desse total 
foram exportados.

Depois do petróleo, aparecem na 
pauta de exportações, por ordem de 
importância, frutas frescas e secas, 
tapetes, algodão e caviar do mar 
Caspio.

Apesar de sua relevância, o pe
tróleo provocou mudanças apenas 
superficiais na estrutura economica 
iraniana. As riquezas procedentes 
de sua exploração praticamente 
não foram canalizadas para os se
tores básicos do país, sobretudo a 
agricultura.

E nas cidades que se encontram 
os reflexos mais evidentes — mas 
basicamente improdutivos — da ri
queza petrolífera. A população ru
ral abandona progressivamente os 
campos, seduzida pelas enganosas 
perspectivas de melhores condições 
de vida nos aglomerados urbanos.

A capital do Irã, Teerã, possui 
cerca de 2,7 milhões de habitantes.
Sua posição central (ao pé da ca
deia de Elburz) faz com que possa 
comunicar-se com relativa facili
dade com o resto do pais. Con
grega funções diversificadas — é 
núcleo administrativo, comercial e 
industrial —  e seus bairros impro
visados na periferia refletem o 
grande desequilíbrio cidade-campo 
do país.

Os obstáculos montanhosos e a 
grande distância entre os centros de 
atividade tornam difícil o desenvol
vimento das vias de comunicação 
iranianas. As redes ferroviária e ro-
d o  v iá r ia  s ã o  in s u fic ie n te s  p a r a  o  A  rondo do população do Chirae ó baixa. Sua ooonom ia ó  baseada r»o artesanato (principalm ente do topotoo) ■

A exportação de petróleo é o principal e lem ento da econom ia iraniana.

país; por sua vez, a infra-estrutura 
portuaria é precária.

População

Descendentes dos antigos árias, 
os persas* formam o grupo étnico 
mais numeroso do Irã, e sua civili
zação é imitada por diversos outros 
grupos que habitam o território, en
tre eles os curdos, os lurs e os 
bakhtiari.

A variedade humana e religiosa 
no país é notável: existem jjersas 
muçulmanos e chiitas, cristãos ar
mênios, nestorianos de Azerbaïd
jan , judeus citadinos e agricultores. 
A diversidade lingüística também é 
grande: o persa domina o grupo de 
línguas indo-européias (clurs, balu- 
chi e armênio), seguido pelas lín
guas turcas (azeri, qasqai e turco- 
mano), pelo mongol e árabe.

Oficialmente, a instrução é gra 
tuita, mas em 1960 cerca de 60% 
dos habitantes eram analfabetos. 
Outro problema: o ópio, consu
mido por mais da metade da popu
lação ativa.

VEJA TAM BÉM : Ásia; Oriente 
Médio; Persas; Petróleo.
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Iraque

S U M Á R IO

Localização geográfica: sudoeste da 
Ásia

Limites: Turquia (N), K uw ait e Arábia 
Saudita (S), Irã e go lfo  Pérsico (E), 
Jordânia e Síria (O)

Superfície: 4 3 4  0 0 0  k m 2 
População: 9 0 0 0  0 0 0  hab. (estim a

tiva  para 1970)
Cidades principais:

Bagdá (capital — 2 5 0 0  0 0 0  hab.), 
Mossul (315  0 0 0  hab.), Basra 
( Basso ra) (313  0 0 0  hab.)

Id iom a: árabe 
Rodovias: 8 5 0 0  km (1968) 
Ferrovias: 2 3 52  km (1968) 
Aeroportos principais: Bagdá e 

Basra (Bassora)
Unidade m onetária: d inar

Parte do império persa dos aque- 
mênidas, do império de Alexandre* 
e do reino dos gregos selêucidas, o 
Iraque constituiu também campo 
de luta dos romanos. Anexado pe
los persas* sassânidas, foi final
mente conquistado e islamizado pe
los árabes*, no século VII.

Desde 762, ano da fundação de 
Bagdá, o país ganhou importância 
crescente como centro de toda a ci
vilização árabe.

Em 1258, o conquistador mon- 
gol Hulagu apossou-se da cidade 
de Bagda, derrubando o califa 
abàssida el-Mustasim.

No século XV, depois de acirra
das lutas contra os turcos, os per
sas sefévidas conseguiram apode- 
rar-se do Iraque. Mas a partir de 
15 34, os turcos começam a domi
nar o país; com exceção de uma 
breve reocupação persa (1623- 
1638), o Iraque permaneceu sob 
controle otomano até a Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918).

D om ín io  b ritân ico  
e independência

O próspero país da Antiguidade 
e da época dos abássidas (século 
VIII) estava agora condenado ao 
a iandono: a autoridade, os interes 

;s e as preocupações dos paxás 
jrcos não ultrapassavam os limi 
;s das grandes cidades. Entregue 

Js tribos beduínas, que espalhavam 
um clima de terror permanente, o 
Iraque era uma região semidevas- 
tada, semidesértica.

A própria dinastia dos paxás 
mamelucos de Bagdá (1704-1831) 
—  que havia sustado a invasão 
persa de Nadir Chah —  desinteres
sou-se da trágica situação econô
mica do país. As reformas introdu
zidas pelo paxá Midhat, de 1868 a 
1871, em muito pouco alteraram a 
região mais turbulenta do império 
otomano. No entanto, foi esse Ira
que agitado e excêntrico, mas rico

A tradição belicosa na região do Iraque: "Arqueiros do Rei” , século XI a .C .. e "Guerreiros Curdos , 184 0 ,

Em 196 8 , com um golpe, a l-B akr tornou-se presidente e prim eiro-m inistro.

em petróleo, que a Inglaterra ocu
pou em 1914, instalando suas tro
pas em Bassora —  cidade também 
visada pelas forças turco-alemãs. 
Vencidos em Al-Kut (1916), os in
gleses reforçaram seus exércitos, 
apossando-se de Bagdá em 1917; 
no ano seguinte, tomaram Kirkuk 
e obrigaram a Turquia a assinar o 
armistício de Mudros.

Na luta contra a Turquia, a In
glaterra contou com todo o apoio 
do povo iraniano —  que aguar
dava, como recompensa, a tão so
nhada independência. Mas o país 
foi colocado sob mandato britânico 
(1920), como monarquia constitu 
cional: apoiado numa oligarquia 
semifeudal, o Emir Faissal ibn 
Husayn controlava todo o go
verno. Pelo tratado de Lausanne 
(1923), a Turquia renunciou oficial 
e definitivamente à sua pretensão 
de governar o Iraque.

A descoberta do petróleo em 
Kirkuk (1927) e, posteriormente, 
em Mossul e ainda em Zubayr 
criou uma nova imagem do Iraque: 
um país rico, que fortalecia seu na
cionalismo. Frente a essa transfor
mação, a Inglaterra decidiu agir 
prudentemente. Já  de posse das ba
ses militares iraquianas (legaliza
das pelo tratado de 1930), reconhe
ceu a independência do Iraque, 
em 1932.

Os anos seguintes foram m arca
dos por acelerados processos de de
senvolvimento econômico: a indús
tria do petróleo recebeu grande 
impulso; construíram-se rodovias e 
ferrovias; elaboraram-se sistemas 
de irrigação. A situação política, 
no entanto, era marcada por acen
tuada instabilidade: o Rei Faissal I, 
morto em 1933, havia sido suce
dido por seu filho Ghazi 1
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(1933-1939), figura medíocre e des
prestigiada. A monarquia foi dura
mente abalada pelo golpe de Es
tado do General Baku Sidji 
(1936-1937). Em 1939, como o su
cessor de Ghazi —  Faissal II — 
tivesse apenas quatro anos, a re
gência foi entregue a seu tio, Abdul 
Illah.

Diante da ameaça alemã de in
vadir o país,_o regente optou pela 
proteção britânica. Os conflitos en
tre a monarquia e as massas popu
lares tornavam-se cada vez mais in 
tensos e freqüentes. A situação 
agravou-se quando o primeiro-mi
nistro, Nuri Saíd (1954-1958), do
tado de plenos poderes, suprimiu os 
partidos políticos e a liberdade de 
imprensa e lutou implacavelmente 
contra os comunistas. Nessas con
dições de repressão total, o golpe 
de Estado do General Abdul Ka- 
rim Kassem, em julho de 1958, só 
poderia conquistar a simpatia do 
povo: o Rei Faissal II, Abdul Illah 
e Nuri Saíd foram assassinados, e 
a República proclamada.

Kassem assinou um pacto de de
fesa comum com a República 
Árabe Unida, mas, logo no início 
de seu governo, deparou-se com 
oposições múltiplas: o movimento 
Baath (pró-nasserista); a corrente 
comunista que se opunha à aliança 
com o Egito; a revolta dos curdos, 
exigindo autonomia.

A 8 de fevereiro de 1963, um 
golpe militar, organizado por ofi
ciais nasseristas, depôs Kassem, 
que foi assassinado.

O General Abdel Saiam Aref foi 
então eleito presidente da Repú
blica iraquiana. Conseguiu neutra
lizar o baasismo —  de tendências 
radicais e pan-arabistas, que pre
gava a liberdade de imprensa, de 
reunião e expressão — e estreitar 
as relações com o líder egípcio G a
mai Abdel Nasser*.

Quando Aref morreu, em 1966, 
num desastre de avião, o governo 
foi entregue a seu irmão Abdel 
Rahman Aref, que adotou uma 
política semelhante: aderiu à linha 
nasserista, freou as medidas de so
cialização, abriu o mercado petrolí
fero às sociedades francesas, a fim 
de fazer concorrência às empresas 
anglo-americanas. Em 1968, Aref 
foi deposto pelo General Ahmed 
Hassan al-Bakr, que levou o par
tido Baath ao poder. Com esse 
novo governo concretizou-se, final
mente, o projeto de nacionalização 
do petróleo.

Minoria quando assumiu o po
der, o partido Baath afirmou sua 
autoridade no crescente desenvolvi
mento da economia nacional. Suas 
medidas de nacionalização e socia
lização suscitaram violentos pro
testos, dentro e fora do país. Procu
rando apoio, o governo de Bagdá 
aproximou-se da Rússia, assi
nando, em abril de 1972, um p acto 
de amizade e cooperação. A ultima 
tentativa de derrubar o regime vi
gente no país ocorreu a 30 de junho 
de 1973. O movimento golpista, 
logo sufocado, foi liderado pelo co
ronel Nazem Kazza que foi execu
tado com 35 de seus seguidores.

Um a riqueza aparente

O Estado iraquiano estende-se
p e la  b a e ia  in fe r io r  d o s  r io s  T ig r e  e E m  T o h r ir  S q u a r e ,  n a  c o n d  o u i d e  B a g d á ,  f o r t e s  t r a ç o s  d a  c u l t u r a  O Ç ld e n ia l.

Eufrates. É uma região pantanosa 
e de grandes lagos, limitada, a 
norte, pela cadeia de Zagros e, a 
oeste, pelos planaltos da Chamiye. 
Essa serie de planaltos, de estrutura 
uniforme, é circundada por peque
nas cuestas, que deram o nome ao 
país: “Iraque’ significa “falésia”.

De clima continental, o Iraque 
atravessa invernos e verões rigoro
sos : as máximas de 50 graus centí
grados não são raras em Bagdá; 
temperaturas baixas são freqüente
mente registradas em Bassora. A 
maior parte do país recebe uma 
média de 100 milímetros de chuva 
por ano; com o aumento da alti
tude, crescem as precipitações.

No sul do Iraque, a vida é estri-’ 
tamente determinada pelos grandes 
rios e seus afluentes, como o 
Diyala (afluente do Tigre, que de
ságua nas proximidades de Bagdá); 
o Grande e o Pequeno Zab, tam 
bém afluentes do Tigre. O Tigre e 
o Eufrates desembocam na região 
do lago Hammar; ali perdem toda 
a força de suas águas, constituindo 
o rio Chatt al-Arab — único 
“ afluente” do golfo Pérsico.

A situação econômica do Iraque 
é fortemente precária: à deficiente 
administração pública — decor
rente, em parte, dos conflitos entre 
dirigentes sunitas e povo chiita — 
alia-se uma agricultura extrema
mente pobre. A grande maioria dos 
camponeses serve-se de métodos 
primitivos de cultivo.

Após a Primeira Guerra Mun
dial, foram elaborados planos de 
expansão agrícola, visando à me
lhoria das técnicas de irrigação; 
objetivavam também impedir as 
grandes inundações. Uma reforma 
agrária, em 1958, delimitou a pro
priedade individual a 250 hectares 
de cultura irrigada e 500 de cultura 
pluvial. Mas o sistema de irrigação 
e mal organizado.

Apesar de todos esses fatores ne 
gativos, a aparência do Iraque é de 
abundância: há muita água, e a 
terra é de boa qualidade.

Nas zonas de irrigação, a cultura 
mais importante é constituida pelo 
sorgo; o trigo domina a zona das 
culturas pluviais; o arroz e o milhç 
são cultivados no baixo Iraque. E 
também nessa região que se acham 
concentradas as grandes palmeiras, 
que produzem anualmente cerca de 
300 000 toneladas de tâm aras; 
50% dessa produção são exporta
dos, representando 80% do mer
cado mundial. As culturas indus
triais não assumem grande 
importância: algodão, na méc 
Mesopotâmia, e tabaco, nas mon' 
nhas do Curdistão.

A economia iraquiana apóia- 
basicamente na exploração do p 
tróleo. As jazidas principais, situ, 
das no norte do país, na região d 
Kirkuk, são controladas pela Ira' 
Petroleum Company.

O petróleo bruto é exportado 
para a costa mediterrânea por meie 
de um oleoduto com três ramifica
ções: duas para o porto de Tripoli, 
no Líbano; e uma terceira para Ba 
niyas, em território sírio. No sul, as 
jazidas de Zubay e Rumeilah são 
exploradas pela Basrah Petroleum 
Company.

No campo das comunicações, o 
Iraque desempenha papel primor
dial: 6 zuna de passagem entre o le-
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No baixo Iraque, as margens do rio Tigre são dom inadas por tam areiras.

Na região dos grandes lagos e pântanos, pratica-se a cultura de algas.

vante (§íria, Líbano, Israel e Chi
pre) e a índia.

Bagdá possui um dos principais 
aeroportos do Oriente Próximo; 
uma estrada de ferro atravessa o 
país, de Bagdá a Basra. O rio Tigre 
também constitui importante meio 
de transporte.

Os árabes formam 75% da popu
lação iraquiana, dividindo-se por 
dois grandes ramos do islamismo*: 
o sunismo ortodoxo (religião da 
burguesia urbana e dos dirigentes 
políticos) e o chiismo, seita do 
povo: 3% da população praticam 
diversas seitas e ritos; existe ainda 
uma minoria cristã, e os yezidis — 
seita sincretista islâmica e cristã 
(os muçulmanos denominam-nos 
“adoradores do diabo”). Vivem nos 
vales e a oeste de Mossul, onde de
senvolvem culturas de legumes e 
tabaco. As tribos que ameaçaram 
durante séculos os centros de cul
tura dos vales do Tigre e do Eufra- 
tes levam uma vida sedentária, em 
aldeias de agricultura irrigada. Al
guns grupos são seminômades: 
passam o inverno no deserto e o ve
rão à beira dos grandes rios, ou nas

estepes cultiváveis do norte.
Além dos árabes, os curdos re

presentam parte importante da po
pulação iraquiana. Vivem nas mon 
tanhas que se estendem até a 
Turquia e o Irã; falam um idioma 
iraniano e praticam o sunismo.

Pela discriminação de que foram 
vítimas, ao longo de toda a história 
iraquiana, os curdos viveram, até 
1970, em a(ritos constantes com o 
governo de Bagdá. A partir desse 
ano —  quando o presidente Ahmed 
Hassan al-Bakr e o líder das revol
tas curdas Mustapha Barzani assi
naram  um acordo — , os conflitos 
atenuaram-se, voltando a intensifi 
car-se em 1974. Nesse ano, o go
verno iraquiano ofereceu autono
mia aos curdos, porém estes recu
saram, porque as condições pro
postas determinavam que a região 
petrolífera de Kírkuk deveria ficar 
sob o controle do Iraque.

VEJA TAM BÉM : Árabes; Ásia; 
Egito; Oriente Médio; Persas; Pe 
tróleo. Revista das tropas no Phoenix Park. Dublin. (Quadro de F. W heatley .)

Irlanda do Sul

S U M Á R IO

Localização geográfica: Ilhas B ritâ 
n icas (Europa Ocidental)

Lim ites: Irlanda do N orte  (NE), mar 
da Irlanda (E), oceano A tlâ n tico  
(O.S.N)

Superficie: 68  8 9 5  k m 2 
População: 2 9 3 4  0 0 0  hab. (1970 ) 
Cidades principais:

Dublin (capital — 596  8 0 0  hab.),
Cork (1 26  0 0 0  hab.), L im e ric k .......
(56  000), Dun Laoghaire (51 772 ) 

Id iom as: gaélico e ing lês 
Religião: cató lica
Portos principais: D ublin, Cobh, Dun 

Laoghaire, W itega te , Cork e W a - 
te rfo id

Unidade m onetária: libra esterlina 
irlandesa, de 2 0  xelins

As atuais Irlanda do Norte — 
pertencente ao Reino Unido da 
Grã-Bretanha* —  e Irlanda do Sul 
eram uma só nação quando os cel 
tas*, a partir do século V ou IV 
a.C., ocuparam a ilha que as con
tém. Conseguiram manter-se afas 
tadas do domínio romano, do qual 
receberam importante influência 
apenas em 430: o cristianismo*. 
Assim mesmo, isolada do resto da 
Europa, a Irlanda adotou uma li
turgia, um ciclo pascal e outras

práticas religiosas particulares, o 
que lhe valeu diversos conflitos 
com os monges romanos.

Do ponto de vista político, o 
país organizava-se em clãs agrupa
dos em cinco reinados: Ulster, 
Munster, Leinsterj Connaught e 
Meath. Entre os séculos VII e XI 
esses reinos permaneceram forte
mente unidos na luta contra as in
vasões escandinavas, vencendo o 
inimigo em 1014; mas a unidade 
foi se desfazendo nos conflitos in
ternos, o que facilitou a interven
ção dos anglo-normandos. Estes, 
autorizados pelo Papa Adriano IV 
(1100-1159), passaram a ocupar o 
território irlandês, limitando-se — 
até o século XVI —  à parte leste 
da ilha (região de Dublin).

Em 1494, finalmente, os ingleses 
submeteram toda a ilha, impondo a 
Lei de Poynings, que estendia à Ir
landa todas as leis britânicas.

Quatro séculos de 
dom inação

Não bastassem os confiscos de 
terras, os invasores ainda impe
diam as práticas religiosas dos ca
tólicos irlandeses. As revoltas fo
ram muitas, mas nunca se lutou 
tanto quanto entre os anos de 1641 
e 1649, época em que o povo repe
liu violentamente as novas tentati
vas de confisco de terras em favor 
de ingleses e escoceses. A resposta 
dos britânicos às rebeliões era sem
pre a mesma: repressão. E Crom- 
well* distinguiu-se nessa tarefa ao 
ordenar, em 164 I, os massacres de 
Drogheda e Wexford, quando de
terminou a evacuação dos conda
dos setentrionais —  hoje, Irlanda 
do Norte — para ali instalar ingle
ses e escoceses (protestantes).

Após breve período de tolerân
cia, durante o reinado do católico
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Jaime II (1633-1701), o povo irlan
dês foi submetido a uma legislação 
extremamente rígida. Eram as Leis 
Penais de 1707, promulgadas pelo 
Rei Guilherme III, segundo as 
quais os católicos não podiam 
comprar terras, exercer cargos pú
blicos ou freqüentar escolas. Além 
disso, era completamente destruída 
a hierarquia local da Igreja.

Nessa ocasião, também os pro
testantes não ligados à grande pro
priedade fundiaria sofreram os ri
gores da lei: os ingleses proibiram, 
por exemplo, a exportaçao de cer
tos tipos de lã para outros países; 
excluíram tanto católicos quanto 
protestantes irlandeses do Parla
mento da Metrópole (a Câmara dos 
Lordes era a instância mais impor
tante na decisão dos problemas da 
ilha).

Um protestante, Henry Grattan 
(1746-1820) reanimaria o movi
mento de oposição à ocupação bri
tânica, aproveitando-se da revolta 
das colônias americanas, para a 
qual era desviada a atenção de 
Londres. Em 1782, Grattan conse
guiu uma reforma parlamentar 
acompanhada da suspensão de di
versas restrições aos católicos. 
Quando os ingleses voltaram a usar 
da força para resolver os proble
mas da colônia, já  era tarde, pois 
um poderoso movimento liderado 
por Daniel O’Connell (1775 1847) 
conseguiu agrupar os católicos, que 
obtiveram o direito de votar e de 
ser votados (1829).

M a is  q u e  o s  d ir e i t o s  p o l í t ic o s ,  o s

problemas econômicos necessita
vam de urgente solução: a maior 
parte das terras pertencia a ingle
ses, e os irlandeses não tinham 
meios de enfrentar os prolongados 
períodos de fome. Entre 1846 e 
1848, época da “Grande Fom e”, 
morreu mais de 1 milhão de pes
soas, enquanto outros 2 milhões 
emigraram (principalmente para os 
Estados Unidos).

Compreendendo os novos impul
sos tomados pelos movimentos ir 
landeses — então liderados pelos 
nacionalistas Charles Stewart Par- 
nell* e Michael Davitt (1846-19061 
(este, fundador da Liga Agrária) 
— , o liberal Gladstone*, primeiro- 
ministro inglês, promoveu reformas 
na legislaçao agrária e tentou a 
aprovação de seu projeto de Home 
Rule (autonomia) pelo Parlamento. 
Mas os conservadores britânicos, 
aliados aos “unionistas” locais (in
teressados na união Irlanda-Ingla- 
terra), impediram a aprovação do 
projeto. Alegando motivos religio
sos, esses “unionistas” acabaram 
levando os protestantes a acredita
rem na legitimidade de suas restri
ções aos católicos e à independên
cia, conclamando-os a reagir 
contra todos os projetos e movi
mentos que mencionassem a sepa
ração do Império Britânico.

Dessa forma, os católicos busca
ram numa insurreição (1916) a via 
que os levaria à autonomia. A re
volta não deu certo, mas o partido 
que a promoveu, o Sinn Fein (nós 
s o z in h o s ),  t e v e  seu p r e s t íg io  a m 

pliado, fato que o levou a triunfar 
nas eleições de 1918, quando um 
parlamento independente era orga 
nizado, sob a presidência de Ea- 
mon De Valera. Um ano depois, 
para garantir a independência de 
toda a Irlanda, Michael Collins,ex 
membro do Sinn Féin, fundava o 
IRA (Exército Republicano Irlan 
dês). Seguiu-se um período de ex
trem a agitação. A violência com 
que atuavam as forças britânicas 
enviadas à Irlanda acabou por 
transformar em insurreição nacio
nal a guerrilha promovida pelo 
IRA.

Finalmente, em 1921, era reco
nhecido o Estado Livre (Eire), que 
corresponde hoje à Irlanda do Sul 
(cujo nome oficial é República da 
Irlanda); a parte norte, Ulster, per
maneceu ligada à Coroa britânica 
pelos laços tradicionais do sistema 
colonial. Mas somente em 1949 o 
Eire proclamou-se republicano e 
desvinculado de qualquer relação 
com Londres, abandonando, inclu
sive, a Comunidade* Britânica de 
Nações. Em nenhum momento, no 
entanto, Dublin deixou de reivindi
car o Ulster como parte integrante 
de seu território; a luta pela unifi
cação, porém, é liderada pelos ca
tólicos que vivem no norte.

A geração revolucionária que fez 
a independência da Irlanda mante- 
ve-se por largo período no poder, 
ainda que internamente dividida. 
De 1932 a 1947, o governo foi che
fiado por De Valera, como primei
ro-ministro (cargo que reassumiu

ainda por duas vezes, até ser eleito 
Presidente da República em 1959).

No início da década de 1970 — 
uando o IRA retomou as ativida- 
es na Irlanda do Norte —  à frente 

do governo do sul estava, como pri
meiro-ministro, John Lynch.

Um  solo pouco fértil

A superfície cultivável da Ir
landa é muito limitada pela fertili
dade reduzida do solo, pela grnnde 
umidade e pela insuficiência da luz 
solar. Nesse país de solos turftítsos 
e_ impermeáveis, os cursos d’ágxia 
são abundantes em todas as esta
ções, e o clima é tipicamente oceá 
nico —  perturbações atlânticas, 
ativadas pelas águas quentes da 
corrente do Golfo e sucessivas fren
tes polares da Europa continental, 
dão origem a muitas chuvas, eleva
das umidade e nebulosidade e pe
quena insolação. Associada a tais 
características ocorre vegetação de 
pequeno desenvolvimento e nos so
los da região central há imensas 
turfeiras (depósitos de turfas, restos 
de vegetais que representam o pri
meiro estágio na formação dos car
vões minerais). A costa meridional, 
mais abrigada, tem melhores condi
ções para a agricultura: é ai que se 
cultivam principalmente aveia e 
outros cereais, legumes, frutas, ba
tata  e beterraba.

A pecuária ganha nesse cenário 
uma importância maior, ocupando 
pradarias e pastagens que corres
pondem a 48% do território do
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Eire. Em 1969/70 havia 5,7 mi
lhões de bovinos, 4,6 milhões de 
ovinos, 1 milhão de suínos e, apro
ximadamente, 200 000 cavalos de 
raça. Perto de 60% das exportações 
irlandesas provêm da pecuária.

Apesar da existência de portos 
bem aparelhados e fundos mari 
nhos ricos em peixes, a pesca ainda 
é inexpressiva. Explorada por mé
todos quase artesanais, atende ape
nas à demanda interna. O pouco 
que se exporta é enviado à Alema
nha e à Suécia.

Os recursos do subsolo, por sua 
vez, são bastante reduzidos: as ja 
zidas de carvão, chumbo, cobre e 
zinco produzem o suficiente para 
atender ao mercado interno. A pro
dução mais importante é a de turfa, 
que fornece 1/3 da energia elétrica 
consumida no país.

A indústria é um fato recente 
nesse país vizinho à primeira 
grande potência industrial do 
mundo. Seu impulso inicial foi 
dado mais ou menos à época da  in
dependência, e sempre no sentido 
de aproveitar as matérias-primas 
nacionais (cerveja, açúcar, conser
vas, confecções e calçados). Só a 
indústria de alimentaçao representa 
3% da produção total. Sempre nas 
proximidades de Dublin, Cork e 
Shanno, desenvolveram-se também 
linhas de montagem de automóveis 
e fábricas de pneumáticos, adubos, 
cimento e tecidos, além de uma re
finaria de petróleo.

VEJA TAM BÉM : Europa; Grã- 
A velha Dublin abriga aproxim adam ente 1 /5  da população irlandesa. Bretanha.

Irracionalismo

Pode a razão* humana exaurir 
todos os aspectos da realidade? 
Não haverá objetos que, por sua 
própria natureza, escapam ao al 
cance da razão? Esse tipo de inda
gações encontra-se na base de cor
rentes filosóficas que aderem ao 
irracionalismo.

No pensamento antigo — como 
no pitagorismo* e em Platão* — 
teve enorme importância a questão 
dos “ irracionais”. Tratava-se de 
um problema fundamentalmente 
matemático, que Platão generali
zou: o “irracional” era aquilo que 
não tinha medida comum, como a 
diagonal do quadrado quando 
comparada a um dos lados. Nesse 
sentido, a irracionalidade surgia 
sempre numa relação, era a ausen 
cia de razão comum.

Por outro lado, como se passou 
a perceber depois de Nietzsche* e 
de outros intérpretes da cultura 
grega, o pensamento helénico es
tava marcado por um aspecto “dio
nisíaco”, de paixão mas também de 
obscuridade, que serviu freqüente
mente de matéria-prima para as 
obras da razão e de contraponto 
para o lado “apolíneo” , de serena 
luminosidade.

No entanto, é no pensamento 
moderno e contemporâneo que o 
problema da irracionalidade tor 
na-se objeto de considerações 
explícitas e aprofundadas.

Para Schopenhauer* e para 
Eduard von Hartmann*, por exem 
pio, o mundo constitui a manifesta
ção de algo irracional ou, pelo me
nos, arracional. Filosofias tais 
como as de Bergson*, Keyserling*, 
Spengler* e, de um modo geral, as 
denominadas “filosofias da vida e 
da ação”, seriam irracionalistas na 
medida em que afirmam que a rea
lidade é, em última instância, irra
cional ou não racional.

Costuma se fazer a distinção en
tre tipos de irracionalismo: a) o 
irracionalismo ontológico seria 
aquele que considera o próprio ser 
como irracional, como fundamen
talmente fora do alcance da razão 
(esse irracionalismo pode ser subdi
vidido em metafísico, vitalista e an
tropológico); b) o irracionalismo 
noetico, que sustenta a incomensu- 
rabilidade entre o conhecimento e 
a realidade.

Nicolai Hartmann* procurou fa
zer uma fenomenologia do irracio
nal, distinguindo entre: irracional 
alógico, como na mística, que seria 
apreensível por via não lógica; o ir
racional transinteligível, não cog- 
noscível, transcendente a qualquer 
conhecimento; finalmente, o irra 
cional que seria a combinação dos 
dois anteriores e que seria o emi
nentemente irracional.

As correntes formalistas da filo
sofia, da lógica e da matemática 
consideram que a formalização 
pode abranger muitos aspectos do 
real que antes pareciam irracionais.

Na região costeira de D ingle (oceano Atlântico), m oldada pela erosão fluvial, um a paisagem  verde e úm ida. VEJA TA M B É M : Racionalismo.
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Irrigação

A aplicação artificial de água na 
terra a ser plantada, tentando imi
tar ao máximo as condições cria
das pelas chuvas naturais, cha- 
ma-se “ irrigação” .

De modo geral, toda vegetação 
desenvolve-se em solos norm al
mente molhados pelas chuvas, mas 
a irrigação proporciona melhores 
resultados do que os obtidos por 
métodos naturais, uma vez que per
mite a adequação das quantidades 
necessárias de água, nas épocas 
apropriadas. Dessa forma, um pro
jeto de irrigação leva em considera
ção os objetivos da plantação, o 
clima e os indices pluviometricos 
da região, a estrutura do solo e do 
subsolo, etc.

Além do simples objetivo de for 
necer água às plantas, a irrigação 
cumpre importante papel na fertili- 
zaçao, uma vez que a água é exce
lente veículo para os adubos. Além 
disso, aplicada na devida propor
ção, ela modera a temperatura e 
aumenta a oxidação do solo.

As maneiras de fornecer água ar 
tificialmente a uma plantaçao va
riam de acordo com as condições 
do terreno e diferentes posições em 
que se encontram o reservatório de 
agua e as áreas a serem irrigadas. 
A irrigação pode ser feita por sub
mersão, por infiltração e por asper
são. Esses métodos subdividem-se 
em sistemas, conforme as condi
ções a serem enfrentadas.

JR R IG A Ç Ã O  POR SUBMER 
SÃO —  Consiste na aplicação di
reta da água sobre o solo. For
ma-se, desse modo, um lençol 
líquido, estacionário ou muito 
lento, com a água penetrando sua
vemente no solo.

0_método apresenta algumas va
riações :

a) irrigação p or escorrimento ou 
transbordamento: é aquela que uti
liza a água _proveniente de canais 
quase em mvel (0,5% de inclina
ção), com aberturas laterais para a 
saída da água. Emprega-se esse sis
tema em terrenos de topografia ir 
regular e onde a economia de água 
nao é necessária. O que se deve evi
tar é a inundação de áreas mais 
baixas, onde o excesso de água irá 
depositar-se.

b) sistema de faixas: é mais per
feito que o anterior, mas só pode 
ser aplicado em terrenos quase uni
formes, com leve inclinação para 
um dos lados. Divide-se o terreno 
em faixas de largura e compri
mento compatíveis com o solo e 
com o tipo de plantação a que se 
destina. A água entra em cada uma 
dessas faixas, inundando-a.

c) sistema de tabuleiros: é em
pregado sobretudo no cultivo de ar
roz. Divide-se o terreno em com 
partimentos de fundo plano com 
declive bastante su^ve e deixa-se a 
água inundá-los. É indicado para 
terrenos planos e de constituição 
argilosa. A alimentação de água 
nos tabuleiros é feita em série ou 
em paralelo: a alimentação em sé
rie d ep en d e  de u m  c a n a l p rin c ip a l

na parte alta do terreno de onde a 
água passa para os tabuleiros (um 
canal de drenagem na parte mais 
baixa do terreno recebe os excessos 
de água); a alimentação em para
lelo exige consumo de água bem 
maior; utiliza-se também um canal 
principal na parte superior do ter
reno, dele partindo vários outros, 
secundários, com comportas que se 
comunicam com os tabuleiros.

d) sistema de bacias: semelhante 
ao sistema de tabuleiros, adap- 
tou-se a pomares. Ao redor de cada 
planta é feita uma pequena bacia 
de terra, para que a agua não entre 
em contato direto com o tronco. A 
água é distribuída por canais ali- 
mentadores, que partem de um ca
nal principal e distribuem-se para 
as bacias.

IRRIGA ÇÃO POR IN FIL
TRAÇÃO — Nesse método, só 
parte do terreno é molhada, de 
modo que a capilaridade natural da 
terra transmita a água para as ou
tras áreas. A infiltração, utilizada 
quando se precisa economizar água 
e quando as culturas são em linha, 
é feita por dois sistemas:

a) sistema de sulcos: é o mais co
mum, aplicando-se, entre outras, às 
culturas de batatinha, cana e árvo
res frutíferas. A água caminha pe
los sulcos e vai penetrando no solo, 
umedecendo-o até encontrar a água 
do sulco vizinho.

b) sistemas de leivas ou cantei
ros: é uma modificação do sistema 
anterior. Utilizando os sulcos feitos 
pelo arado (chamados “ leivas” ou

canteiros”), é aplicado principal
mente na horticultura.

JR R IG A Ç Ã O  POR ASPER 
SÃO —  É o método que mais se 
assemelha às chuvas naturais, pois 
a água é aplicada de cima para 
baixo, lavando as folhas e criando 
um ambiente úmido que diminui a 
transpiração. Não exige qualquer 
preparo do terreno e pode ser apli
cado em solos que tenham alta per
meabilidade.

A água é conduzida em tubula
ções especiais e distribuída por as- 
persores, o mie implica o emprego 
de bombas. E aconselhável p a ra  as 
culturas de alto valor economico e 
onde a fonte de água é pequena, p e  
acordo com os tipos de tubulações 
e aspersores, o método por asper 
são divide-se em três sistemas:

a) sistema móvel: emprega apa- 
relhamentos complementares re
movíveis com o assentamento feito 
na superfície do terreno.

b) sistema semifixo: utiliza cana
lizações principais e bombas fixas, 
mas os aspersores e os canais se
cundários são removíveis; e a parte 
fixa pode ou não ser enterrada.

c) sistema fix o :  utiliza equipa
mento que fica definitivamente no 
local. O sistema costuma ser usado 
em áreas pequenas; nos casos de 
estufas e locais fechados, pode in
cluir partes aéreas. Os engates das 
tubulações costumam ser simples e 
práticos; os canos são fabricados 
com material resistente e leve, de 
modo a facilitar a movimentação.

V E J A  I  A M f í  É M ■ A d u b a ç ã r t :  
Agronomia.

A aspersão segue o processo natural, aplicando água de cim a para baixo.

Outro m etodo de irrigação recorre a sulcos cavados ao longo do terreno.
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Islamismo

Do árabe aslama, com o signifi
cado primitivo de “submissão”, a 
palavra “ Islão” (ou “ Islam ) da 
origem a Islamismo — a denomi
nação da fé religiosa dos islamitas 
ou muçulmanos e da civilização 
que nasce dessa crença. O livro sa
grado Corão alicerça tal conceito 
de humildade, com o sentido maior 
de resignação à vontade de Deus.

O Islamismo é a religião mono- 
teísta propagada por Maomé*, na 
Arábia, no seculo VII da  era crista. 
Para seus seguidores; Deus reve- 
la-se uma entidade única, onipo
tente, onisciente e misericordiosa. 
Essa crença em um Deus único é 
a distinção fundamental entre o Is- 
lamismo e as demais^ religões — 
mesmo o dogma cristão da Santís
sima Trindade lhes parece uma ne
gação da unicidade divina.

A  tarefa divina dos profetas

Para os muçulmanos, o Corão 
(ou Alcorão) é a palavra de Deus 
que, revelada ao profeta Maomé, 
veio confirmar e incorporar toda a 
bibliografia religiosa anterior. As
sim, o livro sagrado não seria uma 
cosmogonia, uma explicação teoló
gica do estar-no-mundo ou qual
quer coisa no gênero. Muito mais 
que isso, Alá transmitiria a expres
são única e completa de sua von
tade, e o que guer e conhece de si 
mesmo: o Corao, segundo seu capí
tulo LXXXV, versículos 21 e 22, 
constitui uma cópia fiel de um ori 
ginal que está no Céu. Em sua cria
ção nao teria havido qualquer in
terferência, mesmo inconsciente, do 
discernimento humano, -»*•

Deus — Alá, em árabe —  esco
lheu certos homens para a trans
missão de sua vontade e para a 
conclamação dos povos escolhidos 
à obediência. Embora a fé muçul
m ana aponte como verdades divi
nas as palavras transmitidas por 
uma cadeia de mensageiros — 
desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, 
até Jesus —  cabe a Maomé, o úl
timo e mais perfeito elo Deus-hu- 
manidade, o privilégio da com
preensão divina em toda a sua 
integridade, parcialmente recebida 
pelos judeus e pelos cristãos. En
quanto os profetas, isentos de peca
dos graves, são colocados acima 
dos anjos, Maomé coloca-se ape
nas um pouco abaixo da divindade: 
a obrigação de atender a seus pre
ceitos de moral e obediência 
(sum a) transcende sua condição 
humana.

A  fé social do Islão

O caráter religioso do Corão 
também é considerado insuperável, 
na forma e no conteúdo, como ex
pressão básica do anseio de justiça 
social das comunidades onde se 
originou. A lei corânica é aplicada 
exclusivamente às sociedades cren
tes e pode ser resumida à fórmula 
tirada de um dos versículos do Co
rão (VII, 157): “ Não existe outra 
divindade senão Alá, e Maomé é

S S W W i k
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M aom é prega o islamismo ao povo de M edina. (M in iatura  do séc. X II I /X IV .)

Peregrinações a M eca, um dever dosfié is. (M in ia tura  do século X III.)

seu profeta”. A importância dos ri
tos canônicos e dos preceitos mo
rais é secundária —  os muçulma
nos prezam acima de tudo a fé 
nessa lei sintética e clara, conside
rando todo o resto simples codju- 
vação ou intensificação da lei, sem 
modificar sua essência: o crente 
que comete pecado mortal torna-se 
apenas culpado, sem que sua pena 
implique a exclusão do paraíso.

Alá: rei e legislador

A lei islâmica (shari’a) é um con
junto de prescrições religiosas e so
ciais que deve regrar eternamente a 
comunidade dos crentes. No en
tanto, alguns preceitos do Corão 
foram abandonados com a evolu
ção da sociedade. A superação das 
etapas que provocaram a necessi
dade do nascimento dessa religião 
levou-a a renovar-se, num processo 
constante. Os juristas do povo es
colhido compreendem a lei de Alá 
como um princípio dinâmico, e in
troduzem elementos estranhos ao 
Corão mas intimamente relaciona
dos ao conteúdo implícito da reve
lação de Deus. Esse poder excep
cional é exercido não só pela 
autoridade que a tradição confere a 
esses legisladores, como também 
pelo raciocínio lógico e pelo conhe
cimento das necessidades da comu
nidade de fiéis. Juntamente com o 
Corão, os novos elementos (fiqh) 
doutrinários constituem as fontes 
da ética muçulmana.

Assim, desde sua origem, o Isla- 
mismo caracteriza-se como uma 
conjugação de regras político-reli- 
giosas. À lei é considerada infalível 
e coordena, sem admitir limitações, 
a totalidade das ações religiosas e 
particulares do crente como indiví
duo, e a atividade política e social 
do povo como um todo.

Â shari’a regulamenta a vida só- 
cio-religiosa em seus mínimos deta
lhes, dispondo sobre o relaciona
mento individual do cidadão 
(nascimento, casamento, divórcio, 
herança), a organização social (or
denada por princípios jurídicos 
precisos), a política fiscal, o regime 
de propriedade, a ética comunitária 
e a lei penal.

O profeta e os pilares 
da religião

Como regra fundamental de con
duta, cabe ao muçulmano o estrito 
cumprimento das cinco obrigações 
rituais da lei — “ Os Pilares da Re
ligião” (arkân ad-din). Essas obri
gações compreendem, além da pro
fissão de fe e do reconhecimento 
tácito da transcendência da uni
dade divina, a oração, o jejum, a 
esmola legal e a peregrinaçao.

No islamismo não há clero, 
igreja organizada, ou liturgia tal 
como os compreendem as religiões 
cristãs.JNo Islã primitivo, a comu
nidade religiosa era dirigida pelo 
profeta e a unidade da vida —  nos 
planos religioso, político, admi
nistrativo, legal e militar —  basea- 
va-se na soberania absoluta de 
Deus e dos profetas.

Após a morte de Maomé, um su 
cessor —  o califa (em árabe, Kha- 
lifa) — foi escolhido para gerir os 
fiéis. Mas o prestígio e o poder do 
califado rapidamente declinaram,
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ocorrendo uma nítida separação — 
em políticos e religiosos —  entre os 
funcionários da comunidade. Os 
ulama, doutores da lei islâmica, 
agrupados em um colégio de juizes, 
assumiram muitas das característi
cas de uma classe clerical, conser
vadora, hierarquizada, mas ainda 
m antida pelo Estado. Através da 
aplicação da lei islâmica, eles pro
curavam manter a unidade do Islã 
com o ensino contínuo dos funda 
mentos da fé.

Em busca do hom em  melhor

O legal ismo e a rigidez que ca
racterizavam a doutrina islâmica 
ortodoxa produziram uma reação 
dirigida para o misticismo. O su- 
fism o , movimento autenticamente 
muçulmano, apesar das influências 
cristãs, budistas e neoplatônicas re
cebidas no decorrer de sualevolu- 
ção, procurou reafirmar os valores 
espirituais implícitos no dogma re
ligioso. A procura da perfeição mo
ral, baseada em um esforço pessoal 
de renúncia e anulação da própria 
identidade — integração do eu” 
no “todo” — é colocada pelos su- 
fistas como a base indispensável 
das virtudes sociais do muçulmano. 
O cumprimento das prescrições re
ligiosas só é legítimo se fundamen
tado em uma disposição sincera de 
reforma individual.

Os sufistas organizaram-se em 
fraternidades, a partir do século 
IX, sediando-se em conventos sob 
a direção de um xeque (shaikh), 
líder espiritual e temporal que che
gava a ser visto como santo. 
Quando o Islão iniciou sua expan- 
sao, os sufistas absorveram fre
qüentemente as crenças e práticas 
religiosas dos recém-convertidos, 
num claro atentado à severa orto
doxia em que se fundamentava o 
ensinamento divulgado pelo ulama.

O mundo m uçulm ano atual

Por ocasião dos movimentos an- 
ticolonialistas de libertação nacio
nal, o islamismo foi fator de inspi
ração e unificação dos povos em 
luta, opondo-se ao cristianismo dos 
colonizadores. Líderes religiosos 
utilizaram-se de seu carisma para 
conduzir o povo crente a um es
forço de atualização de suas idéias 
não-conformistas, e deram apoio 
decisivo às campanhas anticolonia- 
listas. Os muçulmanos do norte da 
África chegaram a buscar na lei do 
Islão fundamentos religiosos que 
autorizassem uma forma de organi
zação socialista da economia.

Quatrocentos milhões de pessoas 
compõem o universo muçulmano 
hoje, divididos nos seguintes gru 
pos: árabes* ou arabizados 
(Oriente Próximo e norte da 
África), iranianos (Irão e Afeganis
tão), turcos (Turquestão e Tur
quia), indianos (Paquistão, Bangla
desh e índia), „malaios, indo- 
chineses, negros (África ocidental, 
equatorial e oriental), grupo balcâ
nico, algumas repúblicas soviéticas 
e pequenos núcleos na Europa e na 
América.

VEJA TAM BÉM : Árabes; Cruza
das; Maomé.

Islândia

J L _

S U M Á R IO

Localização geográfica: abaixo do 
Círculo Polar A rtico , a 285  km a 
sudeste da Groenlândia e 9 6 0  km 
a oeste da Noruega 

Limites: oceano A rtico  e oceano 
A tlân tico  

Superfície: 102 8 4 6  k m 2 
População : 2 0 2  0 0 0  hab. (1968) 
Cidades principais:

Reykjavik (capital -  8 0  0 9 0  hab.), 
Kopavegur (1 0  596  hab.) e Aku- 
reyri (10  136)

Divisão política: 16 províncias, com  
2 1 3  com unas rurais e 14 m un ic i
palidades urbanas 

Id iom a: islandês
Portos principais: Reykjavik, Haf- 

narfjõrdur, Akureyri, S ig lu fjõrdur 
Aeroporto: Keflavik 
Rodovias: 1 0 9 9 0  km (1968) 
Unidade m onetária: krona (coroa) 

de 100  aurar

A história da Islândia começa 
no século VIII, com a chegada de 
monges irlandeses, primeiros euro
peus a pisarem a ilha. Os coloniza
dores foram, porém, obrigados a 
abandonar o lugar em 870 em de
corrência da invasão empreendida 
pelos vikings noruegueses.

Em 930, os novos habitantes da 
ilha — divididos em diversos clãs 
— instauraram uma espécie de re
pública oligárquica, com a forma
ção do Althing, assembléia consul
tiva, ancestral dos parlamentos 
democráticos. Uma vez por ano o 
Althing  — constituído pelos prin
cipais chefes de clã —  reunia-se 
para legislar e julgar assuntos de 
interesse geral.

A crença dos "sete céus" e outros princípios foram  expostos no A lcorão. A noçao de poder executivo era __
totalmente desconhecida dos islan- 
deses. Esse desconhecimento mais 
as^ rivalidades entre os chefes dos 
clãs constituíam os pontos fraces 
de sua “república” .

A chegada das primeiras m is
sões cristas, por volta do século X, 
provocou violenta luta entre os pa
gãos e os divulgadores da nova fé, 
e, assim, dividindoainda mais o po
vo islandês.

No ano 1000, o Althing  pro
nunciou-se a favor do cristianismo 
e a religião católica foi imposta ao 
pais; criaram-se duas dioceses, 
cujos bispos estavam subordinados 
a um arcebispo norueguês. Um dos 
primeiros efeitos obtidos com a im
plantação oficial do cristianismo 
foi a abolição do regime escravista.

A Igreja, apoiada pelo rei da No
ruega, imiscuiu-se nos assuntos 
políticos islandeses, o que coinci
diu com a perda da autonomia eco
nômica da Islândia — seu comér
cio passou a ser definitivamente 
controlado pelos noruegueses. To
talmente enfraquecido, o país pas-
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sou para o domínio da Noruega no 
século XIII, depois de um conflito 
entre as duas maiores famílias da 
ilh a ( 1262).

Em 1380 , juntamente com a No
ruega, a Islândia é submetida pela 
Dinamarca e obrigada a aceitar um 
regime cada vez mais autoritario, 
que mais tarde lhe impõe inclusive
o luteranismo como religião obri
gatória.

Para assegurar o monopólio do 
comércio com a ilha, a Dinamarca 
cria, em 1602, a Companhia Dina
marquesa da Islândia. A conse
qüência do monopólio é a total 
ruína econômica do país já  deca
dente.

A situação agrava-se duran
te o século XVIII com uma epi
demia de varíola (1707), erupções 
vulcânicas (1765 e 1783) e fome 
generalizada (1785).

Em 1787, graças à influência do 
islandês Jón Eiríksson junto ao go
verno dinamarquês, a regulamenta
ção do comércio foi modificada e 
todos os súditos da Çoroa obtive
ram o direito de comerciar com a 
Islândia. Ao mesmo tempo, come
çaram a se organizar movimentos 
de independência do país. As rei
vindicações de autonomia recru
desceram em 1800, quando a D ina
m arca determinou a abolição do 
Althing.

Apos uma tentativa de rebelião 
separatista, liderada, em 1809, por 
Jorgen Jorgensen, a Dinamarca 
tornou-se mais liberal e a Islândia 
beneficiou-se progressivamente do 
processo iniciado pela monarquia 
dinamarquesa: o Althing  foi restau 
rado em 1843, mas somente a título 
de Assembléia Consultiva. Em 
1854, o monopólio do comércio, já  
alterado, foi definitivamente abo
lido e, vinte anos depois, a Islândia 
ganhou sua primeira Constituição.

A independência

Esses sucessos encorajaram os 
patriotas islandeses a exigir da Di

namarca a independência do país. 
Em 1903, uma nova Constituição 
lhe dá maior autonomia política e 
económica, mas a luta pela inde
pendência só termina em 1918, 
quando o governo dinamarquês re
conheceu a Islândia como nação 
independente, com uma ressalva: 
por 25 anos, o rei da Dinamarca 
seria mantido como soberano da 
ilha.

A Islândia aceitou a proposta, 
mas em 1937 o Althing  pronun- 
ciou-se contra a renovação do 
acordo, quando este expirasse em 
Í943. j ,

A ruptura definitiva dos laços 
com a Coroa dinamarquesa foi con
seqüência da Segunda Guerra 
Mundial. Enquanto as tropas ale
mãs invadiam a Dinamarca, ingle
ses e americanos ocuparam a Is
lândia onde construíram uma 
poderosa base militar (1940) para 
prevenir qualquer tentativa de ocu
pação pelo inimigo. Separada da 
Dinamarca em 1944, após um ple
biscito, a Islândia proclamou a in
dependência e tornou-se uma repú
blica. Desde essa época o poder 
executivo islandês é exercido por 
um Gabinete que se subordina ao 
presidente da República, eleito de 
quatro em quatro anos.

Após a guerra o país aceitou a 
ajuda do Plano Marshall — pro
jeto americano de auxilio econô
mico a países atingidos pelo con
flito mundial — , em 1949 aderiu à 
OTAN (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte) e em 1951 con
cedeu aos Estados Unidos a utiliza
ção da base de Keflavik.

Em 1952, num conflito com a 
Inglaterra, a Islândia pleiteou o au
mento dos limites de seu mar terri
torial, para melhor exploração da 
pesca. Isso fez com que se aproxi
masse da Rússia e assinasse com 
ela um tratado comercial. A diver
gência com os ingleses só foi resol
vida em 1958, quando o limite das 
águas islandesas aumentou de qua
tro para doze milhas.As casas de m adeira, cobertas com turfa, evitam  a dispersão de calor.

p ro x im o  a c a p ita l —  R e y k ja v ik  —  a la va  v u lc â n ic o  c o b riu -s e  d e  m u s g o . O s  p O nois is|a n d ss e s  c a r»c« r i 2. m - , .  por » .,*  , orça .  resis,ên cia  « o  frio.

Circulo Polar Ártico Langanes

'opnafjôrdur
.k u fé y r)

Vatnaiokull
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C . P o rtla n d

G rlm sey  Rifstangi _
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Agitações de diversos grupos 
políticos — da extrema esquerda à 
extrema direita — pressionaram os 
Estados Unidos a remover em 1960 
a maior parte das tropas estaciona
das no país.

Um a ilha jovem

Uma das terras mais jovens do 
mundo, a Islândia sofre intensa ati
vidade vulcânica desde o Terciário 
(há cerca de 67 milhões de anos).

O vulcanismo islandês caracteri
za-se pela extensão e variedade. 
Cerca de 10% das terras são cober 
tas por campos de lava pós-glaciá- 
rios, onde existem vulcões de todos 
os tipos: cônicos (Oraefajõkull e 
Eyjafjallajõkll), em forma de es
cudo (Skjaldbreid) e de enormes 
crateras circulares (Hnerfjall).

As manifestações secundárias da 
intensa atividade vulcânica da Is
lândia são os geisers, fontes alcali
nas de água quente, canalizadas em 
certas regiões e usadas como aque
cimento para residências.

Na Islândia ficam as maiores ge
leiras do mundo, com aspecto de 
enormes cúpulas. A maior delas é 
a de Vatnajõkull, com área de 
8 500 quilômetros quadrados, equi
valente ao conjunto das geleiras es
candinavas e alpinas.

A confluência das correntes po
lares e atlânticas e a preponderan 
cia de umas sobre outras explicam 
a variedade do clima islandes. No 
inverno, a temperatura chega 
pouco abaixo de 0 grau centígrado; 
no verão, vai de 10 a 11 graus 
centígrados.

As chuvas são mais freqüentes 
no sul, mas o clima em todo o país 
é instável: num dia claro e calmo 
pode ocorrer de repente uma tem 
pestade, um degelo ou mesmo que
das de neve.

A maior parte da vegetação do 
país consiste em liquens e arbustos. 
As poucas árvores existentes na 
ilha têm porte pequeno (salgueiro, 
faia preta e freixo).

A agricultura, base da economia 
islandesa durante séculos, perdeu 
seu lugar para a pesca e hoje ocupa 
apenas 1% das terras. Os legumes, 
frutas e flores são cultivados em 
grandes estufas plásticas ou de 
vidro.

As convergências das águas ge
ladas do Ártico e das águas mornas 
do Atlântico dão à Islandia condi
ções favoráveis para  o desenvolvi
mento de uma rica fauna marinha. 
A pesca assegura 90% das exporta
ções do país, baseadas no bacalhau 
e no arenque. O bacalhau é pes
cado de janeiro a maio, nas águas 
costeiras do sudoeste; o arenque, 
no verão (junho a setembro), nas 
zonas próximas do litoral nordeste 
do país.

Ó desenvolvimento da indústria 
pesqueira levou à modernização de 
navios e equipamentos. O peixe é 
exportado seco, congelado e em 
conserva; para sua preparação, os 
portos são equipados com usinas 
especiais. Reykjavik e Hafnarfjõr- 
dur tratam  especialmente do baca
lhau, enquanto Akureyri e Sigluf- 
jõrdur são portos de preparação do 
arenque.

O restante da indústria islandesa 
está dividido entre fábricas de teci
dos, roupas e calçados, além das

usinas de adubos e cimento. A 
grande dificuldade para uma am
pliação da atividade industrial é a 
falta de combustíveis: e é por isso 
que a importação pesa demais na 
economia islandesa. A Rússia su
pre a maior parte das necessidades 
de combustível do país e compra 
uma quantidade substancial de 
peixe e outros produtos.

Um importante rebanho de ovi
nos é criado nos prados do interior. 
Nas zonas próximas às cidades, os 
bovinos asseguram a produção do 
leite necessário ao consumo da po
pulação. Nas zonas rurais o meio 
de transporte mais utilizado é o pô
nei, animal resistente à neve e 
ao  frio.

C om unicações

Por sua posição periférica, a Is
lândia ficou muito tempo fora das 
rotas marítimas; as primeiras liga 
ções regulares com o resto do 
mundo tiveram início em 1914, 
quando foi fundada a Companhia 
Islandesa de Navegação. Não há 
estradas de ferro no país e quase to
dos os centros importantes e áreas 
rurais são ligados por rodovias 
macadamizadas.

População

A maioria do povo islandês des
cende dos colonizadores irlandeses,
n o ru e g u e s e s  e  d in a m a rq u e s e s . A

população espalhou-se sobretudo 
pelas zonas costeiras, em particular 
as planícies do sudoeste, deixando 
as regiões internas desabitadas.

Reykjavik estende-se sobre uma 
península na região sudoeste da 
ilha. Tomou aspecto de cidade por 
volta de 1786, mas seu desenvolvi
mento econômico e demográfico só 
aconteceu a partir de 1918, quando 
foi escolhida para capital. Além de 
sede do governo, do Parlamento e 
da universidade, é o centro comer
cial mais importante, abrigando 
40% dos habitantes do país.

V E JA  T A M B É M : E uropa .
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Isomeria

Bastante rara na química inorgâ
nica, a isomeria é freqüente na or- 
ganica. Abrange substâncias dife
rentes (que diferem quanto às 
propriedades físicas e químicas), 
m as têm fórmulas moleculares 
idênticas. Essas fórmulas fornecem 
apenas uma interpretação qualita
tiva e quantitativa de um com
posto; nao definem sua estrutura 
molecular, isto é, a maneira como 
sejigam  os vários átomos que com 
põem _a molécula. Por essa razão, 
elas não são suficientes para carac
terizar as moléculas orgânicas. Im- 
põe-se, portanto, atribuir a cada 
substância uma fórmula estrutural
—  espacial ou plana —  que evi
dencie as ligações entre os atomos.

A  fó rm ula  no  espaço

Numa divisão ampla, a isomeria 
pode ser classificada como plana 
ou estrutural e espacial (ou este- 
reoisomeria). A primeira, isto é, a 
plana ou estrutural, engloba todos 
os casos em que os isomeros são 
identificados através das fórmulas 
estruturais planas. Como essas fór
mulas são escritas em apenas duas 
dimensões, não fornecem uma 
“ imagem real” do que ocorre na 
molécula da substância conside 
rada —  sempre desenvolvida no es
paço. No entanto, muitas vezes re
velam-se suficientes.

Na isomeria plana ou estrutural, 
os isômeros têm a mesma fórmula 
molecular, mas fórmulas estrutu
rais diferentes. A isomeria plana 
subdivide-se em isomeria de cadeia, 
de posição e <Je grupo funcional (ou 
de função). A isomeria de cadeia 
engloba isômeros que pertencem à 
mesma função, diferindo no tipo de 
cadete carbônica. É um dos casos 
mais freqüentes de isomeria, exi
gindo, no mínimo, três átomos de 
carbono na molécula. Por exemplo, 
pára a fórmula molecular C3H6, há 
dois isômeros: o propeno, de ca
deia aberta:

H
I

H,C =  C CH,

e o ciclopropano, de cadeia cíclica. 

CH,
H,C CH,

No butano e no isobutano, a di
ferença de propriedades — físicas 
e químicas —  decorre da  presença, 
no isobutano, de um carbono ter
ciário (ausente no butano):

CH, -  CH, -  CH, -  CH, 
(butano)

CH3
I

CH3 -  CH -  CH3 
(isobutano)

O butano (de cadeia normal) tem 
pomos de fusão e de ebulição, res
pectivamente. a — 138° C e
— 0,5“ C ; o isobutano (dc cadeia
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Dois tetraedros unidos por um dos vértices perm item  configurar no espaço 
a m olécula de etano, um hidrocarboneto saturado de fórm ula C 2H fi. Com o  
a ligação entre os dois átom os de carbono adm ite  um  eixo de livre rotação, 
de um tetraedro em  relação ao outro, as form as í  e 2 , 3  e 4  são iguais 
entre si. Graças à possibilidade de m ovim ento de qualquer dos tetraedros, 
a m olécula pode assumir infinitas conform ações (5). E, em  todas elas, m a- 
tém  inalteradas suas propriedades físicas ou químicas.

ramificada) funde a — 159° C e en
tra em ebulição a — 12°C.

A isomeria de posição é o caso 
de isomeria plana ém que os isôme
ros pertencem à mesma função e 
possuem o mesmo tipo de cadeia 
carbônica; diferem, porém, quanto 
à posição relativa de um determi
nado radical preso à cadeia ou, en
tão, quanto a localização de uma 
ligaçao insaturada. Pertencem a 
essa classe o propanol— 1 (álcool- 
n-propílico)

H,C -  CH, -  CH,
ÓH

e o propanol— 2 (álcool isopro-

são isômeros de posição: a dupla li
gação ocupa lugares diferentes.

Para a fórmula molecular 
C&H60 2 existem três isômeros aro- 
maticos, genericamente chamados 
orto (o), meta (m) e para (p):

OH
■OH

OH

o-dioxi-benzeno
(catequina)

O H

OH

m-dioxi-benzeno
(resorcina)

OH
H,C -  C -  CH, 

ri
O buteno—1 H,C = C —CH, —CH, 

H
e o buteno —2 H,C — C = C — CH,

H  H

OH p-di idroxi-benzeno 
(hidroquinona)

Em certos casos, a diferença de 
estrutura e, conseqüentemente, das 
propriedades físicas e químicas é 
muito acentuada, podendo os isô
meros pertencer a funções químicas 
diferentes. £  o que ocorre com a

uréia CO (N H ,), e com o cianato 
de amónio NH^CNO. Ambos pos
suem a mesma fórmula molecular 
(CH4NzO), mas o cianato é um sal 
inorgânico (sal de amónio do ácido 
ciânico), enquanto a uréia é um 
composto orgânico:

0 - C = N

cianato de am ónio

H H
\  /  
N - C - N
/  II \
H O H

Isomeria espacial

Na isomeria espacial ou estereoi- 
someria, os isômeros têm a mesma 
fórmula molecular e a mesma fór
mula estrutural plana, mas apre
sentam diferença na configuração, 
isto é, no arranjo de seus átomos 
no espaço.

Os princípios básicos da esterei- 
someria foram lançados no ano de 
1874 pelo químico holandês Jaco- 
bus van’t Hoff (1852-1911), que 
percebeu a falta de liberdade de ro
tação em torno das duplas ligações 
que se acham presentes nos com 
postos etilênicos.

Em uma molécula saturada, 
como a do etano CjHg, e de seus 
derivados, a representação tetraé 
drica do átomo de carbono permite 
configurá-la no espaço como dois 
tetraedros unidos por um dos vérti
ces. Pela ligação entre os átomos 
de carbono pode passar um eixo 
em torno do qual os tetraedros es
tão livres para girar. Graças a essa 
rotação, a molécula pode assumir 
infinitas conformaçoes. No en
tanto, quando entre os dois átomos 
de carbono existe uma dupla liga
ção, os dois tetraedros aparecem 
unidos por uma aresta. Nao existe 
mais a mesma liberdade de rotação 
dos átomos de carbono, como no 
caso das ligações simples. E im
possível manter um tetraedro pa
rado e fazer girar o outro, sem in
terromper a linha de contato entre 
os dois.

A falta de liberdade de rotação 
não exclui, no entanto, a possibili
dade de rompimento da dupla liga
ção, mediante fornecimento de 
energia, executando-se em seguida 
uma rotação de 180°_—  o que re
constitui a dupla ligação.

Considere-se a molécula de 
ácido maléico com dupla ligação e 
dois pares de radicais diferentes 
(hidrogênio e carboxila), dispostos 
dois a dois, e do mesmo lado da du
pla ligação:

H COOH

*
II
C

h ' '  ^COOH

Fornecendo energia suficiente para 
romper a dupla ligação, e provo
cando a rotação de 180°, obtém-se 
a molécula de ácido fumárico:

H COOH

HOOC
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Jacobus van’t  Hoff, c ientista holan
dês. Prêm io Nobel de Q uím ica, que 
lançou os princípios básicos da 
estereoisom eri.

Entre os isômeros ópticos —  que desviam o plano de polarização da luz 
de um m esm o ângulo, m as em  sentidos opostos —  inclui-se o ácido láctico. 
Nele, o átom o de carbono central tiga-se a quatro radicais diferentes. 
(Acim a, representação estrutural das form as dextrógira e levógira.)

Os ácidos maléico e fumárico são, 
portanto, isômeros geométricos — 
respectivamente, a forma cis (radi 
cais iguais do mesmo lado) e a 
forma trans (radicais opostos) do 
ácido etileno 1,2-dicarboxílico. O 
ácido maléico é solúvel em água e 
funde a 130° C; para o ácido fumá
rico (insolúvel em água), o ponto 
de fusão é 287° C. Do ponto de 
vista químico, a diferença maior 
está na capacidade de desidratação 
do ácido maléico, resultando ani- 
drido maléico:

H , C O O H  H \ /  \,
C C O

II
C — H jO  c

/ \  /  V
H C O O H  H C -O

Isso não se verifica no ácido fu
márico, uma vez que suas carboxi- 
las encontram-se muito afastadas 
para poderem contribuir juntas 
para a formação da molécula de 
agua que se destaca.

Além da estereoisomeria geomé
trica, existe ainda a estereoisomeria 
óptica.

Essa isomeria aparece quando a 
molécula do composto possui um 
ou mais átomos de carbono assimé
tricos. Quando um átomo de car
bono está ligado a quatro grupos 
diferentes, diz-se que esse átomo 
central é um átomo de carbono as 
simétrico. Os quatro grupos ligan- 
tes podem ser arranjados no espaço 
de duas maneiras, dando origem a
d o is  co m p o s to s  d ife ren tes , c u ja s

moléculas não se sobrepõem: uma 
corresponde à imagem especular da 
outra.

Esses dois compostos.recebem o 
nome de “ isômeros ópticos”, “ antí
podas ópticos” ou ainda “enantio- 
morfos” (de origem grega, enantios 
significa “contrário”): quando atra
vessadas pela luz polarizada des
viam o plano de polarização da luz 
de um mesmo ângulo, porém em 
sentidos opostos. A mistura de par
tes iguais de dois antípodas ópticos 
é denominada “forma racêmica”.

Os contrários 
e suas propriedades

Exceto em algumas reações bio
lógicas, os enantiomorfos têm as 
mesmas propriedades químicas. As 
características físicas também se 
aproximam, salvo certas proprieda
des particulares, como a difração 
dos raios X ou o sentido de rotação 
do plano da luz polarizada. 
Quando essa rotação se processa 
para a direita, o isômero é indicado 
pelo sinal +  e recebe o nome de 
dextrógiro. Se o desvio se efetua 
para a esquerda, é assinalado com
o sinal —, sendo chamado de levó- 
giro.

A forma racêmica não desvia o 
plano da luz polarizada: as contri
buições dos enantiomorfos anu
lam-se, porque são iguais e de sen
tidos contrários.

O ácido lático constitui um 
exemplo de substância dotada de 
atividade óptica. Nele, o átomo de 
carbono central está ligado a qua 
tro grupos (ou radicais^ diferentes
—  e um carbono assimétrico (assi
n a la d o  co m  a ste risco );

HO

COOH
I
C * - H

C OOH

-O HH -  C *
I I
C H , C H ,

ácido lático ( +  ) ácido lático ( —) 
A forma dextrógira do ácido lá

tico é encontrada no tecido muscu
lar, sendo por isso também conhe
cida como ácido sarcolático (do 
grego sarx =  carne). Em sua forma 
levogira, o ácido lático origina-se 
durante o processo de fermentação 
provocado pela ação específica de 
uma bactéria (Bacillus acidi laevo- 
lactici). Finalmente, ele aparece 
sob a forma racêmica no leite 
azedo, originado na fermentação 
lática dos açúcares.

Se Uma molécula possui um nú
mero n de átomos de carbono assi
métricos, a quantidade de isômeros 
opticamente ativos é, no máximo, 
igual a 2". Assim um composto 
com dois carbonos assimétricos 
pode ter até 22 (quatro) isômeros. 
Um composto com quatro carbo
nos assimétricos, como a glicose, 
terá 42 (dezesseis) isômeros

C H O
I

H C *  -  OH
I

HO -  C *H
I

H C *  - O H
I

H C *  -  O H
I

C H jO H

VEJA TAM BÉM : Carbono. 
Grupo do, Molécula; Química.

Israel

S U M Á R IO

Localização geográfica: Oriente 
Médio

Lim ites: Líbano (N), Síria (NE), golfo  
de Akaba (S), Egito (SO), Jordânia 
(E) e m ar M editerrâneo (O) 

Superfície: 2 0  7 0 0  k m 2 (excluídos 
os te rritó rio s  ocupados em 1967) 

População: 2 8 6 6  0 0 0  hab. (1969) 
Cidades principais:

Jerusalém  (capital — 2 75  0 0 0  
hab.), Telavive (cap. d ip lom ática  — 
3 8 4  7 00 ), Haifa (212  000) 

Id iom as: hebraico e árabe 
Religiões: judaísm o (86%), is la- 

m ism o (9%) e cris tian ism o (4%) 
Porto principal: Haifa 
Rodovias: 4  037  km 
Ferrovias: 7 62  km
Unidade m onetária: libra israelense

A região de Canaã ou Palestina, 
antigo território dos hebreus* ou 
judeus, esteve sob a ocupação de 
diversos outros povos e impérios 
durante os vários milênios da histó
ria do Oriente* Médio.

De início, os hebreus dividiam-se 
em tribos de vida nômade, ligadas 
apenas por uma religião mono- 
teísta, o Judaísmo*, e pela crença 
de serem o povo “escolhido por 
Deus”. Um período de escravidão 
no Egito*, encerrado em 1200 a.C., 
fez nascer a idéia de renúncia à 
vida nômade e de estabelecimento 
definitivo em Canaã agora cha
mada de “ Israel”  (que significa a 
“Terra Prometida” por Deus a seu 
povo).

Em Israel, os judeus lutaram 
contra os filisteus*, foram domina 
dos e expulsos por assírios* e babi
lônios* e reintegrados na terra pelo 
rei dos persas*, Ciro*, em 538 a.C. 
Depois de um período de relativa 
estabilidade, começou a dominação 
macedônica (338 a.C.). Antíoco 
IV, o Selêucida, tentou destruir a 
nacionalidade e a religião judaicas, 
pilhando o templo e iniciando a 
perseguição religiosa (202 a.C.). Os 
judeus se revoltaram, liderados por 
Judas Macabeu, e retomaram Jeru
salém*. Simeão, irmão de Judas, 
tornou-se príncipe independente em 
12 a.C.

Seguiram-se lutas internas pelo 
poder, que favoreceram a interven 
ção romana: em 63 a.C., Pompeu* 
entra em Jerusalém. Estabeleceu-se 
então a dinastia de Herodes*, de
pendente de Roma. Depois de no
vas lutas pelo poder entre os des
cendentes de Herodes, o governo 
passou às mãos dos procuradores 
romanos (6 a.C.). Em 70 d.C., de
pois de uma revolta local contra a 
dominação de Roma, Tito* entrou 
em Jerusalém, que foi arrasada.

A cen tu o u -se , e n tã o , a  e m ig ra ç ão
ou dispersão dos judeus — cha-
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m ada “ Diáspora”^ —  já  iniciada 
com as deportações feitas pelos 
assírios e babilônios. Os judeus re
manescentes na Palestina rebela- 
ram-se outra vez contra os rom a
nos em 132 (revolta de Bar 
Cocheba), foram derrotados e 
ocorreu nova emigração. A situa
ção melhorou em 138, quando o 
Imperador Antonino revogou as 
leis que impediam os judeus de pra
ticar sua religião.
__ No início do século IV, a conver

são do Imperador Constantino* ao 
Cristianismo* inaugurou nova era 
de perseguição aos judeus e trans
formou a Palestina num pólo de pe
regrinação cristã. Consolidou-se 
desse modo o processo da Diás- 
pora: os judeus permaneceriam dis
persos e sem um país durante mais 
de 1 500 anos. O centro de ju 
daísmo deslocou-se para a Meso- 
potâmia (do século IV ao XI), de
pois para a Espanha árabe (séculos 
XI a XII^ e finalmente para a Eu
ropa cristã (sobretudo Polônia) e a 
Turquia. Os judeus conservaram a 
esperança da volta à Palestina, que 
desde o século VII ficaria com os 
árabes* islamitas.

O  m ovim ento  sion ista

No século XVI, Joseph Nasi 
(1520-1579), um judeu de Constan
tinopla, conseguiu aproximar-se do 
sultão Solimão* I e tentou recons
truir a cidade de Tiberíades. Na 
mesma época, judeus perseguidos 
pela Inquisição* na Espanha e em 
Portugal refugiaram-se no Império 
Otomano, muitç mais tolerante 
para com o judaísmo que os Esta
dos cristãos. Em 1538, Jacob Bé-
rab tentou restaurar o Sinédrio (tri
bunal judeu de sacerdotes, anciaos 
e escribas) na Palestina. Em 1665 
e no ano seguinte, Sabbatar Zévi, 
■“o Falso Messias”, entusiasmou 
milhares de judeus europeus a vol
tarem à Palestina. Mas esses esfor
ços pioneiros não deram grande 
resultado.

A idéia de restauração do Es
tado israelense só ganhou força no 
século XIX, principalmente na 
Rússia, por causa de medidas dis
criminatórias do regime czarista 
contra os judeus. O apelo em favor 
da volta a Sion (uma das colinas de 
Jerusalém), lançado em 1882 por 
Leon Pinsker (1821-1891), de 
Odessa, foi acolhido com entu
siasmo por grupos de estudantes ju 
deus da Russia. Formaram-se nu
merosas “ sociedades de amigos do 
Sion” e, no verão do mesmo ano, 
fundou-se a primeira colônia agrí
cola judaica na Palestina, perto de 
Jaffa.

Essa colonização ampliou-se nos 
anos seguintes, com o apoio finan
ceiro de uma poderosa família de 
banqueiros israelitas, os Rot- 
schild*, que ajudou sobretudo os ju 
deus da Europa oriental, de situa
ção mais precária. A onda de 
anti-semitismo (antijudaísmo) que 
se manifestou na França a partir de 
1885, e principalmente durante o 
processo de Dreyfus (militar fran
cês de origem judaica falsamente 
acusado de traição), veio reforçar 
as teses dos partidários do retorno 
à Palestina.

“ Os judeus que o desejarem te- 
rão  seu E stado c o  m erece rão ” ,

disse em 1895 Theodore Herzl*, 
teórico do retorno a Sion. Para ele, 
a questão judaica era nacional, 
muito mais gue religiosa ou social, 
e jiortanto  so poderia ter uma solu
ção política: um acordo internacio
nal deveria garantir aos judeus do 
mundo inteiro a posse de um terri
tório.

O movimento sionista surgia si
multaneamente a vários movimen
tos nacionais (como a unificação* 
da Alemanha e da Itália), a expan
são colonial dos países europeus e 
as manobras dos mais fortes deles 
para dividir o que restava do Im
pério Otomano, especialmente na 
rica região petrolífera do Oriente 
Médio.

Em 1903, os ingleses sugerem 
conceder Uganda aos judeus. No 
mesmo ano, os participantes do VI 
Congresso Sionista, em Basiléia, 
dividem-se em sionistas abertos a 
qualquer solução aceitável (inclu
sive a criação de um estado judeu 
em Uganda), e “ sionistas de Sion”, 
apegados à idéia de que esse Es
tado só poderia ser criado na Pales
tina. De 1904 a 1914, milhares de 
judeus vão para a Palestina e traba
lham em terras compradas aos ára
bes corn os fundos coletivos de or
ganizações sionistas espalhadas 
por todo o mundo. Esses pioneiros 
fundam em Telavive o primeiro ki- 
butz, grupo de organização coleti- 
vista que caracterizaria a explora 
ção das terras pelos judeus. 
Entregam-se às tarefas de drenar 
pântanos, plantar árvores e trans
formar zonas áridas em férteis.

Em 1917, a Declaração Balfour 
dá novo impulso à imigração: nela, 
Lorde Balfour (1848-1930) anuncia 
que a Inglaterra, cujas tropas se 
aproximam de Jerusalém, favore
cerá, após a guerra, o “ estabeleci
mento, na Palestina, de uma pátriaTúm ulo de Davi (acim a) e estação da "V ia Crucis", ambos em  Jerusalém .

O povo aos arusos vive no planalto de Golan, um  dos territórios ocupados em  1 96 7 . ("D eb ka ". dança típ ica.)
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0  im igrante pioneiro Ben Gurion foi o prim eiro a governar o novo Estado.

nacional para o povo judeu”, sob 
a condição de que nada se fará con
tra os direitos dos árabes. Ao 
mesmo tempo, a Inglaterra faz pro
messas aos árabes para incentivar 
sua revolta contra os otomanos. A 
declaração causa um mal-enten
dido entre os sionistas e o governo 
britânico: este esclarece que quer 
favorecer apenas um “centro nacio
nal”, e não um Estado judeu. Os 
sionistas sentem-se enganados; 
mais ainda quando a Palestina é 
entregue à Gra-Bretanha, ao fim da 
Primeira* Guerra Mundial.

Mas a imigração continua cres
cendo: em 1931, há na Palestina 
174 000 judeus, vindos principal
mente da Europa. Os progressos 
rápidos fazem seu nível de vida su
bir, em contraste com a pobreza 
dos árabes que os cercam. A comu
nidade dos judeus é essencialmente 
fechada e eles ignoram os árabes, 
que passam a vê-los como intrusos. 
Conflitos entre árabes e judeus 
eclodem em 1921. repetem-se em 
1929 e a partir daí dominarão a 
história política do Oriente Médio.

Em 1933, a ascensão ao poder 
na Alemanha do nazismo* anti-se
mita, através de seu líder Adolf Hi- 
tler*, causa a mais intensa imigra
ção à Palestina, cuja população 
praticamente dobra em quatro 
anos: de 174 000, em 1931, passa 
a 335 000 em 1935. Em 1936, os 
judeus preparam sua defesa contra 
os árabes e a Inglaterra decide limi
tar a imigração e estudar um plano 
de divisão da Palestina. O Livro 
Branco inglês de 1939 limita a imi

gração a 75 000 pessoas por um 
período de cinco anos; em 1940, a 
imigração é quase totalmente proi
bida. Os judeus organizam uma 
imigração ilegal^ — a Haapala — 
e recorrem à ação terrorista contra 
os ingleses a partir de 1939: a orga- 
nizaçao clandestina Irgun pratica 
atentados contra funcionários bri
tânicos e civis árabes. Durante a 
guerra, com a ocupação de grande 
parte da Europa pelos nazistas, os 
judeus reclamam o direito de imi
gração ilimitada como meio de sal
var seus irmãos europeus. Ainda 
em 1945, e apesar dos apelos do 
presidente americano Franklin D. 
Roosevelt*, Londres recusa-se a 
autorizar a entrada de 100 000 ju 
deus na Palestina. A imigração ile
gal continua, em velhos navios que 
tentam furar o bloqueio britânico: 
os que não conseguem rompê-lo 
são repatriados para a Alemanha 
(como no caso do navio Exodus) 
õu aprisionados em Chipre, então 
colônia britânica. Os judeus orga
nizam um exército clandestino, o 
Haganah, è formam grupos terro- 
ristas, um dos quais, o Stern, des-‘ 
trói em 1947 o quartel-general dos 
ingleses na Palestina.

Diante disso, a Inglaterra decide 
submeter o caso do Estado judeu à 
Organização das Nações Unidas, 
que no mesmo ano aprova a divi
são da Palestina em dois Estados, 
um judeu e um árabe. Assim, no 
dia 14 de maio de 1948, o líder Da- 
vid Ben Gurion (1886- ) pro
clama a independência do Estado 
de Israel. No mesmo ano, ele forma

Golda M eir, ele ita  prim eiro-m inistro em  196 9 , buscou uma am pla coalizão.

o primeiro governo e o novo E s
tado é admitido na ONU.

A criação do Estado judeu 
agrava o conflito com os árabes, 
que atinge seus pontos máximos 
em 1956, quando Israel consegue 
acesso ao porto de Akaba, no mar 
Vermelho, depois de uma operação 
militar vitoriosa e da intervenção 
da ONU; e em 1967, com nova vi
tória israelense na chamada 
“Guerra dos Seis Dias” , que re
sulta na ocupação de vários territó
rios árabes (península do Sinai, 
faixa de Gaza, Cisjordânia e pia 
nalto de Golan).

P o lítica  in terna

O governo de Israel é exercido 
através de um Parlamento (o Knes- 
set) eleito pelos cidadãos e com po
der legislativo; um presidente 
(chefe nominal do Estado) eleito 
pelos parlamentares a cada cinco 
anos; e um primeiro-ministro, que 
tem poder executivo e é escolhido 
pelo presidente depois de uma con
sulta aos partidos.

O partido mais importante é o 
Mapai (trabalhista), sustentado 
pelo poderoso Sindicato Central (a 
Histadruth). Coalizões com outros 
partidos têm garantido ao Mapai a 
permanência no poder, através dos 
primeiros-ministros Ben Gurion, 
que governou nos períodos de 1948 
a 1953 e de 1955 a 1963; Moshe 
Sharett, de 1953 a 1955; Levi Esk- 
hol (1896-1969), de 1963 a 1969; 
e Golda Meir (1898- ), de 1969 
a 1974.

Nas eleições de outubro de 1969, 
o Mapai formou uma coalizão, a 
Frente Unida do Trabalho, com o 
Partido Liberal, o Partido Reli
gioso (seus antigos aliados) e ainda 
o Mapam (partido marxista, que re
jeita  a incorporação dos territórios 
arabes feita na “ Guerra dos Seis 
D ias”). O principal grupo de oposi
ção é o Gahal, composto pelo He 
rout e pelos Sionistas Gerais, Am
bos partidos de direita, que 
defendem a conservação dos terri
tórios ocupados. A “Frente” conse
guiu 56 cadeiras (perdeu seis) e o 
Gahal 26 (ganhou quatro) naquela.s 
eleições, que levaram ao poder, 
Golda Meir. Na formação do gabi
nete, a nova governante procurou ■ 
apoiar-se numa ampla coalizão.

D epressão  e colinas

A maior parte do relevo atual de 
Israel formou-se no período Terciá 
rio (há cerca de 67 milhões de 
anos) com o surgimento de uma 
longa depressão que vai da Síria 
aos grandes lagos africanos. No 
territorio israelense, ela abrange o 
lago Tiberíades, o vale do rio Jor
dão, o mar Morto e prolonga-se até 
o golfo de Akaba. No Quartenário 
(1,5 milhão de anos) formaram-se 
os pântanos do vale do Hule e o 
mar Morto, e delineou-se a planície 
costeira.

Na metade norte do país, distin- 
guem-se, de oeste para leste: a 
planície costeira, a aresta m onta
nhosa central (que abrange a Gali- 
lé ia , a  S a m a ria  e as co lin a s  d a  Ju-



déia e do Hebron), o lago 
Tiberiades, o vale do Jordão e o 
mar Morto. A metade sul do pais 
é a região do deserto de Neguev.

A planície costeira estreita-se em 
direção ao norte e tem 30 quilôme
tros de largura máxima ao sul. A 
costa, retilmea, é formada por falé
sias e dunas. A planície ocidental 
tem areias vermelhas (adaptáveis à 
cultura de laranjas, com irrigação) 
e a oriental é de solos aluviais, co
bertos de pântanos (hoje drenados, 
servindo às culturas de legumes, ce
reais e frutas). Essa região cos
teira é a mais populosa do país e 
ali concentrou-se a implantação de 
indústrias a partir de 1967.

A Galiléia, ao norte, fica na ca
deia montanhosa que se estende 
por 360 quilômetros, do Líbano ao 
Sinai. Nessa região está o monte 
Meron (1 208 metros), ponto mais 
alto do pais.

As colinas da Judéia formam um 
grupo compacto no sentido norte- 
sul, menos alto ao centro, onde fica 
Jerusalém. Seu lado oeste é uma 
zona de transição, com altura que 
vai de 100 a 400 metros. A leste há 
encostas abruptas e mais ao norte 
estão as colinas da Samaria, que na 
parte israelense abrangem o monte 
Carmelo (entre a planície costeira 
e o vale do Jezreel), parte dos mon
tes Irron e o monte Guilboa.

A paisagem de maior diversi
dade está na depressão do Jordão. 
Ao norte, a bacia do Hule, cercada 
de montanhas, tem um clima conti
nental e recebe 550 milímetros de 
chuvas por ano (grande parte das 
quais alimenta o Jordão). Os pân
tanos de Hule, drenados na década 
de 1950, transformaram-se numa 
fértil planície.

O médio vale do Jordão com
preende a região do Tiberiades, si
tuado a 200 metros abaixo do nível 
do mar, no vale Bet-Chéan, com 
alta salinidade e rico em reservas 
minerais. Nessa região o Jordão re
cebe os afluentes Harod a oeste, e 
Yaromuk a leste. Na depressão sul 
está o mar Morto, com a maior 
taxa de salinidade do mundo (30%) 
e fico em minerais (magnésio, po
tássio, bromo).

O Neguev é um deserto relativa- 
nen te  montanhoso que abrange 
erca de 12 213 quilômetros qua- 
írados (mais da metade da superfí

cie do país). A necessidade de inte
grar grandes levas de imigrantes 
aumentou a importância do Ne
guev, rico em loess e que pode su
portar uma agricultura intensiva 
em grande escala, com um sistema 
adequado de irrigação (a água do 
norte alimenta o sul desde 1964, 
através do sistema de irrigação Ki- 
mereth-Neguev). Desse modo, 
52 000 dos 72 500 hectares de terra 
da região já  são utilizados para o 
cultivo de trigo e cevada.

Climas mediterrâneo e árido in
fluenciam o país, que tem invernos 
chuvosos (quatro meses de chuvas) 
e um longo período de seca (de 
abril a outubro). O nível pluviomé- 
trico decresce em direção ao sul: 
intenso na Galiléia, é insignificante 
no Eilat. Essa variação de chuvas 
tem uma correspondente nas tem
peraturas médias de janeiro a 
agosto: respectivamente, 7 a 23,8 
graus centígrados na Galiléia; 13,2 
e 26,8 graus em Telavive (planície
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costeira); 15,5 e 32,8 graus no Ne
guev (clima semelhante ao do 
Saara).

A vegetação é muito variada: 
plantas mediterrâneas na planície 
costeira e nas colinas; tropicais no 
vale do Jordão; arbustos de clima 
árido no Neguev. O país é rico em 
ervas medicinais e flores. As árvo
res de citros cobrem mais de 
40 000 hectares.

Os poucos cursos de água são 
grandemente aproveitados para ir
rigação. O mais importante é o Jor
dão, que nasce no Líbano, atra
vessa o vale do Hule e deságua no 
mar Morto, 392 metros abaixo do 
nível do mar. Também são impor
tantes o Iarkon, que tem a foz ao 
norte de Telavive; e o Kishon, que 
vai desaguar perto de Haifa.

P a ís de em ig rados

Ao tornar-se um Estado inde
pendente, em 1948, Israel tinha 
805 600 habitantes, dos quais 
649 600 eram judeus. Nos três 
anos seguintes, com a “ Lei do Re
torno”, o país recebeu 666 400 imi
grantes, a maior parte de origem 
européia, e dos quais cerca de 
300 000 eram sobreviventes de 
campos de concentração nazistas. 
Depois a imigração declinou: 
387 000 entre 1962 e 1964. 48 2Q0 
de 1965 a 1968. A maioria dos que 
imigraram depois de 1957 era de 
origem asiática e africana. No pe
ríodo de 1956/57, 161 000 judeus 
da Hungria e Egito foram para Is
rael.

A imigração maciça exigiu gran
des esforços nos campos econô
mico (investimentos j ia ra  criação 
de empregos e absorçao da mão-de- 
obra) e social (integração de pes
soas de origem diversa num esforço 
comum). Era preciso ensinar a to
dos uma língua nacional —  o he
braico —  que a maioria ignorava, 
e integrar profissionalmente todos 
os que fossem capazes de traba
lhar. Grande parcela dos imigran
tes não pôde conservar a profissão 
de origem. A criação de centros co
munitários homogêneos procurou 
contornar os problemas de adapta
ção social, que raramente se pro
longam além da primeira geração: 
os sabras (nascidos em Israel) já  
não têm os vínculos de origem de 
seus pais; e, além das escolas, o 
Exército constitui importante ins
trumento de socializaçao.

A densidade populacional média 
era de 138 habitantes por quilôme
tro quadrado em 1969. Novos pro
gramas de instalação de imigrantes 
procuraram evitar concentrações 
populacionais como a de Telavive 
(505 habitantes por quilômetro 
quadrado). Cerca de 30% dos habi
tantes vivem nas três maiores cida
des, 52% em outras zonas urbanas 
e 18% no campo.

Jerusalém é a capital, centro 
geográfico, administrativo e cultu
ral do país. Com a criação do Es
tado, ela foi dividida em duas par
tes, ficando a chamada “Cidade 
Velha” com os árabes da Jordânia. 
Com a "G uerra dos Seis Dias’", 
toda a cidade ficou em poder de 
Israel.

Telavive é a maior e mais mo
derna cidade israelense, importante 
centro cultural e econômico. Tem

Em Israel, a obrigatoriedade do serviço m ilitar é extensiva às m ulheres.

General M oshe Dayan, um m inistro da Defesa atarefado com os árabes.
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O rio Jordão é a base do sistema irrigatório, que atinge até o deserto de Neguev. (O mapa não inclui os territórios ocupados na guerra de 1 967 .)
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um aspecto europeu e mediterrâ
neo, com suas casas brancas em 
forma de cubos, terraços, jardins, 
avenidas largas.

Haifa, sede do principal porto, e 
o centro da indústria pesada e do 
comércio marítimo, para o qual o 
país conta com uma frota de 120 
navios. Outro porto é o Ashdod, 
construído ao sul de Telavive; e um 
terceiro, foi feito em Eilat com 
acesso áo mar Vermelho.

D ependência  externa

Os primeiros anos de existência 
do pais foram dedicados à absor
ção da grande massa de imigrantes, 
tarefa que contou com apreciável 
ajuda externa. Até o ano de 1956, 
o maior esforço nacional dirigiu-se 
ao desenvolvimento agrícola, vi
sando a povoar o territorio e redu
zir a importação de alimentos. A 
escassez de recursos naturais 
(água, principalmente) fez com que 
depois de 1956 se desse maior en- 
fase à indústria, mediante uma 
política de incentivos à substitui
ção de importações. A possibili
dade de industrialização com base 
no mercado interno começou a es 
gotar-se em 1962 e, desde essa 
epoca, a indústria tem se orientado 
para a exportação.

Embora a imigração tenha sido 
reduzida, Israel continuou rece
bendo ampla ajuda e investimentos 
do exterior. Até 1965 a economia 
vinha crescendo a uma taxa média 
anual de 10%, graças a elevados in
vestimentos (30% do Produto In
terno Bruto). Mas as taxas de pou- Unidades com unitárias do tipo "k ibutz" caracterizam  a vida econôm ica.

pança eram reduzidas (3 a 6% do 
PIB) e a maior parte (cerca de 
80%) da formação de capital provi
nha de recursos externos. Assim, 
em 1969, a formação de capital foi 
de 3 904 milhões de libras israelen
ses e a poupança de apenas 925 mi
lhões. A diferença foi coberta por 
transferências unilaterais (doaçoes, 
reparações de jçuerra, etc.) no valor 
de 1 356 milhões de libras israelen
ses; por entrada de capitais estran
geiros (696 milhões) divisas (615 
milhões).

O objetivo prioritário da polític: 
econômica, desde 1962, tem sido c 
de reduzir a dependência externa 
para não comprometer a indepen
dência política do país. Em 1966 e 
1967 o governo provocou forte re
cessão — o desemprego chegou a 
10,4% em 1967 — para reduzir o 
crescimento do consumo interno e 
das importações e permitir que 
uma parcela maior do produto 
fosse exportada. Em 1968, as im
portações ainda atingiam 1,1 bi
lhão de dólares, enquanto as expor
tações apenas se aproximavam dos 
850 milhões.

Uma das causas da dependência 
externa de Israel está em sua difi
culdade de expandir as exporta
ções, o que tem origem política. O 
país quase não comercia com seus 
vizinhos, cuja economia é comple
mentar à de Israel, mas que ainda 
não são industrializados. Quase 
toda a exportação dirige-se à Eu
ropa ocidental, onde os produtos 
têm de competir com os de países 
muito adiantados. Oitenta por 
c e n to  d e ssa  e x p o rta ç ão  com p õ e-se
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de produtos industriais. A "Guerra 
dos Seis Dias” levou à paralisação 
do comércio com vários países da 
Europa oriental (exceto a Romê
nia) e foi também o provável mo
tivo do veto feito pela França ao 
ingresso de Israel no Mercado* Co
mum Europeu.

Outro fator que agrava a depen
dência é o peso da dívida externa: 
2,8 bilhões de dólares em 1970 
(quase 1 000 dólares per capita, a 
mais elevada do mundo).

“K ibutz”, a produção  
em  comunidade

As comunidades de produção — 
kibutz e mochav —  desempenham 
importante papel na sociedade e na 
economia israelenses. Nesses gru
pos, as pessoas decidem em comum 
o uso dos recursos para suas prin
cipais necessidades, como aloja
mento, refeições, vestuário, educa
ção dos filhos, etc.

O kibutz é geralmente uma al
deia com algumas centenas de pes
soas que exploram coletivamente a 
agricultura, dirigida à produção em 
larga escala. Mas nos últimos anos 
a maior parte dos kibutzim  diversi
ficou suas atividades, devido ao de
créscimo da necessidade de mão- 
de-obra na agricultura e à 
importância dada à industrializa
ção. Assim, eles se transformaram 
em indústrias (de conservas; de 
roupas e outras) ou em hotéis e 
pensões, mas conservaram a orga
nização comunitária.

O morchav ovedim  ou “aldeia de 
trabalhadores” é uma cooperativa

que reúne algumas dezenas de 
famílias, cada uma cultivando um 
lote de terra. A cooperativa compra 
todos os produtos e vende aos coo
perados os meios de produção.

Uma cooperativa nacional, a 
Tnouva, comercializa quase toda a 
produção dos kibutzim  e das “al
deias”. O fornecimento dos meios 
de produção às cooperativas é feito 
também através de uma organiza- 

ão nacional, a cham ada Hemach- 
ir Hamerkazi.

Agricultura e indústria

O problema da falta de água foi 
razoavelmente resolvido através de 
sistemas de canalização e dessalini- 
zação para irrigação e consumo. A 
obra mais importante foi a constru
ção de uma rede que levou água do 
lago Tiberíades, dessalinizada, até 
o Neguev, onde irriga as plantações 
de frutas cítricas. Também as 
águas de esgoto são tratadas e be
neficiadas, em Haifa e várias ou
tras cidades.

O intenso aproveitamento da 
água, a drenagem de pântanos e a 
adubaçâo do solo permitem o cul
tivo de aproximadamente 441 000 
hectares de terra, em uma agricul
tura que se orienta para a especiali
zação e a mecanização.

Destacam-se as culturas de ce
reais (trigo, milho e arroz), forra
geiras (trevo e beterraba), plantas 
industriais (amendoim, beterraba 
de açúcar e algodão). Os vilarejos 
árabes das montanhas dedicam 
4 500 hectares à cultura do tabaco.

Os citros ocupam o primeiro lu

gar na arboricultura do país e exer
cem influência decisiva no comér
cio exterior: no ano de 1970 expor 
taram-se 20 milhões de caixas de 
laranjas, tangerinas e limões. A fru
ticultura em geral vem sendo inten
sificada para o consumo interno e 
a exportação (uvas, abricós, pêsse
gos, peras, maçãs, etc.). No Neguev 
central, experimenta-se a cultura de 
oliveiras.

A pecuária tem sido intensifi
cada para atender ao mercado in
terno, principalmente na produção 
de leite e ovos (1 bilhão de ovos em
1968, com 7 milhões de poedeiras). 
A produção de pescado atingiu 
2 500 toneladas em 1970.

A indústria é responsável por 
1/4 do produto nacional bruto, que 
chegou a 16 470 milhões de libras 
israelenses em 1970. O setor indus
trial quintuplicou de 1950 a 1958 
e aumentou 50% de 1965 a 1969. 
O desenvolvimento mais rápido 
nesse período foi o do setor de 
equipamentos elétrico e eletrônico 
(22%), crescimento que está bas
tante ligado ao setor militar (em
1969, as despesas militares chega 
vam a 23% do produto nacional 
bruto). O embargo da venda de 
aviões militares pela França resul
tou num impulso à indústria aero- 
naútica e subsidiárias. O maior em-

preendimento industrial do país 
está em Lod, onde se instalou a in
dústria de aviões. Há também um 
setor de produção de energia nu 
clear, com capacidade geradora de 
400 megawatts e possibilidades de 
fabricar armas nucleares.

Destacam-se as produções de: 
diamantes, que ocupa o primeiro 
lugar nas exportaçoes; alimentos, 
bebidas e fumo (dos quais de 10 a 
15% são exportados); produtos 
químicos e derivados de petróleo, 
que representam 12% da produção 
industrial e ocupam lugar impor
tante na pauta de exportações. No 
vale do Jordão, desenvolve-se a 
produção de equipamentos médi
cos e instrumentos científicos. A 
indústria automobilística produziu 
3 321 veículos particulares e 5 252 
industriais em 1968.

Devido à falta de recursos ener
géticos (energia hidráulica, carvão, 
florestas naturais, ferro, petróleo), 
o desenvolvimento industrial de Is
rael baseia-se na  importação de 
matérias primas. A partir de 1960, 
as atividades fabris têm se deslo
cado da planície costeira para o in
terior, a fim de aproveitar a dispo
nibilidade de mão-de-obra causada 
pela mecanização da agricultura e 
pela saturação de produtos agríco
las no mercado interno.

A vida antiga continua no moderno centro industrial e portuário : Haifa.
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Jerusalém , a capital (em  c im a ); e Telavive, a m ais m oderna cidade.

Territórios ocupados

Com a vitória na “ Guerra dos 
Seis D ias”, Israel ocupou territó
rios pertencentes ao Egito (penín
sula do Sinai e faixa de Gaza), 
Jordânia (Cisiordânia) e Síria 
(planalto de Golan), totalizando 
69 000 quilómetros quadrados, po
voados por 970 000 pessoas.

A população do território mon
tanhoso e desértico do Sinai (mais 
de 60 000 quilómetros quadrados) 
concentra-se na costa do Mediter
râneo, notadamente em El-Arich, 
onde se pratica a agricultura de 
oásis.

A cidade de Charm-El-Sheik do
mina o estreito de Tiran, no ex
tremo sul da península. Á impor
tância económica do Sinai esta no 
petróleo, explorado por Israel de
pois da ocupação.

Há uma grande concentração 
populacional (350 000 habitantes 
em 360 quilómetros quadrados) na 
faixa de Gaza, que fazià parte da 
antiga Palestina. A região dedi- 
ca-se a uma agricultura intensiva: 
8 000 propriedades produzem prin
cipalmente frutas cítricas, além de

cevada, legumes, amêndoas, etc.
A Cisjordânia, com 600 000 ha

bitantes, vive da agricultura não ir
rigada de cereais, legumes, oli
veiras, amendoim e frutas. A 
separação dessa região da Jordânia 
trouxe problemas econômicos. Im 
possibilitados de vender seus exce
dentes agrícolas (mesmo em Israel, 
por excesso de produção local), os 
produtores da área ficaram sem re
servas suficientes para comprar 
trigo e carne. Com o acordo tácito 
da Jordânia, caminhões do Exér
cito israelense passaram a trans-

Íiortar os excedentes de legumes e 
rutas da Cisjordânia para vender 

em Amã, capital jordaniana. Mas a 
tensão entre os dois países ameaça 
a continuidade e a eficiência dessas 
trocas.

O planalto de Golan, anterior
mente ocupado pela Síria para fins 
mil itares, conta apenas com 46 000 
habitantes, na m aioria drusos.

VEJA TAM BÉM : Arabes; Cana- 
neus; Filisteus; Hebreus; Jerusa
lém; Judaísmo; Oriente Médio.

Itália

S U M Á R IO

Localização geográfica: sul da
Europa

Limites: Suíça e Áustria (N), Iugoslá
via e mar A driá tico  (E), mares Jô - 
nio e M editerrâneo (S), mares Li- 
gúrico e T irreno (0 ), França (NO) 

Superfície: 301 249  km 2 (inclu indo 
as ilhas da Sicília e da Sardenha) 

População: 53 6 2 4  0 0 0  hab. (esti
mativa para 1970)

Cidades principais:
Roma (ca p ita l—2 9 0 8  0 0 0  hab.), 
M ilão (1 701 602  hab.), Turim  
(1 177 039), Gênova (841 841), 
B olonha (4 90  675)

Id iom a: ita liano 
Religião: cato lic ism o (99,6%)
Portos principais: Gênova, Nápoles, 

Savona, Spezia, Augusta, Veneza, 
Cagliari

Aeroportos principais: Turim , Gê
nova, M ilão, Roma 

Rodovias: 281 4 4 3  km (1967) 
Ferrovias: 20  566  km (1967) 
Unidade m onetária: lira italiana

Durante a Antiguidade, a Itália 
serviu de ponte entre Oriente e Oci
dente; na Idade Média, foi campo 
de batalha das grandes potências 
da época; na Renascença , provou 
o esplendor econômico e artístico 
de suas cidades-Estado. No en
tanto, somente no século XIX co
nheceu a unidade nacional. A par
tir daí, ganhou um só governo e um 
idioma oficial.

Posteriormente à derrota de Na- 
poleão*, ocorrida em 1814, líderes 
políticos da Rússia, Inglaterra, 
Áustria e Prússia, reunidos no 
Congresso de Viena (1814/15), re- 
dividiram § Europa. A Itália ficou 
sujeita à Áustria, que reanexou a 
Lombardia, conservou a antiga Re-

Siena (na Toscana, região central da Itá lia), viveu séculos de história
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pública de Veneza* e passou a 
exercer maior influência nos peque
nos Estados centrais (Toscana,
Módena, Parma), onde reinavam 
príncipes da Casa de Habsburgo.
Os Estados Pontifícios foram re
constituídos, o Piemonte anexou a 
antiga República de Gênova* e, no 
sul, o Reino das Duas Sicílias foi 
entregue aos Bourbons.

A sujeição à Áustria fez nascer 
na Itália uma onda de revolta, so
bretudo entre aristocratas, burgue
ses cultos e funcionários, j)ois na 
época a população rural nao tinha 
força política alguma.

De 1815 a 1830, a luta pela in
dependência exprimiu-se principal
mente através da ação dos carbo
nários (membros de uma sociedade 
secreta que se organizara em Ná
poles para lutar contra a domina
ção napoleônica). A partir de 1830, 
o Risorgimento conquistou definiti 
vãmente as diversas camadas da 
sociedade, graças a Giuseppe Maz 
zini*, que, perseguido, exilou-se em 
Marselha, agrupando ali insurretos 
na sociedade secreta denominada 
“Jovem Itália” .

O movimento italiano ganhou 
maior proporção quando a Lom- 
bardia sublevou-se. O rei do Pie
monte, Carlos* Alberto, preten
dendo a coroa da Itália, aaeriu à 
revolta, declarando guerra à Áus
tria. Em 1849, após a derrota, abdi
cou em favor de seu filho, Vítor*
Manuel II. Até 1861, a Jonga ten
são diplomática com a Áustria foi 
habilmente controlada por Ca- 
vour*, primeiro-ministro de Vítor 
Manuel.

Deixando de ser movimento de 
sociedades secretas, a questão ita
liana conquistou a simpatia das 
grandes potências, especialmente 
Inglaterra e França, no período da 
Guerra da Criméia (1853/56), que 
colocou os dois países contra a 
P.ússia.

Em 1859, o Piemonte lutou ao 
lado da França na guerra contra a 
Áustria, que, derrotada, deixou a 
Lombardia, enquanto Toscana,
Parm a e Módena livraram-se de 
seus governantes. Em 1860, através 
de plebiscito, essas regiões votaram 
por sua anexação ao Piemonte e, a
2 de abril do mesmo ano, o pri
meiro parlamento italiano reu
nia-se na cidade de Turim.

Quando Garibaldi* apoiou a in
surreição da Sicília contra os Bour
bons, libertando a ilha, e desembar
cou em Nápoles para dirigir-se a 
Roma, Cavour enviou tropas pie
montesas ao sul temendo a radica
lização do movimento. Depois de 
derrotar o exército pontificial em 
Castelfidardo (1860), os piemonte
ses chegaram aos Estados napolita
nos, onde impuseram a autoridade 
da Casa de Savóia. Com exceção 
de Roma, que continuava Estado 
pontifício, o Piemonte anexou toda 
a Itália central. A 17 de março de 
1861, Vítor Manuel foi proclamado 
rei da Itália.

O novo E stado

Uma vez unificada, a Itália pas
sou a enfrentar graves problemas 
econômicos: foi obrigada a devol
ver à Áustria as ferrovias lombar 
das e venezianas; herdou deficits
d o s  E s ta d o s  que a b so rv e ra ; v iu  o  A  praça d e  S ão  M arcos, p ro jetada  por L eonardo  da V inci. é  um a rica lem brança da ve lh a  república  ven eziana .

Nos canais de Veneza, as águas do Adriático form am  tranqüilos caminhos.

sul do país sucumbir à concorrên
cia das indústrias que se desenvol
viam no norte; ressentiu-se da falta 
de comunicação entre as várias re
giões; tornava-se premente a neces
sidade de unificar a legislação, a 
administração e o exército. O ser
viço militar, imposto a todo o país, 
foi acolhido com relutância, sobre
tudo em regiões como a Sicília, que 
até ali o ignoravam.

Na gestão do Ministro Quintino 
Sei la (1827-1884), sucessor de C a
vour, o aumento de impostos pro
porcionou um precário equilíbrio 
econômico, em detrimento das 
classes mais pobres. E durante o 
ministério de Agostino Depretis 
(1813-1887), aboliram-se os impos
tos sobre a farinha, ampliou-se o 
direito a voto e implantou-se a ins
trução elementar gratuita. No pe
ríodo, a hostilidade maior ao go
verno partia dos católicos: o papa, 
circunscrito ao Vaticano*, conside- 
rava-se publicamente prisioneiro, 
após Roma ter sido ocupada e de
clarada capital da Itália (1870).

Em 1882, o descontentamento 
interno injensificou-se: a Itália li
gou-se à Áustria (antiga inimiga e

3ue continuava com os territórios 
e Trento, Trieste, ístria e Dalmá- 

cia) e à Alemanha, na Tríplice 
Aliança. E lançou-se desastrosa
mente às conquistas coloniais. Ad
quiriu Assab (1882) e ocupou Mas- 
saua (1885), mas foi derrotada 
pelos abissínios em Odua (1896). A 
independência da Etiópia teve de 
ser reconhecida e as pretensões ita
lianas na África ficaram limitadas 
à Eritréia, uma pequena faixa cos
teira do mar Vermelho. Entre 1900 
e 1902, através de acordos com a 
França, ganhou a Tripolitânia e a 
Cirenaica.

No começo do século X X , o 
proletariado italiano cresceu consi
deravelmente junto à grande indús
tria do norte, enquanto multidões
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de camponeses, por falta de condi 
ções de sobrevivência, emigravam 
para a América.

Com a subida de Vítor Manuel 
III ao trono (após o assassinato de 
Humberto* I, em 1900), políticos 
moderados como Zunardelli Gio 
litti trabalhavam para que o Estado 
atendesse aos anseios da  maioria: 
o direito a greve passou a ser consi
derado, indústria e comércio toma
ram maior impulso e foram criadas 
as primeiras instituições de auxílio 
aos trabalhadores (Comissariado 
da Imigração, Conselho Superior 
do Trabalho).

Ao mesmo tempo, o país obtinha 
sua primeira grande vitória no 
plano colonial: a Líbia foi tomada 
aos turcos depois de um ano de 
guerra. O Tratado de Ouchy (1912) 
assegurou à Itália também a posse 
da Cirenaica, da Tripolitânia e das 
ilhas de Dodecanese.

Durante a Primeira* Guerra 
Mundial, o governo italiano vis
lumbrou a possibilidade,de retomar 
os territórios (Trento, Istria, Dal- 
mácia) que o Império Austro-Hún
garo não lhe havia devolvido em 
1866., Para libertar-se da aliança 
com Áustria e Alemanha, fez acor 
dos secretos com a entente anglo- 
fraoco-russa. Após concluir o 
pacto de Londres (1915), declarou 
guerra à Áustria e à Alemanha, o 
que lhe custou, em três anos e 
meio, 650 000 mortos e mühares de 
feridos, bem como a invasão de três 
províncias do norte. E no fim da 
guerra os territórios que tanto rei 
vindicara acabaram sendo entre
gues à Iugoslávia.

Em 1919, enquanto a baixa 
classe média sofria os efeitos da  in
flação, os proprietários opu
nham-se a qualquer espécie de ino
vação social. Em 1920, mais de 
2 000 greves aturdiram e enfurece
ram a burguesia, que passou a re
clamar um governo forte, capaz de 
reprimir os movimentos de traba 
lhadores. Benito Mussolini* apro- 
veitou-se da situação: o fascismo* 
passou a explorar o quadro caótico 
em nome da pátria e da “vitória 
mutilada” . Em 1925, a Itália já  es- Entre as obras-prim as de Pisa, junto ao Arno, está o fam oso Cam panile.

Do antigo esplendor do Im pério Rom ano restaram  as ruínas. Em prim eiro plano, colunas do Tem plo de Saturno

tava totalmente dominada por 
Mussolini. Em 1928, o Grande 
Conselho do Fascismo tornou-se 
órgão institucional do Estado, com 
plenos poderes inclusive no que se 
referia a sucessão do trono.

O eixo Rom a— Berlim, procla 
mado a 1.° de novembro de 1936, 
e a intervenção na Guerra Civil Es
panhola*, contra os republicanos, 
aproximaram a Itália da Alema
nha. A aliança com Hitler* foi re
forçada pelo Pacto do Aço, em 
1939, quatro meses antes do início 
da Segunda* Guerra Mundial. A 
10 de junho de 1940, a Itália decla
rou guerra à França e à Inglaterra. 
Em outubro, invadiu a Grecia, re
sultando da operação 14 000 mor
tos e 26 000 feridos.

A guerra foi desastrosa para a 
Itália, em todos os sentidos: opera
ções contra a Iugoslávia foram se
riamente rechaçadas pelos guerri
lheiros; outras, contra a Rússia, 
causaram-lhe 120000 mortos; na 
África, perdeu a Líbia; em seu pró
prio território, grandes cidades in
dustriais (Milão, Turim, Gênova) 
foram severamente bombardeadas 
pela aviação aliada. Em 1943, com 
a queda da Tunísia, o Conde 
Ciano, genro de Mussolini e minis
tro dos Negócios Estrangeiros, pe
diu demissão, e a Sicília era 
invadida sem opor resistência. Na 
noite de 24 para 25 de julho, o 
Grande Conselho Fascista decidiu 
prender e deportar Mussolini. O 
General Badoglio, que assumiu em 
seu lugar, desmantelou imediata
mente (sem oposição interna) insti- 
tuições-chaves do regime fascista 
(a milícia e o próprio Grande Con
selho) aceitando incondicional
mente a rendição (3-9-1943).

No dia 4 de junho de 1944, 
Roma* foi declarada cidade aberta 
e na  primavera do ano seguinte, as 
cidades de Verona, Mântua, 
Parma, Gênova, Milão e Turim íi- 
bertadas; no dia 26 de abril, Mus
solini foi executado.

A guerra terminou definitiva
mente para a Itália com o armistí
cio de Caserta (29-4-1945). Seu ter
ritório —  com exceção de Trieste, 
Istria e Zara, em maos iugoslavas
—  foi totalmente ocupado pelos 
aliados e, durante todo o ano de 
1945, administrado pelo “Governo 
Militar Aliado” (AGM). O Minis
tério Bonomi, que representava as 
forças antifascistas da Itália do 
Sul, cedeu lugar a um governo pre
sidido pelo vice-comandante das 
forças da resistência da Itália do 
Norte, Professor Ferrucio Parri, as
sistido por um conselho nacional 
de quatrocentos membros escolhi
dos entre os partidos antifascistas 
e nas organizações sindicais.

Em julho de 1946, foram realiza
das as primeiras eleições livres de
pois de 1921 (pela primeira vez as 
mulheres tiveram direito ao voto). 
A democracia cristã obteve 35,2% 
dos votos, seguida imediatamente 
pelos partidos socialista e comu 
nista. 0  resultado, favorável à ins
tituição da República, fez com que 
o Rei Humberto II se retirasse para 
Portugal.

Em 1949, o país ingressou na 
OTAN (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte) e em 1955 foi 
aceito como membro da ONU (Or
ganização das Nações Unidas). Em
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indústria de transformação desta
cam-se os produtos químicos, car 
vão e petróleo, os produtos metáli
cos, os tecidos e os produtos 
alimentícios.

Na década de 1960, a Itália be- 
neficou-se com a maior taxa de 
crescimeno da Europa ocidental. 
Isso coincidiu com a formação do 
Mercado Comum Europeu, do qual 
o país tornou-se integrante. Ao 
mesmo tempo, ocorreram novos 
avanços técnicos e mudanças estru
turais na economia: o setor agrí
cola foi sendo superado pelos seto
res urbanos (industrias e serviços), 
fenômeno que provocou grande 
deslocamento populacional, do 
campo para a cidade e do sul para 
o norte do país, onde se concentra 
a grande indústria italiana. Esse de
sequilíbrio regional é um dos maio
res problemas da Itália.

O desenvolvimento industrial 
italiano tem sido sustentado pela 
crescente importação de matérias- 
primas e produtos semimanufatura- 
dos, o que provoca constante défi
cit na balança comercial (um certo 
equilíbrio verificou-se com o cres
cente afluxo de turistas e, em grau 
menor, pelo envio de dinheiro por 
parte de emigrantes italianos).

O governo dá ampla assistência 
financeira à indústria, sobretudo à 
pesada, exercendo também con 
trole direto em alguns ramos (quí
mica, transporte aéreo, televisão, 
ferro e aço), às vezes em caráter de 
monopólio (construção naval, pe
tróleo, gás natural).

A agricultura, apesar de sua par- 
ticipaçao decrescente no Produto 
Interno Bruto (de 23% em 1953

passou a 13% em 1966), empre 
gava em 1970 boa parte da mão- 
de-obra (19,4%), tendo enorme im
portância para certas regiões, 
principalmente a meridional. Ali, 
embora os terrenos sejam m onta
nhosos e de difícil cultivo, encon
tra-se uma das maiores porcenta
gens de terras aráveis da Europa. 
Os principais produtos cultivados 
são o trigo, o arroz e a uva (ampla
mente empregada na indústria do 
vinho). Destacam-se ainda as oli
veiras e as frutas cítricas.

No sistema creditício, um órgão 
estatal (Banco d ’Italia) é responsá
vel pela supervisão de toda a rede 
bancária.

Existem ainda vários organis
mos oficiais de âmbito regional 
e/ou especializados, que visam em 
geral ao financiamento da indus
trialização, a longo e médio prazos. 
Um deles é o lstituto per la Ricos- 
truzione Industriale (IRI).

O comércio exterior também de
sempenha papel fundamental na 
economia. As exportações contri
buem com cerca dé 18% no PIB 
(39% delas destinam-se a países do 
Mercado Comum Europeu). Com 
põem-se fundamentalmente de pro
dutos agrícolas, têxteis, veículos e 
m aquinaria elétrica. As importa
ções, por outro lado, constam so
bretudo de matérias-primas e bens 
intermediários (petróleo, carvão, 
madeira, ferro).

O desenvolvimento italiano tem 
sido bastante regular, a partir de 
1950 (a inflação tem oscilado em 
torno dos 4 a 5% e o desemprego 
não ultrapassa a taxa de 3,5% da 
população economicamente ativa).

Pom péia, no sopé do Vesúvio, submergiu nas lavas do vulcão em  79  d.C.

1957, a capital italiana serviu de 
sede para a assinatura do tratado 
que definiu o Mercado* Comum 
Europeu.

Até 1960, o governo democrata- 
cristão da Italia caracterizou-se 
pela coalizão com republicanos so- 
cial-democtatas e liberais. A partir 
de 1968, com importante vitória do 
partido comunista nas eleições, 
teve início um período de instabili
dade ministerial para o partido do 
governo, já  dividido por numerosas 
tendências, as duas principais liga 
das ao capitalismo liberal (Pella, 
Scelba) e ao dirigismo economico 
(Amintore Fanfani, Aldo Moroj. 
Tendências radicais dentro do pro- 
prio partido majoritário fizeram 
com que muitos eleitores democra
ta cristãos emprestassem seu apoio 
a partidos de tendência neofascista, 
como o Movimento Social Italiano. 
Em conseqüência, no início da dé
cada de 1970, os gabinetes demo- 
crata-cristãos mantinham-se em 
equilíbrio precário. Não podiam 
enveredar para uma política social

rígida, nem para uma relativa aber 
tura às exigências dos trabalhado
res. Pressionados, esses gabinetes 
sucediam-se no governo, sem qual 
quer perspectiva de mudar a situa
ção política.

A recuperação

A Itália desenvolveu-se econo
micamente com grande rapidez no 
pós-guerra.

Em 1950, a renda per capita já 
alcançava os mesmos índices do 
ano de 1939 (em 1967 foi estimada 
em 1 020 dólares). Nos dez anos 
que se seguiram, subiu 68,4%, 
ritmo suplantado apenas pela Ale
manha Federal, Áustria, Japão e 
países socialistas.

Esse sucesso é devido sobretudo 
à indústria, que constitui o setor de 
atividade econômica mais impor
tante — tanto pelo número de tra
balhadores que emprega (40% da 
mão-de-obra) quanto pelo valor 
que adiciona ao Produto Interno 
Bruto (também cerca de 40%). Na República dem ocrática parlam entarista, a Itá lia  agita-se nas eleições.
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Fora dos grandes centros urbanos, subsistem velhos hábitos artesanais.

Mas, apesar do quadro favorável, 
existem grandes disparidades regio
nais: o sul continua atrasado.

M ontes, planícies e ilhas

Os Alpes (que se estendem da 
costa francesa ao Adriático), os 
Apeninos (que formam uma linha 
contínua na direção norte— sul), as 
planícies (20% do território) e as 
ilhas (Sicília, Sardenha, Elba, Ca- 
pri, Stromboli e outras) represen
tam os principais traços na morfo
logia da Itália.

Os Alpes — Ocidentais ou Pie
monteses, com 550 quilômetros de 
extensão; Centrais ou Lombardos, 
com mais de 300 quilômetros; e 
Orientais ou Vênetos —  formam 
um grande semicírculo ao norte do 
país. Nos Alpes Ocidentais locali
zam se picos que se elevam até 
4 000 metros; os mais importantes 
são o Gran Paradiso (4 061 metros 
de altitude) e o monte Bianco 
(4 807 metros, o mais alto da Eu
ropa). Nos Alpes Centrais desta
cam-se os montes Adamello, Ortles 
e Bernina, com altitudes entre
3 500 e 4 000 metros. Já  nos Alpes 
Orientais, os picos mais elevados 
raramente atingem 3 500 metros, 
como os picos dos maciços _Atesi- 
nos, os mais elevados da região. Os 
Alpes Orientais caracterizam-se

fielo grande número de vales, desfi- 
adeiros e gargantas, que formam 

verdadeiro labirinto de passagens,
elo reduzido número de geleiras e
aixas altitudès de suas montanhas 

e passos.
A Cordilheira dos Apeninos 

ocupa toda a parte central da 
península italiana, dividindo-a pra
ticamente ao meio. Possui grande 
número de altiplanos e gargantas, 
e escassos picos e elevações pontia
gudas. Os terremotos freqüentes (as 
regiões dos Abruzzi e da Calábria 
apresentam o maior número de 
abalos sísmicos da Europa) de
monstram que na faixa dos Apeni
nos o processo de acomodaçao da 
crosta terrestre ainda não termi
nou. Na vertente do Tirreno encon- 
tram-se ainda vulcões extintos ou 
em atividade (Vesúvio, Stromboli, 
Etna).

O relevo do norte da Itália é 
marcado por vasta planície, que 
constituía amplo golfo do mar 
Adriático até fins do Terciário (há 
cerca de 1,5 milhão de anos). Essa 
depressão foi progressivamente so
terrada pelos sedimentos trazidos 
pelos rios que descem dos Alpes e 
dos Apeninos. A sedimentação evi- 
dencia-se nos 46 000 quilómetros 

uadrados que compõem a planície 
o Pó.

Ao norte e ao sul do rio Pó en 
contram-se terras altas e baixas. 
Estas possuem solos férteis e úmi
dos, constituídos por sedimentos 
argilosos, impermeáveis e bons 
para a agricultura.

Junto ao litoral do Adriático, os 
sedimentos acumulados pelo rio 
adquirem a forma de cordões ou 
bancos de areia que fecham as inú
meras lagoas costeiras. Algumas 
delas ainda mantêm comunicação 
com o mar, como, por exemplo, a 
lagoa de Veneza.

Com exceção da planície do Pó, 
todas as outras planícies italianas 
são muito estreitas, contíguas aos

flancos dos Apeninos e bastante 
compartimentadas. São regiões de 
solo fértil, de origem aluvial, locali
zadas em sua maior parte a oeste 
dos Apeninos e acompanhando o 
contorno do litoral. Apenas duas 
têm origem predominantemente 
vulcânica: a Campanha Felix 
(norte e nordeste de Nápoles) e a 
Campanha Romana, onde sobres
saem os vulcões extintos da região 
do Lácio, cobertos de bosques e 
com suas crateras às vezes abri
gando lagos.

Em conseqüência da ascensão 
do nível do mar em épocas pré-his
tóricas, as áreas costeiras sao mui
tas vezes pantanosas e insalubres. 
Algumas foram saneadas e drena
das, tornando-se excelentes para a 
agricultura, como, por exemplo, a 
zona lacustre do Agro Pontino e o 
delta do Tibre.

Existem ainda algumas planícies

interiores, sobretudo na região de 
Florença, nos vales da Ümbria, 
Atçrno e Diano.

À Itália pertencem as duas maio
res ilhas do Mediterrâneo: Sicília e 
Sardenha. Na Sicília (separada da 
península pelo estreito de Messina) 
estendem-se os montes Peloritani, 
Nebrodi e Madonie, um prolonga
mento das cadeias montanhosas da 
Calábria, com altitudes máximas 
em torno de 2 000 metros. Na parte 
oriental fica a planície da Catânia, 
de solo fértil em virtude de sedi 
mentos vulcânicos. Ergue-se sobre 
ela o Etna, um dos mais famosos 
vulcões italianos, com cerca de
3 390 metros.

A Sardenha, de aspecto rochoso 
e selvagem, possui a leste um ex
tenso maciço granítico, com altitu
des médias entre 1 500 e 1 800 me
tros, e a oeste formações rochosas 
mais recentes, entre as quais a

planície de Campidano, que vai do 
golfo de Cagliari ao golfo de Oris- 
tano. O maciço de Gennargentu, 
que atinge 1 834 metros em La 
Marmora, é o mais importante da 
ilh a.

Também de aspecto selvagem 
são as demais ilhas italianas: Elba, 
constituída por antigo bloco aplai
nado; C apn, semelhante a um na
vio de rocha branca; e Stromboli, 
cone emerso de um grande vulcão 
em atividade.

C lim a, vegetação, hidrografia

O relevo e a hidrografia da Itália 
contribuem para ampliar os con
trastes do clima, que é temperado, 
continental e submediterrâneo ao 
norte, enquanto o sul fica exposto 
a massas de ar úmido do Atlântico 
(inverno) e massas quentes e secas 
da África (verão).

A Itália continental (norte) é in
vadida no inverno por massas de ar 
frio vindas do norte e, no verão, 
por massas de ar tropical, vindas 
do Atlântico.

Protegida das influências medi
terrâneas pela barreira dos Apeni 
nos e dos Alpes (com exceção da 
Ligúria, litoranea), a região norte 
do país encontra-se sujeita a sensí
vel diferença de temperaturas entre 
verão e inverno: em Milão, por 
exemplo, registra-se 0 grau centí
grado no mês de janeiro e 25 çraus 
em julho. Nas regiões alpinas, a me
dida em que se elevam as altitudes, 
aumentam as precipitações e dimi
nuem as temperaturas. Na planície 
do Pó ocorrem no inverno precipi 
tações acompanhadas de fortes ne
blinas e temperaturas bastante bai
xas; as geadas são freqüentes e, no 
outono, as chuvas são abundantes 
e contínuas.

Na Itália peninsular, a distância 
do mar e a altitude determinam cli
mas típicos de montanha: verões 
muito quentes alternam-se com as 
tempestades de neve dos invernos 
rigorosos. Em Roma, porém, a 
temperatura mantém-se em média 
em torno de 7 graus centígrados em 
janeiro. Ao sul de Nápoles, o clima 
torna-se mais quente (temperaturas 
médias de inverno acima de 10 
graus) e o tórrido verão dura em 
geral quatro meses.

Nas ilhas, o clima é do tipo me 
diterrâneo, ameno, com temperatu
ras médias entre 25 e 10 graus 
centígrados. Dos fortes ventos que 
sopram no verão destaca-se o si
roco”, prolongamento do “simun” 
do Saara.

A vertente alpina é recoberta por 
vegetação até 2 700 metros de alti
tude, destacando-se florestas de 
carvalhos e castanheiros; até 1 000 
metros desenvolvem-se culturas de 
centeio, cevada, batatas e plantas 
forrageiras. Mais alto aparecem a 
faia, o larício, o abeto e o pinheiro 
silvestre. Entre as florestas de faias 
e coníferas, as clareiras oferecem 
excelentes pastagens para bovinos 
e caprinos.

A floresta de ciprestes surge na 
região vêneta e na Emília, infíuen 
ciadas pelo Mediterrâneo; na planí 
cie do Pó dominam salgueiros e 
choupos. Já  na Itália peninsular a 
vegetação é capaz de resistir ao frio 
e ao calor (carvalho9, pinheiros, ci
prestes e pequenos arbustos, como
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a urze e o cacto). Nas vertentes dos 
Apeninos são cultivadas videiras, 
oliveiras e amendoeiras; as encos
tas estão em geral cobertas por 
faias. Nos Apeninos concentram-se 
também numerosos bosques (Par
que Nacional de Abruzzi; Sila, na 
região da Calábria). Na costa da 
Calábria crescem o coqueiro-anão, 
figueiras e bananeiras. N a Apúlia e 
na Basilicata desenvolve-se a cul
tura de frutas cítricas. Em algumas 
regiões da Sicília, como a Catânia, 
a drenagem tornou o solo favorável 
à plantarão de frutas cítricas. Na 
ilha, as arvores mais comuns são o 
castanheiro, o carvalho, a faia e o 
pinheiro. Na Sardenha, as zonas 
m ais elevadas são propícias aos 
bosques de carvalho. Na planície 
de Campidano encontram-se figuei
ras, laranjeiras e amendoeiras.

O Pó, com 652 quilômetros de 
extensão, é o maior dos rios italia
nos. Em maio, o degelo nos Alpes 
engrossa seus afluentes. Em no
vembro, atinge sua elevação má
xima, provocada pelas chuvas de 
outono. N a margem esquerda, seus 
principais afluentes, todos com 
nascente nos Alpes, são: Dora Ri-

fiaria, Dora Baltea, Ticino (que 
òrm a o lago M aior e cujo curso, 

em um longo trecho, serve de divisa 
entre o Piemonte e a Lombardia), 
o Adda (que corre na depressão de

Valtelina e forma o lago de Como), 
o Ogiio e o Mincio (originário do 
lago Garda). Na margem direita, 
provenientes dos Apeninos, os mais 
importantes são o Tanaro e o Scri- 
via, no Piemonte; o Trebbia, o 
Taro, o Secchia e o Panaro, na re
gião da Emília.

Paralelo ao Pó, corre o rio 
Adige, que se junta a ele no delta. 
De modo geral, os rios da  penín
sula têm curso breve, devido à 
pouca distância que separa os Ape
ninos do mar. Os mais importantes 
são o Amo e o Tibre.

A Itália é um país também rico 
em lagos, sobretudo na região 
norte, onde se destacam o Maior, 
o Como e o G arda; e centro, onde 
se situam o Trasimeno, o Bolsena 
e o Bracciano.

VEJA TAM BÉM : Cavour; Eu 
ropa; Fascismo; Florença, Repú
blica de; Garibaldi; Génova, Repú
blica de; Guerra Fria; Mercado 
Comum Europeu; Mussolini; Na- 
poleônico, Império; Primeira 
Guerra Mundial; Renascença; 
Roma; Roma Antiga; Sacro Im pé
rio Romano-Germanico; San M a
rino; Segunda Guerra Mundial; 
Unificaçao Nacional; Vaticano; 
Veneza, República de.

Iugoslávia

S U M Á R IO

Localização geográfica: sudeste da 
Europa

Limites: Áustria e Hungria (N), Gré
cia (S), Bulgária (E), Albânia e mar 
Adriático (O e SO). Romênia (NE), 
Itália (NO)

Superfície: 255  8 0 4  km 2 
População: 2 0  5 7 8  0 0 0  hab. (1970 )  
Cidades principais:

Belgrado (capital — 788  0 0 0  
hab.), Zagreb (5 03  0 0 0  hab.),
Skopje (228  000), Sarajevo............
(227  000 )

Divisão política: seis repúblicas 
(Bósnia-Herzegovina, Sérvia, 
Croácia, Eslovênia, Montenegro e 
Macedônia) e dois territórios autô
nomos (Vojvodine e Kosovo-Me- 
tohija)

Idiom as: servo-croata (oficial), ma- 
cedônio e esloveno 

Religião: catolicismo (Igreja Orto
doxa e Romana)

Portos principais: Rijeka e Pula 
Rodovias: 83  0 0 0  km (1968) 
Ferrovias: 12 0 0 0  km (1968)
Unidade m onetária: dinar (dividido 

em cem paras)

Entre 230 e 228 a.C. os romanos 
empreenderam campanhas vitorio 
sas contra gregos e ilírios, que ocu

pavam a região da atual Iugoslá
via. Posteriormente, graças às 
vitórias de Tibério* nos Balcãs (8-9 
d.C.), Augusto* criou a província 
de Illyricum, que compreendia as 
costas da Dalmácia, as terras inte
riores da Bósnia, Croácia e Sérvia 
ocidental.

Em 395, com a divisão do Impé
rio Romano, quase toda a provín
cia foi submetida à parte oriental, 
cuja capital era Constantinopla. 
Mas a região do Piemonte alpino e 
os territórios situados ao norte dos 
rios Sava e Danúbio ficaram sob 
dependência de Roma, capital do 
Império do Ocidente. A parte diri
gida pelo Império do Oriente co
nheceu um desenvolvimento co
mercial mais acentuado do que a 
submetida a Roma.

Antes do século VII, começaram 
as invasões de eslavos e eslovenos; 
estes últimos, juntamente com os 
avaros, fundaram algumas colônias 
nos Balcãs. Entre 650 e 700, eslo
venos, croatas e sérvios fixaram-se 
nos Alpes orientais, entre os rios 
Sava e Drava. Desses povos, ape
nas os sérvios conseguiram fundar 
um Estado independente, que se 
consolidou no início do século XIV 
e atingiu o apogeu quando Estêvão 
Dusan (1331/1355) fez-se coroar 
imperador e autocrata dos Sérvios 
e dos Romanos. Pretendia enfra- 

uecer o Império Bizantino*, a fim 
e obter o controle total dos Bal 

cãs. No entanto, ao terminar o 
reino de Dusan, os turcos consoli
daram seu poder na Europa.

Em 1389, a Sérvia — assim 
como a Bósnia e o Montenegro — 
caiu sob domínio otomano. A sobe 
rania turca prolongou-se até o sé
culo XX, apesar da resistência in
termitente de todos os povos 
iugoslavos, principalmente dos sér
vios. Para livrar-se dos turcos, em

Nas terras da Sardenha, a cultura da videira é am plam ente desenvolvida.

Em Gênova, na Ligúria. localiza-se o m ais m ovim entado porto italiano.

Sarajevo. capital da Bósnia-Herzegovina, um a das repúblicas iugoslavas.
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1912 a Bulgária e a Sérvia inicia
ram uma revolta, que contou com 
a adesão do Montenegro e da Gré
cia. Derrotada, a Turquia foi obri
gada a assinar o Tratado de Lon
dres (1913), que praticamente a 
eliminava da Europa. Mas diver
gências entre os aliados possibilita
ram no mesmo ano uma nova in
vestida turca. Os otomanos, con
tudo, somente conseguiram reto
mar Andrinopla, na Grécia.

Após as guerras balcânicas a 
Sérvia tornou-se independente e 
anexou a Macedônia; a Eslovênia, 
a Croácia, a Bósnia e a Herzego- 
vina ficaram sob domínio do Impé
rio Austro-Húngaro. Os anos que 
antecederam a Primeira* Guerra 
Mundial foram marcados pelo con
fronto entre a Sérvia — que visava 
a unir num mesmo país todos os es
lavos do sul —  e o Império Austro- 
Húngaro, que, amparado pela Ale
manha, pretendia aumentar suas 
possessões nos Balcãs.

Com o término da guerra e a 
queda do Império, a Sérvia conse
guiu realizar seus objetivos. Em 
1918, um congresso nacional iu
goslavo, reunido em Zagreb, pro
clamou a união dos territórios 
croatas e eslovenos com os reinos 
da Sérvia e do Montenegro: o novo 
Estado tomou o nome de “Reino 
dos Servos, dos Croatas e dos Eslo
venos”. Apenas em 1929 seria de
nominado Iugoslávia.

O primeiro soberano do novo 
país foi Pedro Karageorgevitch 
(1844/1921), que por sua idade 
avançada foi substituído pelo re
gente Alexandre I (1888/1934). O 
reino iugoslavo logo foi abalado 
por problemas internos, criados 
por um lado pelos grupos não-esla- 
vos — alemaes, húngaros, albane
ses e romenos — , que compunham 
15% de sua população, e, por outro 
lado, pelos eslovenos e croatas, que 
se opunham à política centraliza
dora do novo Estado. No plano ex 
terior sofria pressões constantes da 
Itália, Hungria e Bulgária, que re
clamavam os territórios que ha
viam perdido em decorrência da 
guerra. Para poder enfrentar as 
pressões internacionais, a lugoslá 
via aliou-se à Tchecosláquia e à 
Romênia, formando a Pequena-En 
tente (1920). As dificuldades com 
os nacionalistas croatas intensifica
ram-se até que, em 1934. o Rei 
Alexandre foi assassinado e substi 
tuído pelo Príncipe Paulo, primo de 
Alexandre I, uma vez que Pedro II 
(1923- ), o herdeiro legítimo, 
ainda era criança.

O país permaneceu neutro du 
rante o período inicial da Segunda* 
Guerra Mundial, mas em 1941 ade
riu ao Pacto Tripartite (Alemanha, 
Itália e Japão). O governo foi de 
posto por um grupo de oficiais an- 
tinazistas da aeronáutica, que se 
aproximou dos aliados. Hitler* in 
vadiu o país; em menos de duas se
manas a Iugoslávia foi desmem 
brada: a Croácia tornou-se in 
dependente; a Itália anexou a Es
lovênia, a costa e as ilhas dálm a
tas; a Bulgária recebeu a maior 
parte da Macedônia; e a Hungria, 
a porção ocidental do Voivodina. 
Pouco tempo depois organizou-se a 
resistência, chefiada pelo General 
Mihailovitch (1893/1946), líder 
dos “chetnks” (terroristas) e por No século X V I. os cristãos tentaram  em vão tom ar Belgrado dos otomanos.

Josip Broz Tito*, comandante da 
Frentóde Libertação Nacional.

Em 1942 formou-se um comitê 
antifascista e no ano seguinte um 
governo provisório. Expulsos os 
alemães, as forças de Tito implan
taram o regime comunista, sendo 
proclamada a República, com Tito 
como presidente. A Constituição 
de 1946 fez da Iugoslávia uma fe
deração de seis repúblicas — Sér
via, Croácia, Eslovênia, Bósnia- 
Herzegovina, Montenegro e Ma 
cedônia — dirigidas por um gover
no central.

Dentre os países comunistas, a 
Iugoslávia mantém uma posição 
bastante independente em relação à 
URSS, tendo mesmo aceitado 
ajuda econômica e militar dos Es
tados Unidos. De acordo com as 
reformas sofridasjjelo sistema polí
tico após as eleições de 1969, o po
der executivo é exercido pelo presi
dente, assistido por um Conselho 
Executivo Federal.

M ontanhas e p lanícies

A Iugoslávia apresenta paisa
gens bastante contrastantes: ao sul 
e a oeste, grandes montanhas; a 
nordeste, grandes planícies, banha
das pelos rios Sava e Danúbio.

A maior parte do relevo é carac
terística do sistema que, na época 
da orogênese alpina, fixou seus do- 
bramentos. Ao norte localizam-se 
os Alpes Julianos e os montes de 
Karawanken, estes últimos domi
nados pelo maciço de Triglav 
(2 863 metros), coberto de geleiras. 
Mais ao sul — entre os maciços do 
interior de Trieste, e os cumes do 
Dumitor montenegrino, os de Prok- 
letije e a fronteira da Albânia — ' 
estendem-se as montanhas Dinári- 
cas. São vastos maciços de mate
r ia is  c a lc á rio s  que se dirigem p a ra

U m a fortificação provida de torres rodeia Dubrovnik, grande centro turistico da costa dálm ata (Croácia).
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sudeste acompanhando a costa do 
Adriático. Na encosta interior da 
cadeia dinárica as altitudes não são 
muito expressivas, mas a rede de 
vales é densa e ramificada.

Formas bem peculiares domi
nam a topografia da região de 
Karst_ (noroeste/oeste), situada na 
Eslovênia e na ístria. O relevo 
apresenta grutas e grandes depres
sões fechadas (poljes), que são per
corridas por riachos.

Na faixa do Adriático há um ar
quipélago com milhares de ilhas. O 
mar e o sol fazem da região a prin
cipal zona turística da Iugoslavia.

As grandes planícies do nor
deste apresentam uma paisagem 
monótona: às montanhas se
guem-se grandes áreas planas com 
cidades, extensos trechos cultiva
dos e cobertos de pastagens.

De norte a sul do país esten- 
dem-se as planícies da Eslovênia, 
Podravina, Sirmia, Panônia, Voi- 
vodina e Banat, banhadas pelos 
rios Sava, Drava, Danúbio e Tisza. 
Os solos são férteis e totalmente 
cultivados.

As regiões do sudeste — Novi 
Pazar, Kosovo, Metohija e Mace- 
dônia — são onduladas e orde- 
nam-se em torno de grandes eixos 
fluviais: ao norte, o Morava e o Ti- 
mok (tributários do Danúbio) e ao 
sul o Vardar.

Outras regiões iugoslavas são 
marcadas por contrastes agudos. O 
maciço de Ossogovo, na fronteira 
com a Bulgária, é uma das zonas 
mais atrasadas da Europa: os habi
tantes das pequenas aldeias sobre
vivem graças a caça._Já a bacia do 
rio Kosovo e a região de Nis, no 
oeste, são bastante industrializa
das, e as planícies de Skopje e Pela- 

ônia apresentam uma agricultura 
astante desenvolvida.

O clima iugoslavo é bastante he
terogêneo, graças ao relevo fe
chado, à vizinhança do mar e à 
grande extensão em latitude do 
país. As montanhas Dináricas, que 
freiam as influências marítimas, re
gistram as máximas pluviométri- 
cas. As planícies do leste estão sub
metidas às massas de ar continen
tais e caracterizam-se por

invernos rigorosos e secos e verões 
longos e quentes.

Apesar de bastante extensa, a 
rede hidrográfica do país não re
presenta um meio de ligação eficaz 
entre as planícies e a região m onta
nhosa. Ao norte, uma parte das 
águas provenientes dos Alpes eslo
venos corre .pelo vale do rio Sica 
diretamente para o Adriático. Os 
rios Drava e Sava — provenientes 
dos Alpes estevenos, bem como o 
Una, o Vrbas, o Bosna, o Drina e 
o L i m — , alimentados pelas águas 
originárias da encosta oriental das 
montanhas Dináricas, correm em 
direção ao Danúbio.

A s diferenças culturais

O elemento eslavo — eslovenos, 
sérvios, croatas, montenegrinos e 
macedônios —  constitui a maioria 
da população da Iugoslávia. As mi
norias reúnem eslavos islamizados
—  eslovacos, búlgaros, rutenos e 
tchecos —  residentes na Bósnia, 
Sérvia e Montenegro, e albaneses, 
que têm suas moradias em regiões

próximas à  fronteira da Albânia.
Os eslavos falam línguas dife

rentes. Além disso, os habitantes 
das regiões influenciadas pela 
Igreja Católica — Eslovênia e 
Croácia — utilizam o alfabeto la
tino, enquanto os que vivem na 
área de influência histórica do Pa- 
triarcado de Constantinopla — 
Macedônia, Montenegro, Sérvia e 
Bósnia — usam o alfabeto cirílico. 
Ainda que cada grupo lingüístico 
mantenha jornais e outras publica
ções, o servo-croata tende a tor- 
nar-se a língua do conjunto da Fe
der ação.

Após a Segunda Guerra Mun
dial registraram-se na Iugoslávia 
importantes movimentos migrató
rios. Os citadinos — alemães e ita
lianos, principalmente — abando
naram o país e foram substituídos 
por uma população eslava. A 
maioria das regiões rurais ficou 
abandonada.

Econom ia em crescim ento

A baixa renda per capita, as for
tes disparidades regionais de desen
volvimento e a importância do se
tor agrícola na economia_ têm sido 
responsáveis pela inclusão da Iu
goslávia entre os países subdesen
volvidos.

Mas, após ter sido um dos países 
mais atingidos pelos efeitos destru
tivos da Segunda Guerra Mundial, 
a Iugoslávia vem se recuperando de 
forma lenta mas segura.

A situação de pós-guerra foi 
marcada pela instauração do socia
lismo (1948). O regime assumiu na 
Iugoslavia algumas características 
particulares: entre elas, a relativa 
autonomia das unidades produtivas
—  que exercem um papel impor
tante na determinação da produção 
e dos preços — e a existência de 
um sistema de incentivos que inclui 
a participação dos trabalhadores 
nos lucros das empresas. A. auto
gestão das fábricas é outro traço de 
significativas repercussões no pro
cesso económico.

As reformas agrárias iniciais as
semelharam-se às dos outros países 
socialistas: foram instaladas coo
perativas e fazendas coletivas diri
gidas pelo Estado. A partir de 1953 
ocorreu uma diminuição da área 
cultivada por fazendas coletivas e 
a produção das cooperativas pas
sou a ter maior liberdade de cré
dito, de obtenção de implementos e 
de estabelecimento dos preços.

A importância da produção agrí
cola na economia vem declinando 
progressivamente. Em 1953, o se
tor detinha 30% do produto bruto; 
em 1968, a participação foi redu
zida para 23%. Por outro lado, en
quanto em 1961 a proporção de 
emprego na agricultura era de 
35%, em 1971 ela atingiu 23%. O 
produto agrícola continua a cres
cer, ainda que em ritmo menor que 
o de outros setores. Três grandes 
zonas agrícolas podem ser diferen
ciadas: a setentrional é eminente
mente cerealista, mas apresenta 
também produção vinícola e de 
matérias-primas industriais. Na 
zona mediterrânea, montanhosa e 
pobre, cultivam-se principalmente 
frutas e oliveiras; no interior predo
minam a pecuária e a exploração 
flo res ta l.
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A indústria conheceu notável 
crescimento no período de 1953 e 
1968: uma média de 10,2% ao ano. 
Incluídos os setores manufatureiro, 
mineiro e de construção, a contri
buição da atividade industrial ao 
Produto Interno Bruto elevou-se a 
42%  nesse period o._

Apesar da carência de fontes 
energéticas, contrabalançada em 
parte pelas reservas minerais, a in
dústria aumentou e diversificou-se. 
Beneficiaram-se especialmente os 
ramos da química, mecânica, meta
lurgia e de produtos alimentícios.

O deficit da balança comercial 
tem sido um dos maiores proble
mas da economia do país. A neces
sidade de importar matérias-primas 
industriais —  como o algodão e o 
petróleo — constitui a principal ra
zão do deficit. Mas a receita produ-

zida pelo turismo, empréstimos es
trangeiros e dinheiro enviado por 
iugoslavos residentes fora do país 
tem contribuído para reduzir esse 
desequilíbrio.

Apesar do crescimento econô
mico regular e acentuado, e da 
nítida elevação do nível de con
sumo da população, as desigualda
des regionais permanecem, agrava
das pela divisão do pais em 
repúblicas com tradições, proble
mas e culturas diferentes.

O governo iugoslavo procurou 
ampliar a rede de comunicações, 
objetivando atenuar as disparida 
des. Além do esforço para desen
volver as linhas aéreas interiores
— centralizadas em Belgrado e Za
greb — foram construídas grandes 
rodovias, como a que liga Ljubl 
jan a  à fronteira grega; e numerosas

Devido a sua fertilidade, o solo iugoslavo é in teiram ente aproveitado.

Zagreb, a capital da Croácia, é um im portante centro urbano iugoslavo.

O país é banhado por m uitos rios, dos quais o Danúbio é o m ais fam oso.

estradas unem os centros indus
triais às zonas rurais. Além disso, 
devido à importância da faixa lito
rânea nas trocas comerciais, rodo
vias modernas ligam a zona cos
teira ao interior. Quanto às 
ferrovias, a maior parte foi recons
truída após a Segunda Guerra 
Mundial.

A cidade branca

Situada na confluência dos rios 
Sava e Danúbio, Belgrado não é 
apenas capital da Iugoslávia: é 
também capital da República da 
Sérvia. Fundada pelos celtas no sé
culo IV a.C, a cidade foi posterior
mente fortificada pelos romanos. 
Recebeu o nome de Belgrado (ci
dade branca) com a chegada dos 
eslavos, no século IX. Deve esse 
nome à cor do calcário que na épo
ca era usado em,suas fortificações.

Por muitos séculos dominada 
pelos otomanos, em 1919 transfor
mou-se em capital do país. Sofreu 
um processo de modernização in
tensivo, mas o esforço foi parcial
mente anulado pelos bombardeios 
de que foi vítima durante a Se
gunda Guerra Mundial.

Após a guerra, foi reconstruída 
segundo um plano urbanístico que 
previu largas avçnidas, parques e 
grandes praças. A margem direita 
do Danúbio elevou-se uma nova 
Belgrado —  a cidade de Zemum 
— j onde indústrias metalúrgicas, 
químicas, têxteis e alimentícias ofe
recem trabalho a uma mão-de-obra 
jovem, proveniente da região 
montanhosa.

VEJA TAM BÉM : Europa: Se
gunda Guerra Mundial; Tito.
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Ivã, o Terrível

Ivã Vassilievitch —  mais tarde 
Ivã IV, o Terrível —  nasceu a 25 
de agosto de 1530. Era filho do 
Grande Príncipe de Moscou, 
Vassíli III (1505-1533) e de sua se
gunda mulher, Elena Glinskaya. 
Seu avô, Ivã III (1462-1505), pode 
ser considerado o verdadeiro fun
dador do Estado russo moderno 
(que Ivã IV consolidaria).

Vassíli III prosseguiu no estabe
lecimento da monarquia* absoluta 
— com a hegemonia do principado 
de Moscou* — e na superaçao do 
isolamento da Rússia em relação 
ao resto da Europa. Quando mor
reu, a 4 de dezembro de 1533, Ivã 
assumiu o trono (com apenas três 
anos).

A regência ficou a cargo de 
Elena, que, cinco anos depois, foi 
envenenada. Com o assassínio da 
regente, a alta nobreza (os boiar- 
dos) dava sua resposta à m onar
quia absoluta de Vassíli III.

Ivã passou o resto da infância e 
a juventude sob a tutela dos boiar 
dos, que dominavam o governo por 
influência direta no palácio e atra
vés de um conselho, a Duma. No 
entanto, os_ nobres, divididos em 
várias facções, lutaram entre si du
rante anos pelo poder e pelo con
trole do príncipe. E as atrocidades 
a que se entregavam impressiona
ram Ivã, criança nervosa e profun
damente marcada pelo assassínio 
da mãe.

No plano político, Ivã via nas 
disputas constantes entre as fac
ções nobres um prejuízo para o 
reino, o que aumentava sua aversão 
pelos boiardos, que pretendiam es
tabelecer na Rússia uma Dieta to- 
do-poderosa. Sua oposição à no
breza intensificou-se por influência 
de Macário, bispo de Moscou e ar
doroso defensor da monarquia ab
soluta por “direito divino , com 
quem teve muito contato a partir de 
1542.

A 16 de janeiro de 1547, aos de
zesseis anos, o príncipe assumiu o 
poder como Iva IV. Fez-se coroar 
adotando o título de czar (ou tzar), 
versão russa do caesar latino. Pro- 
clamava-se, assim, “sucessor dos 
césares”.

Em fevereiro de 1547, casou-se 
com Anastasia Romanova Zakha- 
rina-Yurieva, com quem teve três 
filhos: Dimitri (1552-1553), Ivã 
(1554-1581) e Feodor (1557-1598). 
Depois da morte de Anastasia, em 
1560, casou-se mais seis vezes e 
com a última esposa, M aria Feodo- 
rova Nagoi, teve o quarto filho, Di
mitri (1584-1591).

Logo após assumir o poder, Ivã 
IV empreendeu um programa de re 
forma e reorganização da adminis
tração russa.

Em 1549, reuniu o primeiro 
Zemski-Sabor, uma assembléia na
cional na qual muitos membros 
eram nomeados e alguns eleitos. 
No ano seguinte, com o apoio do 
Zemski-Sabor, iniciou a reorgani
zação interna do país.

Em 1551, codificou no Soudeb- 
nik as ordens anteriores a seu rei

nado, e regulamentou a vida ecle
siástica pelo Stoglav, ou Código 
dos Cem Capítulos.

Ivã ordenou também a redação 
do Domostroi, o Código da Famí 
lia. A intervenção nas leis civis^e 
religiosas significava a afirmação 
do poder de Moscou, já  centrali
zado nas mãos do czar.

Ivã começou, então, a afastar os 
boiardos do governo, cercando-se 
de um conselho privado, o Rada. 
Criou ainda o corpo dos streltsy, 
um embrião do exército regular que 
seria constituído mais tarde, impor 
tante instrumento no processo de 
centralização do poder.

A política externa 
de Ivã IV

Desde que assumiu o poder, o 
czar dedicou-se a duas grandes ta 
refas no campo da política externa: 
repelir os tartaros para além do 
curso do Volga e forçar uma saída 
m arítima em direção ao Ocidente.

Para alcançar seu primeiro obje
tivo, as tropas russas conquistaram 
os canatos de Kazan (1552) e As- 
tracã (1556), para onde afluíam os 
mercadores do Cáucaso, do Tur 
questão e da Pérsia. Com essas 
ocupações, o rio Volga passou in
teiramente para o controle da Rús
sia, que, assim, conseguiu a saída 
pelo mar Cáspio.

A conquista do canato da Sibé
ria, em 1582, alargou o domínio 
russo até o rio Ienissei. Um século 
mais tarde a colonização chegaria 
até o Pacífico.

Após essas conquistas, faltava o 
acesso ao Ocidente. O czar lutou, 
então, para conseguir uma saída 
pelo mar Báltico. Declarou guerra 
a Livônia em 1558 e, dois anos de
pois, conseguiu conquistar o país. 
Esse conflito provocou a interven 
ção da Suécia, Dinamarca, Lituâ
nia e Polônia e arrastou-se até 
1582, quando a Rússia foi obri
gada a renunciar à Livônia. A sus
pensão das hostilidades decorreu 
da mediação do Papa Gregório 
XIII. Os esforços russos para atin
gir o Báltico fracassaram.

Em 1584, Ivã IV fundou o porto 
de Arkangelik (no mar Branco) 
para estimular o comércio com a 
Inglaterra. Aliou-se à Rainha Eli 
zabeth* I contra a Suécia e a Polô
nia e, em troca, ofereceu aos co
merciantes ingleses o direito 
exclusivo de comerciar com a 
Rússia.

O massacre dos boiardos

Com a intensificação do comér
cio, surgiram em Moscou, Pskov e 
Kazan grandes comerciantes, al
guns deles proprietários de cadeias 
de lojas.

Um dos fatores que contribuí
ram para que essa burguesia pouco 
numerosa tivesse fraca expressão 
política: a concorrência dos estabe
lecimentos eclesiásticos e dos mer
cadores estrangeiros, ambos dis
pensados dos pesados impostos que 
oneravam o comércio da burguesia. 
Ao czar reservavam-se os monopó
lios de bebidas fermentadas, caviar 
e tabaco.

Com Ivã IV, os contingentes de 
vassalos desapareceram e o exér
cito unificou-se. Para sustentar

Ivã consolidou a monarquia absoluta na Rússia com o massacre dos nobres.

N u m  m o m e n to  de ódio, Ivã, o T e rriv e l. m a to u  seu p ró p rio  filho. (T e la  de 
R epin, 1 8 8 5 , re tra ta n d o  o d e se sp e ro  do m o n a rca  russo.)
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A riqueza russa estava concentrada nas mãos da alta nobreza (form ada por 
grandes proprietários de terras), que disputava o poder com o czar.

suas tropas conquistadoras, o czar 
aumentou os impostos e tornou 
obrigatório o serviço militar para 
todos, inclusive os proprietários de 
terras (que poderiam supri-lo, po
rém, pagando uma taxa).

A partir de 1554, a concessão de 
cartas de imunidade de impostos 
foi suspensa e as que haviam sido 
concedidas anteriormente foram re
vogadas. Em 1580, Ivã IV suspen
deu a imunidade fiscal do clero.

As reformas de Ivã IV, que in
tensificaram a centralização do po
der, opuseram a alta nobreza 
ao czar.

Em 1564, após a traição do 
Príncipe Kourbski —  um dos mais 
importantes generais russos, que 
passou paraolado dos poloneses du
rante a Guerra da  Livônia — , Ivã 
IV declarou que abdicaria. Ao 
mesmo tempo, conseguiu o apoio 
dos mercadores, artesaos e campo
neses, que exigiram sua permanên
cia no poder. Assim fortalecido, o 
czar iniciou uma luta feroz contra 
os nobres, tornando-se o primeiro 
soberano a conseguir quebrar a 
força dos boiardos.

Á principal reforma de Ivã IV 
ocorreu em 1565, com a divisão 
das terras russas em duas partes: a 
Zemstchina, que continuou sendo 
administrada pelos boiardos, e a 
Opritchina, uma espécie de domí
nio reservado, sob a autoridade 
imediata do czar. Opritchina foi 
também o nome dado a guarda pes
soal do czar, formada em 1565.

No centro da Rússia, os prínci
pes tiveram de abandonar suas ter
ras — que passaram para o czar
—  e foram obrigados a refugiar-se 
na periferia do país. A incorpora
ção das terras dos príncipes à 
Opritchina foi feita dentro de um 
clima de terror, pela expulsão e 
mesmo pelo extermínio dos boiar
dos. A guarda opritchina assassi

nou 3 470 nobres e altos funcioná
rios russos.

Sob o comando do czar, a Oprit
china submeteu a cidade de Novgo- 
rod. Nessa ocasião, Ivã IV fez des
filar durante cinco semanas, na 
praça pública da  cidade ocupada, 
milhares de habitantes, que, antes 
de serem mortos, eram submetidos 
a torturas e suplícios refinados. Ao 
massacre seguiu-se a pilhagem de 
tudo o que pertencia aos moradores 
do lugar. Foi essa repressão a Nov- 
gorod que valeu a Ivã IV o apelido 
de “ O Terrível” .

Enquanto incorporava as terras 
conquistadas a seu domínio, Ivã IV 
recebeu o apoio da pequena no
breza e fixou os camponeses ao 
solo, transformando-os em servos.

Quando morreu, em 1584. a 
Rússia encontrava-se incontesta
velmente sob uma monarquia abso
luta. Esse regime era um pouco di
ferente, em certos pontos, do 
absolutismo* europeu: o soberano 
russo possuía direitos mais amplos 
que os ocidentais, pois não havia 
leis fundamentais capazes de 
opor-se a seu poder arbitrário em 
matéria de sucessão do trono, de 
direitos individuais e mesmo de 
corpos de Estado. O czar tinha 
ainda sob seu controle os poderes 
legislativo, executivo e judiciário, 
jurisdições especiais, o critério de 
aplicação de impostos, o comando 
do exercito e a nomeação de fun
cionários.

A Ivã IV sucedeu seu filho, Feo- 
dor I. Com sua morte, em 1598, a 
Rússia viveu um período de gran
des conturbações, que só terminou 
quando Miguel Romanov assumiu 
o trono, em 1613.

VEJA TAM BÉM : A  bsolutismo; 
Monarquia.

Ives

Charles Edward Ives, conside
rado por muitos “o pai da música 
erudita norte-americana”, nasceu 
em Danbury, Connecticut, em 
1874. Diplomado pela Universi
dade de Yale em 1898, ingressou 
no mundo dos negócios, onde ob
teve grande sucesso como agente 
de seguros. Tornou-se rico, o que 
lhe garantiu independência para 
poder dedicar-se à composição 
musical.

Sua paixão pela música tinha 
raízes na infância. Seu pai, regente 
de uma pequena banda que tocava 
em comemorações a que Ives sem- 

re esteve presente, ensinou-lhe 
armonia* convencional e contra

ponto*.
Ives aprendeu também a música 

da zona rural da Nova Inglaterra
— região dos Estados Unidos que 
vai de Nova York até a fronteira 
com o Canadá — , os hinos de Wil- 
liam Billings ^1746-1800) e, du
rante a adolescencia, as poesias de 
Emerson* e Walt Whitman*.

Ives só não escolheu definitiva
mente a música, ao deixar Yale, 
porque o mercado de trabalho 
nesse campo, nos Estados Unidos, 
era então muito reduzido. Além 
disso, seu temperamento indepen
dente e anticonformista dificultava- 
lhe o ingresso no conservador am
biente artístico norte-americano.

De fato, suas composições — 
influenciadas por uma heterogênea 
mistura que ia da  música popular 
em todas as suas manifestações até 
clássicos como Bach* e Beethoven*
—  pareciam incompreensíveis para 
os ouvintes mais ortodoxos.

E quando sua música atingiu a 
Europa, alguns críticos afirmavam 
que ela aparentava ter sido influen
ciada por Mahler*, Stravinsky* e 
Hindemith*. Ives protestou, afir
mando que nunca tinha ouvido 
uma nota sequer das obras desses 
compositores.

Muito antes de A  Sagração da 
Primavera de Stravinsky ter es
treado em Paris, Ives já  utilizava 
recursos como o acorde de décima- 
sétima diminuída (construído por

oito terças maiores e menores su
perpostas); antes da descoberta 
desse fato acreditava-se que aquele 
acorde fora empregado pela pri
meira vez pelo compositor russo.

Ives compôs muitas canções, vá
rias peças para piano, obras para 
coro e para orquestra, inclusive 
cinco sinfonias. Mas a maioria de 
suas obras foi escrita para orques
tra de câmara, esboçando tendên
cias posteriores da música euro
péia. A linguagem musical do com
positor assemelha-se à de Brahms* 
e à de Mahler. Algumas de suas 
obras têm a força arquitetural de 
Brahms, ainda que não apresentem 
a mesma estrutura lógica. Por ou
tro lado, as cinco sinfonias têm 
uma disposição de instrumentos 
muito semelhante à utilizada por 
Mahler.

Ives antecipou muitas conquistas 
da arte aleatória* e da música con
creta*. Em Solilóquio (1907), para 
barítono e piano, sugeria que nos 
pedaços mais difíceis interviesse 
um segundo pianista. Insinuou que 
no último movimento de sua sonata 
Concord (1915) a melodia fosse to
cada por flauta —  se houvesse al 
guma nas proximidades. Na época, 
essas idéias provocaram escândalo 
entre os tradicionalistas, que 
afirmavam que Ives queria trans
formar a música em espetáculo 
circense.

Ives não teve sucesso enquanto 
viveu. Mas isso não o levou ao pes
simismo: pouco antes de morrer 
(1954] declarou que esperava que a 
geraçao mais jovem o descobrisse 
e, se quisesse, seguisse os caminhos 
que havia aberto.

Entre suas obras mais importan
tes estão o Primeiro Quarteto para 
Cordas (1896), a Primeira Sinfonia 
(1898), a Segunda Sinfonia (1902), 
a Terceira Sinfonia (1904), The 
Unanswered Question (A  Pergunta 
não Respondida), para orquestra 
(1908), a Primeira Sonata para 
Piano (1909), Lincoln: the Great 
Commoner (Lincoln: o Grande 
Plebeu), para coro e orquestra 
(1912) e Three Places in New En- 
gland (Três Lugares na Nova In
glaterra), para orquestra (1914).

VEJA TAM BÉM : Microtona 
lismo.

Assimilando formas clássicas e populares. Charles Ives expressou-se numa 
linguagem que antecipou numerosas tendências da música contemporânea.


