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Juvenilidade

A vida vegetativa das plantas, 
iniciada com a germinação das se
mentes*, caracteriza-se por uma 
fase inicial de crescimento intenso. 
Além de um pronunciado vigor, 
essa primeira etapa —  ou período 
de juvenilidade ■— apresenta certas 
particularidades morfológicas e fi
siológicas. Do ponto de vista mor
fológico, o carater juvenil de qual
quer planta expressa-se de varias 
maneiras. A forma das folhas*, por 
exemplo, varia freqüentemente com 
o grau de maturidade. Assim, no 
feijão, as primeiras folhas são intei
ras, enquanto as seguintes exibem 
estrutura composta (trifoliada). As 
plantas juvenis da faia só produ
zem folhas de sombra; os indiví
duos adultos exibem, além dessas, 
as folhas de sol (ê um caso de hete- 
rofilia). Outro aspecto da juvenili
dade, também ligado às folhas, é a 
ausência de caducidade, em espé
cies normalmente caducas.

As características da  ramifica
ção podem também identificar a 
fase juvenil: nas plantas jovens, os 
ramos são geralmente finos, alon
gados e flexíveis.

A estrutura geral da copa é outro 
aspecto diferenciador da fase de de
senvolvimento da  planta. Num pi- 
nheiro-do-paraná de quatro a cinco 
anos, ela apresenta forma cônica; 
no mesmo pinheiro, adulto, lembra 
um guarda-chuva.

Em certas espécies ou variedades 
de laranja, limao e mexerica, a ju 
venilidade é marcada morfologica
mente pela presença de espinhos no 
caule; na fase adulta, os espinhos 
desaparecem. Entre as característi
cas fisiológicas, é marcante a inca
pacidade do indivíduo em reprodu
zir-se sexualmente, florescer. As 
vezes essa particularidade não se 
manifesta qualitativamente, mas 
apenas quantitativamente.

A capacidade de enraizamento 
de estacas também é determinada 
pelo grau de juvenilidade da 
planta: em geral, estacas prove
nientes de indivíduos juvenis enraí
zam mais facilmente; por vezes, es
tacas retiradas de plantas adultas 
não conseguem mesmo criar raízes.

A duração da fase juvenil varia 
de espécie para espécie, ou mesmo 
de variedade para variedade. Nas 
plantas herbáceas, é mais curta, e 
mantém certa relação com o nú
mero de folhas produzidas. Nas 
plantas lenhosas, pode estender de 
um ano até cinqüenta ou mais.

Em certas espécies, a juvenili
dade abandona a planta em várias 
etapas; os ramos que vão surgindo 
apresentam um grau crescente de 
maturidade. Por esse motivo, por
ções de caráter mais juvenil (produ
zidas nas primeiras fases de vida e, 
portanto, mais velhas) coexistem 
com partes mais maduras (mais re
centes).

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
mento e Crescimento Biclógicos; 
Vegetais.

O universo kafkiano em imagens: "O Prooesso", filmado por Orson Welles.

Kafka

Quando Franz Kafka morreu, 
em 3 de junho de 1924, poucos de 
seus escritos haviam sido publica
dos. Sua obra —  considerada irra
cional por muitos críticos — era 
reconhecida apenas por homens 
como Bertolt Brecht*, Walter Ben- 
jamin* e Thomas Mann*. Jean 
Paul Sartre* também ajudaria a 
obra kafkiana a sair do silêncio: 
em julho de 1962, numa conferên
cia em Moscou, ^protestou contra 
sua escassa difusão nos países so
cialistas. Afirmou que esse autor 
judeu — que previra não só o na
zismo*, sua desumanidade, seus 
campos de concentração, mas tam 
bém o absurdo de qualquer má
quina burocrática — era vítima de

um duplo agravo: falsificado e sub
metido a interpretações deformado- 
ras no Ocidente e esquecido no 
Leste.

A temática kafkiana — o deses
pero do homem ante o absurdo da 
existência —  perde-se nos labirin
tos das parábolas que dominam 
seus contos, seus romances, suas 
sátiras, seu Diário. Isso deu origem 
a muitas interpretações, não raro 
divergentes. E é provável que ne
nhuma tenha conseguido chegar à 
verdadeira “filosofia kafkiana”.

A visão psicanalítica define 
Kafka como sendo um homem pro
fundamente introspectivo que, de 
seus esconderijos psíquicos, rebe- 
la-se contra a burocracia e a orga
nização da sociedade.

A crítica social reduz a obra de 
Kafka à luta (constante, porém 
vencida) do indivíduo contra as in
justiças de um mundo calculista e 
arbitrário.

Outra interpretação, também in
suficiente, estabelece que as obras 
de Kafka inspiram-se em resíduos 
da distante e esquecida mística he
braica. No entanto, segundo Max 
Brod (o maior amigo de Kafka e, 
também, o responsável pela publi
cação de grande parte de sua obra), 
Kafka é um judeu herético: va 
além do judaísmo. Embora admi
tindo os dogmas do pecado original 
e da graça, é incapaz de vivenciá- 
los, e os inverte, criando um uni
verso dominado por forças demo
níacas, que dão origem ao pecado 
e negam a graça.

No romance O Castelo (publi
cado em 1926), nega-se ao agri
mensor K (uma contrafigura do au

tor, que se retrata em todos os seus 
trabalhos) a permissão de fixar-se 
na aldeia. A proibição é coerente 
com os critérios das autoridades lo
cais, que fomentam toda espécie de 
imoralidade, mas são munidas de 
atribuições divinas. Também em O 
Processo (1925), o bancário Joseph 
K. é perseguido por tribunais mis
teriosos, por motivos que o réu ig
nora. Ao longo do julgamento, faz 
um violento discurso, denunciando 
a monstruosidade do aparelho jud i
cial e a corrupção dos funcionários 
da Justiça; percebe, no entanto, que 
seu protesto será infrutífero — sua 
sorte será, em qualquer caso, a 
morte, e à morte todas as criaturas 
estão condenadas.

Como O Processo, muitos ou
tros escritos de Kafka apresentam 
por enredo uma sucessão aparente
mente desordenada de aconteci
mentos, que não abre qualquer 
perspectiva. A saída é fatal.

Desespero: o absurdo

Filho do comerciante Hermann 
Kafka e de Julie Kafka, Franz 
(nascido em Praga, a 3 de julho de 
1883) passa sua infância num 
clima tirânico, dominado pela fi
gura do pai. Desde criança, sente 
os problemas da solidão e, contra 
eles, lutará, sem muito sucesso, ao 
longo de toda sua vida. Não possui 
muitos amigos: falando alemão, 
distancia-se dos companheiros de 
bairro e, sendo judeu, é hostilizado 
na escola alemã; em casa, temendo 
o pai, refugia-se no silêncio de seu 
quarto, escrevendo as lições da  es
cola e lendo quase ininterrupta
mente.

No liceu, Franz já  gosta de es
crever e, dessa época, algumas pe- 

as ficaram conhecidas: Os Mala- 
aristas, Georg Podiebrand, A s  

Fotografias Falam.
Ao terminar a escola secundária, 

em 1900, Franz deve escolher sua 
“carreira” . Começa a estudar quí
mica, mas quinze dias depois deci
de-se pelo alemão —  interesse que 
não vai além de alguns meses. De
dica-se então ao direito, forman- 
do-se na universidade alemã de 
Praga, em junho de 1906; em se
guida, faz estágio de um ano no 
Tribunal.

Desse modo, pela primeira vez, 
toma contato com a burocracia e 
com a ineficiente administração 
austríaca da Tchecoslováquia. O 
trabalho no Tribunal tem, no en
tanto, um resultado positivo — 
leva Kafka a desistir da advocacia. 
Todavia, o “ lema” do pai — “ um 
verdadeiro Kafka, quando se 
forma, deve mostrar que é capaz de 
ganhar seu pão com as próprias 
m ãos” —  não estimula Franz a 
prosseguir a carreira literária. Em
1908, passa a trabalhar no Insti
tuto do Seguro Operário Contra 
Acidentes de Trabalho. É uma ex
periência terrível: nessa empresa 
racionalizada e hierarquizada, a 
técnica e a organização torna 
vam-se, pouco a pouco, a finali
dade principal.

Kafka colhe, então, elementos 
para o conto Da Construção da 
Muralha da China (começado em
1918, mas que, como muitos ou
tros, permaneceria inacabado). 
Transporta o mecanismo burocra-
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tico do Instituto para o Império 
chinês, pois acredita que a desuma
nidade torna-se mais evidente 
quando mostrada à distância, 
numa terra bem afastada. Para pro
teger a população das invasões do 
Norte, o governo chinês mobiliza 
todos os súditos para construírem 
a imensa muralha. Vários grupos 
iniciam a construção, mas, no fim 
de cinco anos não existe ainda ne
nhuma junção entre os diversos 
blocos. Não há uma visão de con
junto do trabalho: ante a vastidão 
da obra, os operários poderiam 
desanimar.

Ele chega a tomar iniciativas 
para aproximar-se dos operários, 
sobre os quais comenta com Max 
Brod: ‘‘Como são humildes (. . .)! 
Ao invés de tomarem a casa de as
salto e levarem tudo, vêm nos apre
sentar documentos”. Lê as obras de 
Lênin* e elabora um projeto de or
ganização de uma “Comunidade de 
Trabalhadores N ão:Proprietári os”, 
na qual gostaria de integrar-se; mas 
é mais uma tentativa frustrada. 
Kafka limita-se a apresentar em 
suas obras o absurdo da condição 
operária.

A partir de então, o Instituto 
constitui-se em verdadeiro pesa
delo; Kafka sente-se cada vez mais 
solitário e inútil, em meio a tantas 
fichas e funcionários também inú
teis. Quando volta para casa, tem 
dificuldade em escrever. Participa 
de um concurso promovido pelo 
jornal Zeit (O Tempo), de Viena, 
enviando uma matéria sob o pseu
dônimo Himmel in Engen Cassen 
(O Céu nas Ruas Estreitas). Mas é 
desclassificado.

Em 1912, é convidado para to
mar conta da fábrica do cunhado, 
algumas horas por dia. Aceita o 
emprego, mas não consegue con
centrar-se nem comparecer regular
mente. O pai, que também orienta 
o estabelecimento, critica severa
mente seu comportamento “irres
ponsável”.

Cada vez mais angustiado — 
mais sensível e menos “prático” 
— , Kafka é acometido pela idéia 
de suicídio. A 8 de março de 1912 
anota em seu Diário: “ Anteontem, 
ouvi censuras a respeito da fábrica. 
Depois fiquei uma hora estendido 
no sofá, pensando no salto pela 
janela”.

Sentindo-se medíocre e fracas
sado na vida prática, Kafka opta 
definitivamente pela literatura. 
Nada mais lhe interessa. Na noite 
de 22 para 23 de setembro de 1912, 
escreve A Condenação. Tenta li
bertar-se de uma tristeza profunda, 
de natureza sentimental: estava 
apaixonado por Felícia Bauer, mas 
seu pai, como sempre, fez valer sua 
autoridade, opondo-se ao noivado. 
A personagem central do conto é 
Georges Bendermann, jovem co
merciante que vive com o pai velho 
e doente. Quando este sabe que 
Georges esta noivo, torna-se vio
lento e começa a agredi-lo. As acu
sações são absurdas e a sentença 
mais ainda: “ No fundo, foste uma 
criança inocente. Mais no fundo 
ainda, foste um ser diabólico. Por 
isso condeno-te agora à morte por 
afogamento”. E Georges cumpre a 
sentença.

A  Condenação aborda pela pri
meira vez o problema pai-filho.

conflito entre gerações agravado 
pelo abuso de autoridade. A  M eta
morfose (começada também em 
1912) apresenta como figura prin
cipal um homem que vive so no 
meio de uma família que,o rejeita

Sor ser diferente e fraco. E Gregor 
amsa, que acorda certa manhã 

transformado num inseto nojento e 
amedrontador. Quando percebe 
que ninguém mais se aproxima dele
— nem a família, nem os amigos
—  deixa-se morrer lentamente. 
Sentindo a inutilidade e a solidão, 
Gregor Samsa transforma-se num 
“objeto” horrível, condenado à 
morte quando toma consciência da 
falsidade de sua existência.

A solidão de Kafka agrava-se 
com o problema da doença: em 
agosto de 1917 revelam-se os sinto 
mas da tuberculose que o mataria. 
Kafka fecha-se em sua fragilidade, 
em sua doença, a respeito da qual 
fala: “O mal dos pulmões é.apenas 
um extravasamento do mal moral” . 
Aceita sua fragilidade como cúm
plice de uma autodestruição a 
longo prazo — o que gera cres
cente sentimento de culpa.

Embora doente, não abandona a 
literatura. Escreve Na Colônia Pe
nal, publicado em 1919. Sobre esse 
conto — uma profecia do Terceiro 
Reich — Brecht comenta: “Kafka 
descreveu, com uma indignação 
grandiosa, os campos de concen
tração que estavam por vir, o fim 
da justiça, o absolutismo no apare
lho do Estado”.

Em 1919, o escritor abandona a 
casa dos pais, indo morar sozinho 
em,Schlesen, perto de Libach.

É nessa época que Kafka escreve 
Carta a Meu Pai, onde relata episó
dios da infância e da juventude. O 
pai é retratado como figura visce
ralmente identificada com um 
mundo de frieza e calculismo, um 
mundo arbitrário e de competição 
comercial. Franz não desejava ser 
igual âo pai, mas sempre_ se sentiu 
culpado de sua incompetência ante 
qualquer problema pratico: “ Eu ti
nha perdido diante de ti a minha 
confiança e, em troca, recebido 
um imenso sentimento de culpabi
lidade. Como lembrança desse 
enorme abatimento escrevi um dia, 
a respeito de uma de minhas perso
nagens, com justa razão: ele teme 
que a vergonha lhe sobreviva".

O “sentimento de culpabilidade” 
reflete-se sobretudo em América 
(publicado primeiramente na 
França, em 1913). Conta a história 
do jovem Karl, que se vê obrigado 
a abandonar os pais e a Alemanha, 
partindo para a América. No exí
lio, não consegue estabilizar-se em 
emprego algum. O conto é abando
nado quasé no final.

Segundo Max Brod (que res
ponde por sua divulgação), Kafka 
aspirava a um desfecho feliz — 
realização profissional de Karl, seu 
retorno à pátria, a reconciliação 
com a família. Mas a coerência do 
absurdo não lhe deixou qualquer 
abertura por onde fosse possível 
devolver Karl ao mundo dos indiví
duos integrados: autor e persona
gem haviam mergulhado muito 
fundo.

VEJA TAM BÉM : Romance.

Maldito, amado, hermético, universal: o labirinto sobreviveu ao homem.

N o desenho  da K afka o h o m e m  es tá  só. S u as açõ es  n ão  m u d a m  nad a.
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Kandinsky

Filho de abastada família bur
guesa, Vassily Kandinsky nasceu 
em Moscou em 4 de dezembro de 
1866. Cinco anos depois, seus pais 
mudaram-se para Odessa. Em 
1886, com o curso secundário com
pleto, Vassily entrou na Universi
dade de Moscou para estudar di
reito e economia política, 
satisfazendo o desejo dos pais, que 
queriam vê-lo juiz.

Em 1889, çarticipando de uma 
missão etnográfica da universidade 
para estudar costumes jurídicos de 
comunidades camponesas, Kan
dinsky, inclinado ao desenho e à 
pintura desde criança, fascinou-se 
com a arte popular de seu país.

Quando terminou o curso uni
versitário, em 1895, um fato mar
cou seu rompimento com a carreira 
desejada pela família: estusias- 
mou-se diante das telas de Monet*, 
na primeira exposição de arte im
pressionista realizada na Rússia. 
Escreveu a respeito: “ A pintura 
nele adquiria uma força, um es
plendor fabuloso; e sem que isso 
fosse imediatamente perceptível, 
até mesmo o objeto —  considerado 
elemento insubstituível —  perdia o 
significado”. Percebeu então que 
uma nova arte —  o Abstracio- 
nismo* —  poderia nascer da elimi
nação do objeto na tela, enquanto 
mera imitação.

Voltado para a pintura, Kan
dinsky recusou o cargo de profes
sor assistente na Universidade de 
Dorpat, em 1896. Raptou uma 
prima, Anya Ticheyeva, e levou-a 
para Munique, Alemanha, onde 
passou a dedicar-se à arte. A 
princípio, aluno de Anton Azbé, 
entrou para a Academia de Belas- 
Artes em 1900, sob a tutela de 
Franz Stuck.

Munique, então, era uma cidade 
fervilhante de novas idéias. As re
volucionárias posições do Impres
sionismo*, rompendo com os câno
nes da pintura clássica, ecoavam 
por toda a Europa; o Art* Nou- 
veau era o estilo do momento. Nos 
cafés, as discussões giravam em 
torno de Hauptmann , Darwin*, 
Zola*, Bergson , Ibsen*. Foi nesse 
ambiente boêmio que Kandinsky 
começou a pintar, influenciado por 
duas correntes: o Impressionismo e 
um certo academicismo (influência 
dos mestres alemães) que se reve
lava em seu realismo fotográfico. 
Essas tendências são evidentes em 
Parque de Achityrka, tela de 1901.

“ Improvisações” : nasce a 
arte abstrata

Inteligente e convincente, Kan
dinsky conseguiu agrupar jovens 
artistas e, em 1901, fundou a Pha- 
lanx (Falange), que durou pouco, 
mas levou-o a uma decisão: recu
sou a arte decorativa e as aulas da 
Academia. Em 1903, depois de 
abandonar a mulher, Anya, li
gou-se à pintora alemã Gabriele 
Muenter e com ela viajou para Ho
landa, Tunísia, Itália e França. Em 
1906 morou em Sèvres; no ano se

guinte, voltou a Munique, daí 
saindo em 1908 para fixar-se em 
Manau, na Alta Baviera. Nesse ano 
pintou Paisagem com Torre, pre
núncio da independência de sua 
obra. Kandinsky transformou o ob
jeto em simples elemento da com
posição, com um mero valor plás
tico. O que importava era a própria 
pintura, não o mundo objetivo.

As galerias recusaram-lhe as 
obras, mas Kandinsky não desis
tiu: com Jawlensky e Kubin, fun
dou em 1909, a Neue Kunstlerve- 
reinigung (Nova Associação de 
Artistas) e começou a primeira sé
rie de Improvisações, que assinalou 
o nascimento da arte abstrata. Des 
tacando principalmente cores e li
nhas, suas figuras humanas apare
cem sem rostos, vestes e detalhes. 
Em Paraíso (1909), os contornos 
são imprecisos e os objetos cada 
vez menos reconhecíveis.

Das discussões com Franz 
Marc*, Paul Klee*, Hans Arp* e 
August Macke*, em 1910, Kan
dinsky elaborou uma filosofia par 
ticular da arte, que expressou em 
Ueber das Geistige in der Kunst 
(Sobre o Elemento Espiritual da 
Arte), onde insiste numa concepção 
que confere à arte caráter intrinse
camente espiritual.

Com Franz Marc e Klee, em 
1910, fundou o grupo expressio- 
nista Blaue Rites (Cavaleiro 
Azul), com o objetivo de proteger 
a arte das normas estéticas ditadas 
pela burguesia; esta rejeitava a pin
tura expressionista, denúncia da in
justiça social e da alienação.

“ Criar uma obra de arte é criar 
o mundo” , afirmava Kandinsky e, 
ao mesmo tempo, reafirmava sua 
intenção de suprimir o objeto: “ En
quanto a arte não dispensar o ob
jeto, ela será apenas descritiva”. 
Em seguida, disse que sua obra era 
concreta e que a arte figurativa, 
esta sim, era abstrata, na medida 
que, ao transpor o objeto para a 
tela, o artista estaria se “ abs
traindo” de criar.

Em Improvisação n.° 26, Com o 
A rco Negro (1912) e Improvisação 
sem Título (1914) as formas e cores 
estão desligadas de qualquer mo
delo, dispostas na tela com ritmo

firóprio. Em uma tela não intitu- 
ada, mas conhecida como Dilúvio 

(1914), as cores violentas e as li
nhas em choque parecem refletir 
um a angústia profunda, como se o 
artista pressentisse a guerra, que 
dispersou seus amigos, matou o 
movimento Cavaleiro A zu l  e fe
chou as galerias de arte.

Durante a guerra, em 1916, 
Kandinsky voltou à Rússia, já  se
parado de Gabriele. No ano se
guinte, em meio à revolução socia
lista, casou-se com Nina yon 
Andreyewsky.

Vitoriosos e no poder, os bolche- 
vistas incentivaram as artes: Maia- 
kóvski*, Eisenstein*, Prokofieff* e 
Kandinsky, cada um em seu setor 
(respectivamente a literatura, o ci
nema, a música e a pintura), foram 
os grandes líderes da revolução 
artistica soviética. Em 1918, Kan
dinsky foi nomeado membro do 
Comissariado para a Educação Po

pular e professor de arte das acade
mias do governo. Entusiasmado, 
fundou 22 museus e galerias em 
Moscou, em três anos.

A ascensão de Stálin* trouxe 
para a Rússia o chamado “ Rea
lismo Socialista” , e os artistas que 
o recusaram foram acusados de 
“formalismo burguês e decadente”. 
Kandinsky e outros artistas, como 
Marc Chagall*, não aceitaram as 
novas limitações e emigraram.

De volta a Alemanha, em 1922, 
Kandinsky fixou-se em Weimar, 
onde entrou em contato com artis
tas ligados à Bauhaus*.

Depois disso, introduziu a geo
metria em sua pintura. Em No  
Quadrado Negro (1923) utilizou 
quadrados e círculos, e em Amare- 
lo-Vermelho-Azul, estabeleceu um 
equilíbrio entre as cores e linhas, si
nuosas e retas, que se contrapõem 
à regularidade das formas geomé
tricas. Em 1925, quando a Bauhaus 
se transferiu de Weimar para Des
sau, Kandinsky acompanhou-a e, 
um ano depois, publicou Ponto e 
Linha na Superfície.

Junto com suas pesquisas no 
campo da pintura, Kandinsky dedi
cou-se à gravura* e ao desenho*. 
Fez os cenários e desenhou o guar
da-roupa de uma peça de Mus
sorgsky* (Quadros numa Exposi
ção) montada em Dessau, em 1928, 
e os afrescos do salão de música da 
Exposição Internacional de Arqui
tetura de Berlim, em 1930.

Com a subida de Hitler* ao po 
der, em 1933, os artistas de van 
guarda foram perseguidos pelo na
zismo*, que também dissolveu 
escolas como a Bauhaus. Kan
dinsky foi para a França, embora 
três anos antes, em Paris, sua expo
sição tivesse sido um fracasso. 
Mas, na década de 30, Paris era 
das poucas cidades européias onde, 
além de intensa vida intelectual, 
existia grande liberdade política. E 
naturalizou-se cidadão francês.

Até 1940, seus quadros refleti
ram essa tranqüilidade e liberdade: 
as cores e as formas geométricas 
foram suavizadas, os planos se har
monizaram. Seus trabalhos dessa 
época se assemelham a um bor 
dado chinês como em Céu A zu l 
(1940).

Quando as tropas nazistas inva
diram Paris, em 1940, Kandinsky 
sentiu-se cansado demais para fu- 

ir, e permaneceu em Neuilly-sur- 
eine. Morreu a 13 de dezembro de 

1944, depois de terminar Impulso 
Temperado.

O reconhecimento geral de sua 
obra só aconteceu em 1950, 
quando seus quadros foram expos
tos na renascida Bienal de Veneza. 
Diego Rivera*, pintor mexicano, 
afirmou que Kandinsky foi “o for- 
mulador de uma nova ordem no 
Universo, através da arte”. Precur
sor, autor e mestre do Abstracio- 
nismo, sua importância está ex
pressa na frase de Franz Marc: 

Picasso na França e Kandinsky 
na Alemanha trouxeram a maior 
soma de progresso em relação aos 
mestres da arte do passado” .

VEJA TAM BÉM : Abstracio- 
nismo; Bauhaus; Expressionismo; 
Impressionismo.
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Perseguido pelo nazismo, Kandinsky fugiu para a França. "Céu Azul” (1940) é o reflexo da paz e da liberdade que o pintor encontrou no exílio.



Kant

A história da filosofia moderna 
é frequentemente dividida em dois 
períodos distintos: o pré e o pós- 
kantiano. Na verdade, o pensa
mento de Kant representa uma re
novação e um corte no tratamento 
dos problemas filosóficos, ao 
mesmo tempo síntese de correntes 
anteriores e ponto de partida para 
novas formulações da filosofia, 
cujas repercussões estendem-se até 
os nossos dias.

Emmanuel Kant nasceu em Kö
nigsberg, Alemanha, em 1724. Foi 
educado em ambiente marcado pe
las idéias religiosas pietistas, que 
pregavam a regeneração interior 
através da meditação pessoal das 
Escrituras. Entrou, em 1740, para 
a universidade, estudando com 
Martin Knutzen, discípulo do filó
sofo Christian Wolff (1679-1754). 
Tornando-se professor da Universi
dade de Königsberg, Kant aí desen
volveu toda a sua carreira, só aban
donando o magistério em 1796. 
Morreu em 1804.

tico”. Mas, por outro lado, Kant 
não aceita as conclusões céticas de 
Hume e pretende, com bases mais 
seguras que as dos racionalistas 
tradicionais, justificar a legitimi
dade dos diversos tipos de conheci
mento científico.

Kant distingue dois tipos de ju í
zos: a) os analíticos, a priori (inde
pendentes da experiencia), nos 
quais o predicado está contido im
plicitamente no sujeito, e b) os sin
téticos, a posteriori (baseados na 
experiência), como “o ouro funde a 
1 100 graus”. Os primeiros, porque 
taútologicos, são absolutamente 
certos, porém vazios; os segundos, 
nos quais o predicado não está con
tido no sujeito, não são vazios, mas 
também não são absolutamente 
certos. A admissão de apenas esses 
dois. tipos de juízos conduzia à po
lêmica tradicional entre empiristas 
e racionalistas: estes pretendendo

3ue os juízos a posteriori seriam re- 
utíveis aos a priori, aqueles ten

tando mostrar que todos os juízos 
se baseiam sempre na experiência. 
Kant vai procurar provar que a le
gitimidade do conhecimento cientí
fico sustenta-se em juízos sintéti
cos, a priori, ou juízos que, ao 
mesmo tempo, fazem progredir o 
conhecimento com base nas expe
riências, tendo caráter de necessi
dade e universalidade, que os situa 
além do alcance do ceticismo*.

Na Crítica da Razão Pura pro
põe-se responder às seguintes per
guntas fundamentais: Como são 
possíveis tais juízos sintéticos a 
priori na matemática e na física? 
São eles também possíveis na me
tafísica? As respostas a essas inda
gações vão depender de uma inves
tigação minuciosa sobre as etapas 
da atividade do conhecimento.

Kant admite que todo conheci
mento parte da experiência mas 
não aceita que tudo no conheci
mento seja de orieem emDÍrica.

Kant deixou uma vasta obra. 
Desde 1770 —  depois que já  escre
vera as teses que o habilitaram à 
atividade de professor universitário 
— , compôs uma série de opúsculos 
sobre física, como Nova Concep
ção do M ovimento e do Repouso
(1758), sobre astronomia, sobre 
geografia e sobre filosofia. Entre 
estes últimos, destacam-se as Con
siderações sopre o Otimismo
(1759), O Único Fundamento 
Possível de uma Demonstração da 
Existência de Deus (1763) e as Ob
servações sobre o Sentimento do 
Belo e do Sublime (1764).

Já  havia escrito, portanto, diver
sos trabalhos quando publicou, em 
1781, sua obra mais importante: a 
Crítica da Razão Pura. A ela se se
guiram os Prolegômenos a Toda 
Metafísica Futura (1783), a Crítica 
da Razão Prática (1788) e a Crítica 
do Juízo (1790). Além dessas 
obras, Kant publicou vários traba
lhos sobre geografia e história e ou
tros ainda sobre filosofia, que com
plementam as _ idéias centrais 
expostas nas três críticas, como: 
Sobre o Insucesso de Todas as Ten
tativas dos Filósofos em Matéria 
de Teodicéia (179IX Fundamento 
da Metafísica dos Costumes 
(1785), A  Religião nos Lim ites da

K a n t p ro m o ve u  a s ín tese  e n tre  o ra c io n a lis m o  e o e m p ir is m o  cláss icos .

Simples Razão  (1793), Sobre a Paz 
Perpétua (1795).

Antes e depois da Crítica

A formação intelectual de Kant 
foi marcada por acentuado inte
resse pelas ciências físicas e mate
máticas — particularmente pela 
mecânica de Newton* —  e pela 
adesão provisória que deu às idéias 
filosóficas dos racionalistas Wolff 
e Leibniz*. das quais todavia logo 
se afastou. Assim, já  em 1763, em 
O Único Fundamento Possível de 
uma Demonstração da Existência 
de Deus, critica um ponto básico 
do racionalismo* clássico: o argu
mento ontológico da existência de 
Deus*, que pretendia — desde Sto. 
Anselmo (1035-1109), passando 
por Descartes* e Leibniz -— provar 
racionalmente a existência de 
Deus, fazendo:a decorrer da essên
cia de Deus enquanto ser mais per
feito. Kant _golpeia as bases dessa 
argumentaçao, mostrando que é ra
cionalmente impossível demonstrar 
uma existência.

A separação de Kant das posi
ções de Wolff e Leibniz torna-se 
ainda mais nítida na dissertação 
que escíeveu, em latim, em 1770, 
intitulada Sobre a Forma e os 
Princípios do Mundo Sensível e do 
M undo Inteligível. Nessa disserta
ção, que prepara algumas das 
idéias centrais das Criticas, faz-se 
notar uma influência que se revelou 
decisiva na evolução do pensa
mento kantiano: a do empirismo de 
David Hume*.

Hume havia mostrado que o 
princípio de causalidade* não pos
suía sustentação racional, basean
do-se na repetição de experiências 
e, conseqüentemente, no hábito. O 
princípio de causalidade apresenta
ria, assim, um caráter de síntese — 
o que teria definitivamente desper
tado Kant de seu “ sono dogmá-
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Kant deixou uma vasta obra, que aborda os mais diferentes assuntos. (M a
nuscrito do livro "Sobre a Paz Perpétua", de 1795, e frontispício da primeira 
edição da importantíssima "Crítica da Razão Pura", de 1781.)



Kennedy 183

t̂olegoineit#
*tt

finer jebett

fúnfíígcn SSftap^fjf 
lit

ale 23iffetifdjaft
wirt> auftreten ttma,

3 m m a u u e I JC«nt*

9t i § «/
t<t £artfa*#.

* 7 * P

Frontispício de "Prolegômenos a 
Qualquer Metafísica Futura", uma 
das obras básicas de Kant.

N a primeira parte da Crítica da 
Razão Pura, denominada “Estética 
Transcendental” , mostra que a sen
sibilidade é dotada de formas a 
priori, o espaço e o tempo, que en
quadram os dados sensíveis, por si 
mesmos carentes de forma e de or
dem. Desde o ponto de partida, 
portanto, o conhecimento resulta
ria da conjugação de elementos a 
priori (as formas inerentes à sensi
bilidade) e a posteriori (os dados 
colhidos e ordenados pela sensa
ção). Isso explicaria justamente a 
possibilidade de juízos sintéticos a 
priori no campo da matemática, ao 
mesmo tempo baseada na experiên
cia e dotada dos caracteres de ne
cessidade e universalidade.

Na segunda parte da Crítica da 
Razão Pura, denominada “ Analí
tica Transcendental” , Kant passa a 
examinar a síntese operada no nível 
do entendimento. Aqui os elemen
tos conjugados são as intuições 
sensíveis com as categorias do en
tendimento (formas __ lógicas que 
permitem a formulação de enuncia
dos universais a respeito dos dados 
da experiência). Justifica-se, desse 
modo, a validade científica das 
proposições da física (que para 
K ant identifica-se à física de New- 
ton). Entre as categorias do enten
dimento, Kant situa a causalidade
—  o que mostra que, para ele, con
cordando com Hume, a causali
dade baseia-se na subjetividade, 
embora isso não abale a universali
dade e a necessidade da física, já  
que se trata  de uma subjetividade 
transcendental, da qual a causali
dade seria um elemento a priori, 
inalterável pelas experiências.

O objeto da terceira parte da 
Crítica da Razão Pura, a “Dialé
tica Transcendental” , é inicial
mente combativo: abordando o ter
ceiro nível da síntese cognitiva, a 
razão, Kant procura demolir a “ ilu
são metafísica”. Mostra que a ra

zão, diante dos temas tradicionais 
da metafísica, constrói argumenta
ções que se contrapõem sem qual
quer possibilidade de solução defi
nitiva. Desse modo, idéias como 
Deus, liberdade, imortalidade da
riam lugar, inevitavelmente, a ines
gotáveis antinomias.

Todavia os temas metafísicos, 
rejeitados no âmbito da razão pura, 
sao recuperados por Kant na Crí
tica da Razão Prática. A razão 
prática seria para Kant um uso dis
tinto da razão: a razão em seu uso 
moral. A ética kantiana pretende 
afastar todo aspecto de contingên
cia do ato moral, prescrevendo o 
ideal de uma moralidade absoluta, 
baseada em imperativos categóri
cos. O cumprimento do dever, di
tado pela racionalidade humana, 
seria o eixo dessa ética que, por 
isso mesmo, rejeita o eudemonismo 
(a ética que faz da  felicidade o bem 
a ser alcançado) e o hedonismo (a 
ética que considera o prazer a meta 
a ser buscada). Através do impera
tivo categórico, que deve nortear o 
universo moral, o pessoal e o uni
versal se identificam, segundo 
Kant. Mas, por sua vez, uma m ora
lidade absoluta, isenta de aspectos 
relativos e contingentes, exige pres
supostos que permaneciam em sus
pensão no nível da razão teórica: a 
razão prática reconduz, então, à 
afirmação da liberdade humana, 
sem a qual aquele tipo de ética não 
se sustentaria. Desse modo, em re
lação aos temas metafísicos, im- 
poe-se o primado da vontade sobre 
a contemplação — tese kantiana 
que repercutirá profunda e ampla
mente em filosofias posteriores.

Os elementos aprióricos do sen
timento são investigados por Kant 
na sua Crítica do Juízo. Essa obra 
estuda, de saída, o juízo estético, a 
respeito do qual Kant procura con
ciliar a liberdade da criação artís
tica com a universalidade do prazer 
estético. Essa questão leva-o a in
vestigar, sob novo ângulo, o pro
blema da relação existente entre li
berdade e determinismo quanto à 
própria natureza. Se na Crítica da 
Razão Pura essa era uma questão 
que permanecia formulada em ter
mos de antinomia da razão, agora 
o determinismo da natureza e a li
berdade da vontade tendem a ser 
conciliados.

A modificação introduzida por 
Kant no tratamento dos problemas 
filosóficos foi decisiva e fecunda. O 
exame que empreendeu do conheci
mento. do ponto de vista “transce- 
dental” , significa que, para ele, o 
problema do conhecimento não é 
tanto o dos objetos que são ou po
dem ser conhecidos, mas o do 
modo de conhecê-los.

A questão do conhecimento é, 
dessa forma deslocada de sua tradi
cional sustentação numa metafísica 
voltada para a investigação de 
substâncias, passando a enfocar a 
relação através da qual o sujeito 
constitui transcendentalmente a 
realidade enquanto objeto de co
nhecimento.

VEJA TAM BÉM : Causalidade; 
Ciência; Conhecimento; Deus; 
Empirismo; Epistemologia; Etica; 
Filosofia; Racionalismo; Razão. John Kennedy e Eisenhower, no retiro presidencial de Camp David.

Kennedy

John Fitzgerald Kennedy nasceu 
a 29 de maio de 1917 em Drook- 
line  ̂(Massachusetts), numa família 
católica de origem irlandesa, muito 
unida, e que fizera fortuna nos Es
tados Unidos desde a segunda me
tade do século XIX . Seu pai era Jo- 
seph Kennedy, casado com Rose, 
filha do prefeito de Boston, John 
Fitzgerald. Joseph tornou-se 
grande acionista e presidente do 
Banco de Boston, aumentou bas
tante sua fortuna operando na 
Bolsa de Valores e contribuiu no fi
nanciamento da campanha presi
dencial do democrata Franklin D. 
Roosevelt*, de cujo governo foi 
embaixador em Londres (1938).

John Kennedy estudou no Colé
gio Choats, um dos mais caros do 
país, e na Universidade de Har- 
vard, onde se diplomou em ciências 
políticas (1940). Veio a Segunda 
Guerra Mundial (1939/45) e John 
foi alistar-se no Exército, mas recu
saram-no (ele tinha uma lesão na 
espinha dorsal, resultado de um

acidente esportivo na universi
dade). Submeteu-se a tratam ento ri
goroso, antes de apresentar-se na 
M arinha e ser aceito. Foi ferido 
quando japoneses abalroaram  a 
lancha torpedeira que comandava, 
mas conseguiu salvar a vida de três 
de seus tripulantes. Foi condeco
rado pela Marinha e pelos Fuzilei
ros Navais. No fim da guerra, dedi- 
cou-se ao jornalismo e fez a 
cobertura de acontecimentos im
portantes, como a formação da Or
ganização das Nações Unidas e a 
Conferencia de Potsdam.

O pai previa uma carreira polí
tica para seu filho mais velho, Jo
seph (Joe), mas este morrera du
rante a guerra, em ação. Assim, 
coube a John tentar esse caminho. 
Ele concordou com a sugestão do 
pai e candidatou-se pelo Partido 
Dem ocrata a deputado por M assa
chusetts. O pai e o avô Fitzgerald 
ajudaram na campanha com seu 
prestígio e dinheiro. Kennedy ven
ceu e esteve no Congresso de 1946 
a 1953, ano em que foi eleito para 
o Senado.

Em 1954, casou com Jacqueline 
Lee Bouvier, pertencente a famí
lia aristocrática e rica, filha de um 
corretor da Bolsa de Valores de 
Nova York. No ano seguinte, licen-
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Nixon (à direita), candidato derrotado, cumprimenta o novo presidente. Em 1961, Kennedy iniciou a ajuda militar ao governo do Vietnam do Sul.

ciou-se do Senado para subme- 
ter-se a uma arriscada operação 
(fusão dorso-espinhal) e durante a 
convalescença escreveu Perfis de 
Coragem, com o qual ganhou o 
Prêmio Pulitzer de Literatura em 
1957. Em 1959, a família Kennedy, 
entusiasmada pelos êxitos da car
reira pública de John, decidiu que 
ele já  podia candidatar-se à presi
dência da República.

Despertar o país

A campanha presidencial de 
Kennedy revestiu-se de característi
cas até então inéditas nas cam pa
nhas eleitorais norte-americanas: a 
televisão foi intensamente utili
zada, os aviões a jato  substituíram 
o trem, tradicionalmente utilizado 
pelos candidatos presidenciais e foi 
introduzido o uso de pesquisas de 
opinião com a finalidade de captar 
os temas que mais sensibilizariam 
os eleitores.

A campanha foi baseada no 
lema da Nova Fronteira, que deve
ria ser atingida nos setores educa
cionais (ajuda federal à educação, 
para abrir a universidade a maior 
número de estudantes) e trabalhista 
(aumento do salário mínimo horá- 
j-io de 1 para 1,15 dólar, e extensão 
desse salário a todos os trabalhado
res), na assistência à velhice, na in
tegração racial e na ajuda econô
mica aos países subdesenvolvidos. 
Na maioria dos discursos como 
candidato, enfatizava: “ É tempo de 
despertar o país” .

Seu irmão Robert Francis Ken
nedy (1923-1968) coordenou a 
campanha, na qual se usaram vá
rios dos caminhos normalmente se
guidos pelos aspirantes a indicação 
partidária para a presidência: assu
mir compromissos e fazer entendi
mentos secretos com os presidentes 
de diretórios e líderes políticos es
taduais (que controlam os votos 
dos blocos de delegados à Conven
ção Nacional); estabelecer contatos 
pessoais com a multidão de delega

dos; e candidatar-se às indicações 
partidárias primárias, que se fazem 
em cerca de dezesseis Estados.

Nas primárias, a máquina eleito
ral dos Kennedy derrotou Hubert 
Humphrey (1911- ); e, na Con
venção, afastou Lyndon Johnson 
(1908-1973), senador pelo Texas, 
de linha conservadora e líder da 
maioria democrata no Senado. 
Para unir os democratas, Kennedy 
escolheu Johnson como seu candi
dato à vice-presidência; com isso, 
agradava aos velhos políticos pro
fissionais do partido e diminuía a 
possibilidade de derrota no sul 
conservador.

Em novembro de 1960, Kennedy 
conquistou a presidência, vencendo 
Richard Nixon (1913- )po rp e- 
quena diferença de votos (obteve 
um total de 34 221 349 votos con
tra 34 108 546 do candidato repu
blicano). Era o mais jovem presi
dente dos Estados Unidos (43 
anos) e o primeiro católico a ocu
par a Casa Branca. Os votos dos 
católicos, dos operários e dos ne
gros foram dcisivos para que ele 
fosse eleito.

A política do presidente

Resolvido a colocar sempre “o 
indivíduo mais capacitado em cada 
cargo”, Kennedy cercou-se de uma 
equipe talentosa de assessores, com 
formação técnico-científica, como 
John Kenneth Galbraith, principal 
assessor econômico do governo, do 
qual participaram ainda, entre ou
tros, Robert Mac Nam ara (secretá
rio da Defesa), Dean Rusk (secretá
rio de Estado) e Robert Kennedy 
(procurador-geral).

A política externa de Kennedy 
salientou-se pela atenção dada às 
nações do Terceiro Mundo. Defen 
dia o nacionalismo africano, acei
tava o neutralismo como tendência 
natural da época —  principalmente 
entre os países subdesenvolvidos
— e pretendia que os Estados Uni
dos ajudassem o erguimento econô

mico desses países. No plano in
terno, procurou realizar os 
objetivos de melhoria sócio-econô- 
mica definidos durante sua cam pa
nha, mesmo arriscando-se a enfren
tar a pressão de grandes grupos 
empresariais.

Para o presidente, a melhor ma
neira de evitar que novos países se
guissem o exemplo de Cuba seria 
oferecer aos latino-americanos um 
programa que acenava com a mo
dernização democrática e supera
ção da miséria.

Por isso, criou (a 17 de agosto 
de 1961) o programa de ajuda 
“Aliança para o Progresso”, desti
nado a “satisfazer as necessidades 
básicas dos povos americanos no 
que diz respeito a casas, trabalho 
e terras, saúde e escolas”. Fixa
ram-se metas, que os países deve
riam atingir (através do programa) 
na década de 1961/71.

A C arta de Punta Del Este, assi
nada pelos países integrantes da 
Aliança, estabeleceu que os Esta
dos Unidos forneceriam uma ajuda 
financeira de 20 milhões de dólares 
para a execução daquelas metas, e 
que o restante dos recursos neces
sários seria fornecido pelos pró
prios países beneficiários.

Ao Mercado* Comum Europeu, 
Kennedy propôs um acordo para a 
liberalização do comércio com os 
Estados Unidos. Disso resultou a 
criação do chamado Kennedy  
Round, um acordo (firmado em 25 
de maio de 1963) que estabelecia 
uma redução da tarifa externa 
mútua.

Desde o fim do governo anterior, 
exilados cubanos treinavam nos 
Estados Unidos para invadir Cuba 
e depor o regime comunista. A 
Agência Central de Inteligência 
(CIA) norte-americana admitia 
que, uma vez em território cubano, 
os exilados conseguiriam amplo 
apoio da população. Em 17 de no
vembro de 1960, Kennedy foi in
formado do plano e autorizou seu 
prosseguimento. A invasão se con

cretizou em abril de 1961. A bri
gada de refugiados sofreu rápida 
derrota ao invadir a baía dos Por
cos, apesar da assessoria de forças 
norte-americanas, e isso despresti
giou Kennedy e seu governo.

Em 1962, foram descobertas 
rampas de lançamento de foguetes 
atômicos soviéticos em Cuba. A 
União Soviética negou o fato, a 
princípio, e os Estados Unidos pre
pararam  o bombardeio da ilha, 
com aviões portadores de bombas 
nucleares. No auge da crise, Ken
nedy e Nikita Kruschev* entende
ram-se diretamente e o primeiro- 
ministro soviético concordou em 
retirar o armamento nuclear da ilha 
e destruir as rampas.

Em dezembro de 1961, come
çara a escalada militar no Viet
nam* do Sul, quando o governo de 
Kennedy passou a fornecer ajuda 
militar — homens e armas — a 
Ngo Dinh Diem para combater as 
forças do Vietcong.

Um dos acontecimentos mais 
importantes do governo Kennedy, e 
que também lhe valeu fortes críti
cas da oposição, foi a assinatura de 
um tratado com a União Soviética 
(firmado também pela Grã-Breta- 
nha), em julho de 1963, proibindo 
as provas nucleares, exceto as reali
zadas no subsolo.

No plano da política interna, a 
principal preocupação de Kennedy 
se voltou para a questão dos direi
tos civis, um dos pontos tradicio
nais da vida política americana. O 
problema do segregacionismo ra
cial agravava-se, mas Kennedy 
mantinha-se firme no propósito de 
fazer cumprir a decisão da Corte 
Suprema que declarara inconstitu
cional a segregação nas escolas. 
Em 1962, mandou ao Mississipi 
forças federais, para garantir os di
reitos dos negros. Ordenou ação se
melhante no Alabama, onde forças 
estaduais dissolviam protestos con
tra a posição do Governador 
George Wallace (1917- ), con
trário à integração racial na univer-
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sidade daquele Estado. Em junho 
de 1963, Kennedy apresentou ao 
Congresso o projeto da Lei dos Di
reitos Civis, decisiva para apressar 
a integração social da população 
negra. Determinava que as exigên- 
cjas necessárias para votar, espe
cialmente as provas sobre grau de 
instrução, seriam idênticas para 
brancos e negros; que todos teriam 
igualdade de oportunidades para 
obter emprego; que não haveria 
discriminação de cor quanto a salá
rios e promoções, nem nos lugares 
públicos, restaurantes e transportes 
coletivos. O projeto (aprovado pelo 
Senado a 19 de junho de 1964) fez 
crescer a oposição dos setores ra
cistas ao presidente.

_ O período de Kennedy na presi
dência vinha marcado desde o iní
cio pelo problema do complexo in- 
dustrial-militar que envolvia cada 
vez mais o país. Em seu discurso 
de despedida, Eisenhower* já  ad
vertira sobre isso: “A conjugação 
de uma imensa empresa militar e 
de uma importante indústria de ar
mamentos é uma experiência nova 
para a América. Sua influência glo
bal -— econômica, política e 
mesmo espiritual — é sentida em 
cada cidade, em cada assembléia 
de Estado, em cada departamento 
do governo federal. Devemos com
preender suas graves implicações. 
Trata-se da própria estrutura de 
nossa sociedade. O risco já  existe 
e persistirá”.

A atuação de Kennedy, que pre
tendia melhor distribuição da renda 
e preparava-se para pôr em prática 
rigorosas medidas contra grandes 
sonegadores de impostos, não es
tava agradando a muitos grupos 
empresariais. Isso agravou-se com 
o caso do aço: no início de 1962, 
Kennedy esforçou-se para evitar 
uma alta dos preços do aço e con
seguiu que os trabalhadores do se
tor deixassem de reivindicar certo 
aumento salarial. Quando pensava 
estar tudo resolvido, as poucas em
presas monopolizadoras da produ

ção aumentaram os preços. O pre
sidente considerou-se enganado 
“por um punhado de diretores de 
companhias de aço, cuja ânsia de 
poder privado e de lucro excede seu 
senso de responsabilidade”. Em 
três dias, Kennedy organizou uma 
campanha de pressão, mobilizou o 
FBI para investigar a possível vio
lação da lei antitruste e conseguiu 
de empresas pequenas o compro
misso de que manteriam os preços. 
Até que por fim os monopólios re
vogaram o aumenio que haviam es
tipulado.

A atitude do presidente fez au
mentar os ressentimentos contra 
ele. No sul, esse ódio chegava a ser 
propagado em cam panha sistemá
tica, principalmente pela posição 
de Kennedy frente à questão dos 
negros. A 28 de agosto de 1963, 
com a aprovação do presidente, 
ocorreu a Marcha sobre W ashing
ton, gigantesca manifestação paci
fica de 300 000 pessoas em favor 
da Lei dos Direitos Civis. A oposi
ção chegava a chamar o presidente 
de comunista e traidor do país. Em 
outubro de 1963, o embaixador de 
Kennedy na ONU, Adiai Steven- 
son, foi vaiado, agredido e cuspido 
em Dallas (Texas); por toda a ci
dade havia cartazes com o retrato 
do presidente, de frente e perfil, 
com os dizeres: “ Procurado por 
traição”. Um mês depois, a 22 de 
novembro de 1963, quando che
gava a Dallas em campanha pela 
reeleição, Kennedy foi assassinado 
a tiros. Dois dias depois, Lee Har- 
vey Osvald, o acusado do crime, 
também era morto (por um homem 
chamado Jack Ruby) ao ser trans
ferido de prisão. E Ruby, para o 
qual os defensores alegavam debili
dade mental, acabou morrendo na 
prisão: o assassínio ficou envolto 
em mistério.

VEJA TAM BÉM : Estados Unidos; 
Guerra Fria.
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em outubro de 1601, Kepler as
sume uma importante missão: reu
nir, organizar, complementar e in
terpretar as informações que 
haviam sido coletadas por seu co
lega. Suas pesquisas subseqüentes 
visam, portanto, a esse objetivo.

Em 1609, publica Astronomia 
N o v a . . .  De M otibus Stellae Mar- 
tis, onde apresenta duas das leis do 
movimento dos planetas. A pri
meira divide-se em duas: a) As tra
jetórias dos planetas (em seus mo
vimentos heliocêntricos) são curvas 
planas e os planos que as contêm 
passam pelo Sol*; e b) A área var
rida pelo raio vetor que liga o pla
neta ao Sol é proporcional ao 
tempo empregado em descrevè-la. 
A segunda diz que as trajetórias 
dos planetas são elipses, nas quais
0 S„ol ocupa sempre um dos focos.

E tambem nessa obra que Kepler
faz referências à força da gravi
dade, e tenta explicar o movimento 
das marés*, atribuindo-o ã atração 
da Lua*.

No mesmo ano, ele lança Mercu- 
rius in Sole, sobre as passagens de 
Mercúrio* pelo Sol.

Em 1610, ocupa-se do estudo 
dos satélites de Júpiter*, cuja exis
tência, anunciada por Galileu, co
loca em dúvida numa carta ao sá
bio italiano: “( . . . )  porque, depois 
do Sol, centro do mundo, a Terra 
é o mais nobre corpo celeste; como 
poderia ser Júpiter o centro de um 
sistema de quatro satélites?” Mas, 
graças a uma luneta enviada por 
Galileu, Kepler reconhece seu erro 
e relata suas observações de Júpiter 
e dos quatro satélites em Narratio 
de Observatis a se Quatuor Jovis 
Satellibus Erronibus.

Em 1612, foi nomeado matemá
tico do Império, por Matias 
(1557-1619), irmão e sucessor de 
Rodolfo. Três anos depois, Kepler 
lança suas primeiras notas sobre 
cálculo infinitesimal (Nova Stereo- 
metria Doliorum).

Em 1619, publica D e Cometis, 
uma síntese de suas observações de 
cometas*. Sugere que estes são 
condensações no espaço celeste e 
que se movem em linha reta devido 
a impulsos recebidos do Sol. No 
mesmo ano, divulga De Harmoni- 
cae Mundi, trabalho em que apre
senta a terceira lei planetária: os 
quadrados dos tempos empregados 
pelos planetas para descrever suas 
órbitas completas são proporcio
nais aos cubos dos semi-eixos 
maiores das órbitas.

Com a morte de Matias, Kepler 
vive um período difícil, cercado

f>ela miséria e atormentado pelas 
utas entre católicos e protestantes. 

Somente em 1627, consegue cum
prir a promessa feita a Brahe, pu 
blicando as Tabelas de Tycho 
Brahe, sob o título Tabulae Rudol- 
phinae —  uma obra com tábuas lo
garítmicas e um catálogo de 777 
estrelas (que Kepler aumenta para
1 005).

Em 1628, Kepler é nomeado ma
temático (com funções de adivinho) 
da corte do príncipe de Wallens- 
tein. Morre dois anos depois, du
rante uma viagem a Ratisbona.

VEJA TAM BÉM : Gravitação; 
Mecânica Celeste.

Kepler

Libertar a ciência do dogma
tismo aristotélico é a tarefa que se 
propõem os cientistas do século 
XVII. No campo particular da as
tronomia*, impoe-se derrubar o’ sis
tema geocêntrico de Ptolomeu*, 
completando e confirmando a teo
ria heliocêntrica de Copérnico*.

Isso requer um aprofundamento 
do conhecimento matemático e, 
também, o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de observação.

E Johannes Kepler dispõe de 
ambos os recursos: melhorando di
versos aparelhos ópticos, e introdu
zindo na luneta de Galileu* uma 
ocular formada por uma lente con
vergente, o “bom matemático” abre
o caminho certo para a adoção de
finitiva da teoria heliocêntrica e 
para a física newtoniana —  fusão 
das teorias da mecânica celeste e 
terrestre.

Três leis, 
uma prova decisiva

Nascido em Weil (na província 
de Wiirttemberg, Áustria), a 27 de 
dezembro de 157 1, Johannes inicia 
seus estudos na terra natal. Segue 
depois para Leonberg, mas tem de 
interromper o curso secundário 
para auxiliar a mãe, que dirige um 
restaurante em Ellemendingen. Sua 
ajuda, porém, é pouco significa
tiva: Johannes contraíra, por volta 
dos quatro anos, varíola e escarla
tina, doenças que lhe haviam defor
mado as mãos e debilitado a visão. 
Fraco e doente, o garoto obtém 
permissão para retomar os estudos, 
entrando, em 1584, para o seminá
rio de Adelberg. Transfere-se de
pois para Maulbronn e, finalmente, 
para Tiibingen, onde é aluno do pa 
dre e astrônomo Michel Mãstlin. 
Com ele, toma contato pela pri
meira vez com as idéias de Copér
nico — e apaixona-se por elas.

Em 1591, já  formado em filoso
fia, começa a estudar teologia. Mas 
logo é forçado a desistir da carreira 
eclesiástica: por motivos financei
ros, aceita o cargo de professor de 
matemática na Universidade de 
Graz. Ensina também Virgílio*, 
oratória, astronomia e astrologia*.

No campo astronômico, Kepler 
demonstra, desde cedo, grande inte
resse pelos problemas que envol
vem o sistema planetário. Protes
tante, sua profunda fé em Deus e 
na ordem da criação leva-o a admi
tir a existência de alguma regulari
dade na relação entre as orbitas 
dos diversos planetas. E parte em 
sua busca.

Em 1596, publica M ysterium  
Cosmographicum, onde expõe ar
gumentos favoráveis às hipóteses 
heliocêntricas. Atrai, então, a aten
ção de outros astronomos, como 
Tycho Brahe* —  astrônomo oficial 
da corte de Rodolfo II (1552- 
1612) — , que o convida a traba
lhar como seu assistente. Kepler 
aceita esse cargo logo que se trans 
fere para Praga, em fevereiro de 
1600.

Após a morte de Brahe, ocorrida

Enunciando as leis planetárias, Kepler reforçou a hipótese copernicana.

E refutou o sistema geocêntrico de Ptolomeu. (Ilustração do séc. XVII.)
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As análises macroeconômicas de Keynes renovaram a teoria neoclássica.

Keynes

John Maynard Keynes 
(1883-1946), considerado um dos 
mais importantes teóricos da mo
derna ciência econômica, nasceu 
em Cambridge, na Inglaterra. Sua 
mãe, Florence Brown, exercia fun-

Sões políticas na cidade; seu pai, 
ohn Neville Keynes, era professor 

(e, entre 1909 e 1918, presidente do 
Conselho Especial para Economia 
e Política) da universidade local.

Em 1897 Keynes obteve uma 
bolsa de estudos para Eton. Poste
riormente, ingressou no King’s 
College, em Cambridge.

As discussões de que participou 
acerca de política e economia leva
ram-no a apresentar uma tese de 
economia para ingressar na Con
gregação do King s College. Mas 
os planos foram interrompidos 
quando prestou exame e foi admi
tido no serviço público: em 1906, 
entrou para a Secretaria dos Negó
cios da índia.

Economista e administrador

Ficou menos de dois anos na Se
cretaria, onde aprendeu muita 
coisa sobre o funcionamento da 
máquina governamental, passando 
a ver os problemas econômicos 
através da optica do administrador. 
Na mesma epoca, dedicou-se ao es
tudo dos problemas relacionados 
com moeda e finanças na índia. 
Concomitantemente, fazia confe
rências, dava aulas na universidade 
e continuava a ocupar-se com o es
tudo de questões relacionadas com 
a economia indiana.

Em março de 1908, apresentou 
sua tese na Congregação, mas não 
foi aprovado. Em julho, após tê-la 
revisto, deixou a Secretaria e foi 
para Cambridge fazer a segunda 
tentativa. Foi aceito em março de 
1909.

Em 1911 Keynes obteve o pri- 
meiro sucesso na profissão de eco
nomista. Por recomendação espe
cial do Professor Alfred Marshall 
(1842-1924), foi nomeado redator 
do Economic Journal. Dois anos 
depois, assumiu as funções de se
cretário e redator da Sociedade 
Real de Economia, e ingressou na 
Comissão Real sobre Moeda e Fi
nanças da índia.

Convidado para ingressar no Te
souro (1915), começou a trabalhar 
com o conselheiro do Chanceler do 
Erário e das Questões Econômicas 
e Financeiras. Ocupou-se sobre
tudo com problemas relacionados 
com o exterior. Assim, foi respon
sável pela criação do sistema de co
missão e controle de empréstimos 
aos aliados, depois da Primeira 
Guerra Mundial. Em 1918, passou 
a ocupar o cargo de Escrivão Prin
cipal em Exercício. Essa posição e 
seu conhecimento sobre finanças 
internacionais fizeram com que 
fosse escolhido como representante 
financeiro do Tesouro na Confe
rência de Paz de 1919. Nesse 
posto, lutou intensamente contra a 
política de reparações que se queria 
impor à Alemanha, considerando-a

pouco realista. Combatido pela 
maioria dos delegados das grandes 
potências, pediu demissão.

Voltou a Cambridge; ainda em
1919, tornou-se tesoureiro do 
King’s College. Em 1924 assumiu 
o lugar de primeiro-tesoureiro, que 
manteve ate o fim da vida. Voltou 
a escrever para o Economic Jour
nal e colaborou em várias outras 
publicações, expressando _ suas 
idéias acerca da reconstrução da 
Europa. Em 1925 casou-se com a 
dançarina Lídia Lopokova. De 
1929 a 1931 trabalhou no Comitê 
Governamental das Finanças e 
Indústria.

Em 1940 foi chamado para tra
balhar como Chanceler do Tesouro 
e transformou-se também numa es
pécie de embaixador financeiro. 
Com essas funções foi enviado a 
Washington, em 1941, para tratar 
de assuntos de interesse dos dois 
países.

Pouco depois dessa missão, foi 
nomeado subgovernador do Banco 
da Inglaterra; em 1944 dirigiu_a de- 
legaçao britânica à Conferência 
Monetária de Bretton Woods, nos 
Estados Unidos, apresentando um 
plano que propunha o abandono do

padrão-ouro, a estabilização inter
nacional da moeda e a criação do 
Fundo Monetário Internacional. 
Em 1946 tornou-se presidente do 
FMI*, mas o apego dos Estados 
Unidos ao padrao-ouro tornou im
possível a aplicação das medidas 
preconizadas por Keynes.

Entre seus livros destacam-se A s  
Conseqüências Econômicas da Paz 
(1919), A  Reforma Monetária 
(19 24), Tratado sobre a Moeda 
(1931), Teoria Geral do Emprego, 
Juros e Dinheiro (1936).

Economia e sociedade

A ciência econômica, C[ue se de
senvolveu nas últimas décadas do 
século XVIII, dividiu-se em dois 
ramos, a partir de 1870: mar
xismo* e neoclassicismo.

Keynes contribuiu para uma re
forma substancial da escola neo
clássica. Enquanto os neoclássicos 
que o precederam encaravam a 
economia global como mera soma
tória das unidades de produção e 
de consumo, Keynes passou a ra
ciocinar em termos macroeconômi
cos, nos quais a problemática é 
mais que uma soma dos comporta

mentos unitários. Desse modo, ve
rificou que não se pode deduzir, 
apenas a partir do comportamento 
individual, as leis que regem o nível 
de atividade, de emprego, etc.

Por outro lado, todos os neoclás
sicos até Keynes aceitavam a Lei 
de Mercados de Say*, segundo a 
qual, no regime de liberdade de co
mércio, a indústria* desenvolVe-se 
sem crises de superprodução e de
semprego, pois a produção cria seu 
próprio mercado. Nesse raciocínio 
esta implícito que o pleno emprego 
sempre se realiza. Keynes mostrou 
que, se Say estivesse certo, não 
existiriam fenômenos como crise*, 
depressão e desemprego, bastante 
comuns em sua época. Procurou 
descobrir os motivos das variações 
de produção e emprego. Concluiu 
entao que o fator responsável pela 
alteraçao do volume de emprego
— um dos problemas-chave do pe
ríodo entre a Primeira e a Segunda 
Guerra Mundial — é a procura de 
mão-de-obra (e não sua oferta, 
como pensavam os neoclássicos).

Analisou as variações do nível 
de emprego em relação à renda glo
bal. Investimento* e consumo* -— 
duas parcelas da renda global — 
são responsáveis pela demanda efe
tiva e contribuem para determinar 
o nível de emprego. A poupança* 
é estéril nesse aspecto. Parte dela 
transforma-se em investimentos, 
mas o resto permanece entesou
rado, levando à redução da de
manda efetiva. Quando há entesou- 
ramento, a demanda passa a ser 
menor que a oferta de mercadoria, 
o que conduz à redução do con
sumo, e, conseqüentemente, à dimi
nuição do volume de emprego.

O papel do Estado

Pelo papel que concede ao Es
tado no plano econômico, Keynes 
também inovou as concepções neo
clássicas. Acreditava que apenas 
essa instituição seria capaz de con
ceder ao sistema econômico o 
equilíbrio e o pleno emprego de que 
necessita, desencorajando o ente- 
souramento em beneficio do con
sumo e do investimento. Para au
mentar as despesas de consumo, é 
preciso que o Estado —  concebido 
como um poder situado acima da 
sociedade — crie uma política fis
cal capaz de assegurar uma redis- 
tribuiçao da renda, que, por sua 
vez, conduza ao aumento do con
sumo. Simultaneamente, o Estado 
deve formular uma política mone
tária que desestimule a acumulação 
de dinheiro. Por reduzir a preferên
cia pela liquidez, Keynes defendeu 
o abandono do padrão-ouro. Pre
conizou sua substituição por uma 
moeda flexível, cuja oferta os pode
res públicos pudessem fazer variar 
conforme fossem as necessidades 
da economia. A

Keynes influentiou muito os teó
ricos do capitalismo*. Suas idéias 
também modelaram várias medidas 
tomadas por governantes de países 
capitalistas.

VEJA TAM BEM : Capitalismo; 
Conjuntura Econômica; Crise Eco
nômica; Investimento; Margina- 
lismo.
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Sòren Kierkegaard descreveu a angústia e o desespero da condição humana.

Copenhague, cidade natal de Sören Kierkegaard. (Gravura da época.)

Kierkegaard

A identificação do ser com o 
pensar e a explicação de todos os 
aspectos da realidade através de 
um sistema de idéias abstratas 
eram pressupostos que sustenta
vam o racionalismo* clássico desde 
Descartes*, mas que alcançaram 
plena formulação com o idealismo* 
de Hegel*. Na verdade, apesar de 
suas divergências, as diferentes cor
rentes filosóficas modernas apre
sentavam um caráter comum: a 
tendência a encarar a realidade 
como um todo sistematizável, no 
qual o homem aparecia como mero 
momento de amplo processo ou 
como peça inserida na engrenagem 
universal. Era sempre — tanto 
para as filosofias espiritualistas 
quanto para as materialistas — um 
caso particular de uma lei geral, 
um homem evanescente” , cuja 
existência se diluía na totalidade.

Contra uma tal concepção de 
homem e contra essa tendencia ge
neralizada de identificar existen- 
cia* concreta e sistema abstrato co
locou-se, na primeira metade do 
século XIX , o pensamento renova
dor de Sòren Kierkegaard, conside
rado uma das principais fontes da 
filosofia do século XX, na medida 
em que preparou o caminho para 
as filosofias voltadas para a inves
tigação do problema existencial, 
designadas de existencialismo*.

Sõren Aabye Kierkegaard nas
ceu em Copenhague, Dinamarca, 
em 1813. Estudou teologia em sua 
cidade natal, depois filosofia em 
Berlim, com Schelling*. Desde a in
fância, porém, foi marcado pelas 
idéias religiosas de cunho pietista. 
Na Universidade de Copenhague 
entrou em contato com o sistema 
filosófico de Hegel, mas este estava 
longe de lhe oferecer aquilo que 
buscava, como declarou em seu 
Diário: “Uma verdade que seja ver
dadeira para mim

Também a religião luterana da 
Dinamarca de seu tempo não satis
fazia a Kierkegaard, que se afastou 
da prática religiosa. Durante algum 
tempo viveu a procura do prazer, 
mas esse período hedonista dei
xou-o insatisfeito, além de ferido 
por agudo sentimento de culpa. Re
solveu retornar aos estudos e fez-se 
pastor. Nessa mesma época termi
nou a tese Sobre o Conceito de Iro
nia (1841).

No amor também não encontrou 
uma solução satisfatória para seus 
dilemas interiores. O noivado com 
Regina Olsen foi uma fase ator
mentada por problemas de natu
reza religiosa, que impediram a efe
tivação do casamento. Rompido o 
compromisso afetivo, Kierkegaard 
dedicou-se inteiramente a seus es
critos, mantendo ainda acirradas 
polêmicas, inclusive com autorida
des da Igreja Luterana de seu país. 
Sua exigência de autenticidade fa
zia-o ironizar e combater toda e 

ualquer forma de falsificação ou 
e acomodação. Morreu em 1855.

Como sua vida, a obra de Kier
kegaard está fundamentada no 
senso de individualidade e na exal

tação ao valor da subjetividade. 
Para ele a atividade filosófica não 
significa a construção de sistemas 
ou a análise de conceitos, mas a ex-

fressão da  existência individual, 
elo mesmo motivo, Kierkgaard 

nega que seu pensamento possa le
gitimamente ser tratado de modo 
“professoral” .

De modo bastante semelhante à 
posição de Pascal*, Kierkegaard 
recusa todo tipo de “distração” — 
mesmo sob a forma de ciência — 
que afaste o homem do verdadeiro 
sentido de sua existência. Esta seria 
fundamentalmente temor e angús

tia, resultantes da consciência do 
pecado. O homem saberia que se 
sustenta sobre o nada, mas tenta 
ocultar a si mesmo essa verdade, 
voltando-se para a objetividade e 
procurando viver no estágio esté
tico, em busca da felicidade.

Ao contrário do que pretende o 
ponto de vista estético^ a existência 
seria algo decisivo: não a ocasião 
para a escolha de bens ou de coi
sas, mas para a escolha de si 
mesmo. Ao compreender isso o ho
mem ingressaria, num “salto” , na 
perspectiva ética. Passa a se ver en
tão como um existente —  mais

propriamente como este existente 
— , inabsorvível por qualquer sis
tema. Ao contrário das soluções ra
cionais — que seriam apenas abs
tratas e superficiais — , o homem 
se defrontaria, no estágio ético, 
com a escolha existencial autên
tica, que pode levá-lo a optar pela 
liberdade. Se deixa de escolher, na 
verdade escolhe a vi4a estética.

Além do estágio ético, um ter
ceiro, o estágio religioso, conduziria 
o homem ao reino do paradoxo e 
do absurdo. O que a distração esté
tica quisera ocultar, aqui se des
vela: o desespero gerado pela cons
ciência do nada e do pecado, a 
angústia do existente que com
preende o abismo intransponível 
que o separa de Deus.

A passagem do estágio ético 
para o religioso significa, para 
Kierkegaard, a necessidade de es
colher e agir com um risco total 
porque estritamente individual, sem 
o amparo de preceitos éticos uni
versais. A subjetividade escolhe em

fileno absurdo, apoiada apenas na 
é — como o Abraão da Bíblia 

que, em obediência à determinação 
de Deus, e contrariamente aos dita 
mes da moral humana, se dispõe a 
sacrificar Isaac.

A problemática filosófica de 
Kierkegaard nutre-se permanente
mente de temas religiosos. Ele pró
prio considerou que sua tarefa cen
tral deveria ser a investigação do 
que está subentendido no fato de se 
ser cristão. E ser cristão, para ele, 
significa fundamentalmente a su
bordinação da razão individual à 
autoridade de uma revelação que se 
manifesta sempre de forma parado
xal. O maior paradoxo do cristia
nismo*, segundo Kierkegaard, esta
ria justamente no Deus-Homem, no 
Deus encarnado na história, mas 
que ultrapassa a história.

Eis por que, como mostra Sar- 
tre*, o ponto de partida da filosofia 
de Kierkegaard e : “A pessoa enca
rada como não-saber, isto é, en
quanto ela produz e descobre, num 
determinado momento do desdo
bramento temporal de sua vida, seu 
relacionamento com um absoluto 
que está, ele próprio, inserido na 
história”. Esse ponto de partida 
não no saber mas no vivido é que 
também justifica a nota de ironia e 
de humor que perpassa pelas obras 
de Kierkegaard.

Defendendo a sua própria subje
tividade dos equívocos da objetiva- 
ção, Kierkegaard se esconde e ao 
mesmo tempo se mostra através da 
ironia, do humor, dos diversos 
pseudônimos. Com isso não se re
cusa à comunicação: apenas, como 
diz Sartre*, ele “ permanece secreto 
na própria comunicação”.

As obras principais de Kierke
gaard são: Sobre o Conceito de 
Ironia (1841); Discursos Edifican
tes (1843/44); Ou, Ou. Um Frag
mento de Vida (1843); Temor e 
Tremor (1843); A  Repetição
(1843); O Conceito de Angústia
(1844); Etapas no Caminho da 
Vida (1845); O Desespero Humano 
(Doença para a Morte) (1849).

VEJA TAM BÉM : Existência, 
Existencialismo; Heidegger; Sartre.
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A partir de fins do século V, gru
pos eslavos* que habitavam o norte 
da Europa, nas regiões próximas 
ao mar Báltico, começaram a mi
grar rumo a leste e sudeste. Sob 
pressão de populações germânicas, 
várias tribos utilizaram-se das vias 
fluviais para retirar-se. E foram ori
ginar comunidades agrícolas que se 
estenderam pelo oriente europeu, 
até os montes Urais.

_Organizavam-se em torno de 
clãs e famílias, dedicavam-se à 
agricultura, à apicultura e à caça. 
Constituíam milícias para proteger 
as aldeias contra inimigos (outras 
tribos eslavas).

A fortificação das povoações 
ajudou a eliminar o antigo caráter 
seminômade dos eslavos, propi
ciando o surgimento de cidades 
como Kiev, Novgorod e Smolensk. 
Entretanto, não se organizaram em 
termos de Estado, senão quando 
em contato com os normandos 
(suecos) já  no século IX. Estes ha
viam passado da Escandinávia à 
costa do Báltico e dedicavam-se es
pecialmente à pirataria e ao comér
cio (da! serem também conhecidos 
como varegues, palavra oriunda do 
norueguês, com o sentido de sol
dado mercenário).

Os principais centros comerciais 
da época estavam localizados em 
Constantinopla e Bagdá. E, no per
curso entre o Báltico e Constanti
nopla, encontravam-se as povoa
ções eslavas.

Kiev, nos limites da floresta com 
a estepe às margens do rio Dnieper 
(na Ucrânia), detinha especial
mente uma posição estratégica 
nessa rota comercial.

Mais fortes e melhor organiza
dos, os normandos acabaram im
pondo uma taxa de “proteção” aos 
eslavos. (Uma crônica bizantina, a 
“Crônica de Nestor”, diz que os es
lavos chamaram os varegues para 
governá-los.)

Entre 859 e 862, um chefe nor- 
mando, Rurik, estabeleceu um 
principado na região de Novgorod: 
a seguir, Oleg (tutor de Igor, filho 
de Rurik), apossou-se de Kiev, que 
logo se tornou um centro comercial 
florescente. Tendo efetivado sua 
“proteção” sobre os eslavos, livran
do-os da ameaça dos petchnegues 
e khazaros (nômades de origem 
turca), Rurik foi reconhecido como 
príncipe, reinando até 879.

A linhagem de príncipes escandi
navos continuou por um século: 
Oleg (879 a 912); Igor (912 a 945); 
Qlga (945 a 957).

No entanto, assimilando a cul
tura eslava, os governantes passa
ram a receber nomes locais: Svia- 
toslav (957 a 972); Jaropolk (972 
a 980); Vladimir (980 a 1015); 
Sviatopolk (1015 a 1019); e Jaros- 
lav, o Sábio (1019 a 1054). No en
tanto, inúmeros elementos de ori
gem normanda permaneceram, 
integrando-se à cultura dos eslavos, 
c o m o  a  o r g a n iz a ç ã o  p o l í t i c a  e  a  p a -
lavra “russ” , que designava esses

Príncipe Sviatoslav em campanha contra búlgaros. (Miniatura do séc. XIV.)
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normandos e daria nome ao país 
(Rússia).

Unificação dos eslavos

Os primeiros príncipes de Kiev 
procuraram estabelecer sua autori
dade sobre outras tribos eslavas 
dispersas e criar sólidos laços co
merciais com Bizâncio.

Oleg tratou de assinar um 
acordo com os bizantinos, e comer
ciantes de Kiev instalaram-se, com 
privilégios especiais, num bairro de 
Constantinopla, mas fora de suas 
muralhas por causa dos ataques 
feitos pelos varegues a Bizâncio. 
Em cinco ocasioes, pelo menos, 
Kiev enviou grandes expedições à 
capital do Império Romano do 
Oriente para reforçar e melhorar os 
termos do tratado inicial.

A questão das tribos dispersas 
foi de solução mais difícil. Só aos 
poucos é que as tribos (dravlianos, 
viatiches, radmitches, etc.) aceita
ram a direção dos grão-príncipes 
de Kiev.

_ Com o tempo e a nova organiza
ção política, tais tribos desaparece
ram, passando a ser conhecidas pe
las denominações das cidades em 
que se localizavam.

Além da força e da persuasão, 
outro meio que ocorreu aos senho
res de Kiev para apressar a unifica
ção eslava foi a cristianização do 
país. A partir das narrativas de co
merciantes, os príncipes relaciona
ram a unidade do Império do 
Oriente com a magnificência e a 
autoridade da religião.

bôAâíuin i t fa n in a t i in i i  . K t t p i r * « f i n a r
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Os senhores de Kiev, que de inicio eram normandos, usaram a força e a religião para unificar os eslavos.
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facilidade as freqüentes investidas 
dos tártaros e mongóis.

Economia e desenvolvimento

Centro comercial ativo com 
próspera agricultura nas planícies 
ucranianas, produtos florestais 
muito procurados (cera e mel), e 
exportando ainda peixe salgado, 
peles e couros de animais, Kiev tor
nou-se uma cidade riquíssima, e 
seus príncipes estiveram entre os 
mais opulentos da época. A corte 
ganhou notoriedade pelo luxo.

Os camponeses, a princípio li
vres, pouco a pouco foram sendo 
submetidos à servidão nos latifún
dios dos boiardos (nobres). Como 
servos, estavam sujeitos a castigos 
corporais e até, em certos casos, à 
venda; mesmo assim, a servidão 
não atingiu ali características tão 
rígidas como no Ocidente.

Cidades fortificadas, construídas 
em madeira, começaram a tor- 
nar-se comuns no grão-principado 
de Kiev, nos séculos XI e XII. Eri
giam-se às margens dos rios e vias 
terrestres, e eram habitadas por ar
tesão e comerciantes, em boa parte 
de origem estrangeira (alemães, ju 
deus, etc.), cada comunidade aglo- 
merando-se num bairro próprio.

Decadência e dispersão

No apogeu, surgiu em Kiev uma 
arte russa: os monges imitavam os 
ícones e estátuas de origem bizan
tina. Entre os principais monumen
tos está a Basílica de Santa Sofia, 
projetada por arquitetos bizanti
nos, e ornada com afrescos do sé
culo IX e com mosaicos do século 
XI. (No século XVIII, foi recons
truída a catedral do Mosteiro de 
São Miguel; e edificadas a Igreja de 
Santo André, de estilo barroco, e a 
Catedral de São Vladimir.)

Entretanto, a prosperidade de 
Kiev seria efêmera. Crescera gra
ças ao fato de ser o caminho obri
gatório dos comerciantes, na liga
ção entre nordeste e sudeste da 
Europa, mas sua decadência tam 
bém proviria da localização: ficou 
no caminho das tribos tartaras ou 
mongólicas que buscavam penetrar 
na Europa.

Várias vezes os príncipes de 
Kiev puderam bater os mongóis, 
mas, divididos por lutas internas, 
foram derrotados na batalha do rio 
Khalka (hoje Kalmin), a 31 de 
maio de 1223, pelos mongóis en
viados por Gengis* Khan ao Oci
dente. Em 1240, Batu, sobrinho de 
Ogdai (sucessor de Gengis Khan), 
sitiou e tomou Kiev, que foi violen
tamente saqueada. Os tártaros exi
giram, como sinal de submissão, o 
pagamento de um tributo. O ad
vento do perigo mongol ajudou a 
eliminar o comércio, que já  pas
sava a se orientar também em ou
tras direções. Isolada de Constanti
nopla, e a mercê dos mongóis, com 
a rota de Bizâncio cortada, Kiev 
deixou de ter importância. Muitos 
eslavos, diante do perigo mongol, 
iniciaram nova migração rumo à 
Galícia, na Europa central.

As cidades vizinhas
C o m  o  a b a n d o n o  d e  K ie v  (a té

mesmo o seu último príncipe, Da-

Em 944, ao final do reinado de 
Igor, comerciantes russos juravam  
fidelidade aos tratados na Igreja de 
Santo Eli.

Treze anos depois, a colônia 
cristã em Kiev ja  era suficiente
mente importante para induzir a 
princesa Olga a aceitar o batismo 
e o nome cristão de Helena.

Helena entrou em contato com o 
imperador romano-germânico Oto 
I, pedindo-lhe o envio de bispos e 
padres para a divulgação do culto. 
No entanto, as ligações de Kiev 
eram muito mais próximas de 
Constantinopla, e, portanto, da 
Igreja Ortodoxa.

É sob o reinado de Vladimir 
(980-1015) que o cristianismo se 
impõe. Obedecendo à promessa 
que fizera ao cunhado (Basileu II, 
imperador de Bizâncio), esse gover

nante instituiu o culto cristão na 
forma ortodoxa, como religião ofi
cial dos kievianos.

Contudo, talvez devido à falta de 
uma hierarquia eclesiástica qualifi
cada, a cristianização progrediu 
lentamente, só vindo a consoli
dar-se no século seguinte.

Para os soberanos de Kiev, o 
cristianismo significava sobretudo 
um apoio para o Estado (e conse
qüentemente para a unificação dos 
eslavos). Pensavam a Igreja como 
uma instituição organizada, com 
propriedades e camponeses depen
dentes, e que reconheceria o prín
cipe como seu mais alto dignitário.

Outro objetivo da introdução do 
cristianismo consistia na concreti
zação de alianças mais efetivas 
com Bizâncio e os reis cristãos do 
Ocidente para conter com maior

O cristianismo foi instituído no século X. (Catedral de Santa Sofia.}

Uma arte russa desenvolveu-se em 
Kiev. (São Bóris e São Glab.)

niel, emigrou para o Ocidente), ou
tras cidades eslavas, até então sob 
sua suserania, viram-se, de repente, 
alçadas a uma posição de maior 
destaque.

Novgorod, próxima aos Urais, 
desde 1126 elegia seu próprio go
vernador, que dirigia a cidade 
como representante do Grão-Prín
cipe de Kiev.

Com a desaparição dos laços 
com Kiev, a cidade tornou-se uma 
república oligárquica. E, para man
ter sua nova situação, teve de bater 
os vizinhos inimigos.

Impondo-se aos suecos e ale
mães, Alexandre Nevski* incorpo
rou a província da Suzdalia, sobre 
a qual reinou com o nome de Vla
dimir Suzdal (1252 a 1263). Com 
a Suzdalia, Novgorod unificava 
quase toda a região oriental da Eu
ropa russa.

Entretanto, os lituanos, um povo 
não eslavo, também avançavam so
bre a região, anexando parte dos 
antigos territórios de Kiev e le
vando sua influência, em 1370, até 
os muros de Moscou*.

Dessa forma, Novgorod não 
conseguiria obter a unificação dos 
eslavos em territórios russos. (Pau
latinamente, entrou na órbita co
mercial da Hansa Teutônica.) Essa 
tarefa acabaria competindo aos 
príncipes de Moscou (o primeiro 
deles foi Daniel, filho de Alexandre 
Nevski), que expulsariam os litua
nos, criando —  sob a hegemonia 
de Moscou —  o Estado da Rússia. 
Essa hegemonia também foi, em 
grande parte, conseqüência do fato 
de os príncipes moscovitas serem 
os recebedores do tributo devido 
aos tártaros pelos russos. Quando 
se tornou possível, os príncipes rus
sos uniram-se, e, sob o comando de 
Moscou, venceram os mongóis. As
sim, vale dizer que, indiretamente, 
foram os tártaros que iniciaram a 
futura Rússia moscovita.

VEJA TAM BÉM : Eslavos, Povos; 
Moscou, Principado de.
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Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner, uma 
das maiores forças condutoras do 
Expressionismo* alemão, nasceu 
em Aschaffenburg no dia 6 de maio 
de 1880. Tanto sua vasta obra 
(mais de 2 000 trabalhos em pin
tura, aquarela, desenho, xilogra
vura, litogravura, incisão e entalhe) 
quanto sua vida são explicadas por 
alguns críticos e biógrafos como o 
resultado de um total desejo de li
berdade.

Paralelamente, haveria uma te
naz procura de leis para a criação 
artística e condições para o surgi
mento da beleza, violentadas nos 
anos finais de sua produção. A as
piração à liberdade por ele invo
cada identifíca-o com a “volta à 
natureza” invocada por Rousseau* 
e aproxima-o também da “busca do 
elementar” , de Gauguin*. A força 
de sua linha e a liberdade de traço 
e de sentimentos conferiram vigor 
e unidade a sua grande obra.

Filho de um engenheiro, Kirch
ner foi encorajado pela família a 
desenvolver experiências artísticas! 
Mas não deixou de freqüentar a Es
cola Superior de Arquitetura, em 
Dresden, onde ingressara em 1901. 
Suas primeiras xilogravuras datam 
de 1898, quando se achava forte
mente impressionado por trabalhos 
do final da Idade Média e pelas 
gravuras de Diirer* sobre madeira. 
Pouco depois, em Munique, come
çou a desenhar, influenciado pelos 
trabalhos de Rembrandt*. Nessa 
época, dedicou-se também ao es
tudo das teorias da cor expostas 
por Goethe*, Newton* e Hermann 
von Helmholtz*.

Em 1904. sob o impacto da ex
posição de Munique, onde estudou 
as telas de Seurat* e Paul Signac 
(1863-1935), passou a pintar qua
dros pontilhistas. Nos primeiros 
anos do século XX, conheceu tam 
bém a arte negra e a dos índios das 
ilhas Palaos, no Museu Etnográfico 
de Zwinger, em Dresden, e as gra
vuras japonesas expostas pela Li
vraria Arnold.

Em 1905, juntamente com Erich 
Heckel (1883- ) e Karl Sch- 
midt-Rottluf (1884 ), fundou 
um dos movimentos artísticos mais 
ativos da Alemanha: Die Brücke 
(A Ponte), que pretendia “trazer a 
si todos os elementos revolucioná
rios e em fermentação". O trabalho 
em comum levou-os a discutir pro
blemas, a experimentar as mais va
riadas técnicas e a procurar estímu
los sugestivos nas cenas da vida 
cotidiana, na animação dos cafés, 
do circo, dos espetáculos de varie
dades e até mesmo na paisagem da 
rua.

Até 1911, quando Die Brücke foi 
transferida de Dresden para Berlim 
(onde foi dissolvida em 1914), os 
trabalhos de Kirchner revelaram 
surpreendente intensidade, produto 
de suas experiências com o registro 
de cores, a linha aberta e a preocu
pação com a espontaneidade.

Os temas eram fixados em gran
des superfícies e divididosjjor con
tornos fluidos, e a colocaçao das fi- C o m o  outros artistas do m nuim nnto " D i «  B rü c k «" , Kirchner usou tem as do cotidiano. (À  direita, "B a ila rin a s".)

A procura de liberdade marca toda a obra de Kirchner. ("Auto-retrato".)

guras humanas denotava seu inte
resse em desenvolver a pintura em 
planos de articulação rítmica.

Em Berlim, o nervosismo tomou 
conta de seus trabalhos: as cores 
puras e vivas deram lugar a tons 
sombrios e pálidos; o espaço, múl
tiplo e complexo, procurou combi
nar formas góticas.

Até o inicio da década de 1920, 
Kirchner desenvolveu um trabalho 
de alto nível, caracterizado pela 
busca de uma lei a que pudesse 
submeter as imagens. A influência 
de Rembrandt, que o levou a dese
nhar a natureza, ainda transpare
cia. Mas a linha foi subordinada a 
um ritmo muito pessoal, de vibra
ções nervosas.

Em 1914, a guerra e o serviço 
militar provocaram-lhe um dese
quilíbrio nervoso e uma paralisia 
parcial, que o obrigaram a perma
necer no sanatório de Taunus, às 
margens do lago de Constança. Em 
19 17, Kirchner foi transferido para 
Davos, onde residiu até o final da 
vida. Ali, a paisagem invadiu suas 
obras, plenas de exaltação da natu
reza. Passou dessa forma a preferir 
o entalhe.

Assimilou influências de Pi- 
easso*, de maneira muito critica, 
na tentativa de resolver o difícil 
problema da síntese entre Fau- 
vismo* e Cubismo*. Disso resulta
ram uma série de xilogravuras e os 
quadros Os Amantes, Dança de 
Cores e Les Trotteurs.

Em 1929, foi convidado a execu
tar uma decoração mural no Mu
seu de Folkwang, em Essen. Mas o 
governo do Terceiro Reich impediu 
a realização do trabalho e confis
cou ao autor mais de seiscentas 
obras, algumas das quais foram 
exibidas, em 1937, na Exposição de 
“Arte Degenerada”. Em 1938 
Kirchner matou-se.

VEJA TAM BÉM : Expressionismo.
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Kitsch

A palavra “kitsch” é alemã, 
tem mais de um século e designou 
primeiramente — por volta de 
1860 —  os produtos m anufatura
dos de qualidade duvidosa, espe
cialmente móveis feitos de pedaços 
de outros móveis, misturando pro
porções, estilos, etc. Mais tarde, 
passou a referir-se mais particular
mente à arte, chegando quase a ser 
uma designação peculiar à pop-art 
da década de 1960.

“ Kitsch” hoje designa situações, 
atos e objetos condenáveis (sob o 
ponto de vista do gosto, da moral, 
da estética*), mas para com os 
quais não se deixa de experimentar 
certa complacência, segundo um 
dos seus teóricos, Abraham Moles. 
Ele também definiu “kitsch” como 
“ a aceitação social do prazer pela 
comunhão secreta com um mau 
gosto repousante e moderado”, 
oposto aos postulados da estética. 
Assim, coloca em plano secundário 
os valores da beleza transcendente, 
substituindo-os por algo mais agra 
dável: os valores ditados pela felici
dade.

O kitsch está, obviamente, li
gado à Revolução Industrial* e ao 
triunfo da burguesia, com a quin
quilharia m anufaturada substi 
tuindo os produtos artesanais. Em 
vez da estetica de elite, uma subes- 
tética pequeno-burguesa de efeito.

A pop-art, a literatura popular ç 
a pornografia não são kitsch, mas 
estão intimamente ligadas a ele. O 
kitsch ultrapassa todos os gêneros, 
não se prende a nenhum deles, a 
não ser ao princípio do exagero. 
Por isso mesmo chega facilmente 
ao bizarro.

A época kitsch

A decoração do fim do século 
X IX , as fachadas superornamenta- 
das, os cartões-postais delirantes, 
os quadros da época vitoriana, os 
filmes falsamente históricos ou 
bíblicos, os bibelôs e souvenirs, a 
quinquilharia religiosa, a ornamen
tação dos túmulos têm como cons
tantes a ênfase e a falsa beleza. São 
kitsch. Mas, como em toda a arte, 
há vários tons na escala de valores 
kitsch, já  que muitos dos critérios 
de avaliaçao são subjetivos. Ele 
pode ir do ridículo meio vulgar ao 
grandioso ou sublime. Seria errado 
colocar no mesmo plano uma con
cha esmaltada com os dizeres 
“ lembrança de São Vicente” e a 
“gótica” Igreja da Sagrada Fam í
lia, repleta de representações de 
neve, animais, planta e episódios 
bíblicos, de Gaudí*.

O kitsch varia de proporção, de 
local e de época. A França, entre 
1890 e 1910, conheceu o que mui
tos consideram a apoteose do 
kitsch: o Art* Nouveau, movimento 
que pode ser ligado ao pós-impres- 
siomsmo, embora não seja essen
cialmente um novo estilo de pintar. 
Em seu apogeu, vários artistas se 
dedicaram às atividades de oficina, 
como o belga Henry Van* de 
Vcldc, que começou como pintor

ds atos de IMearão são ileaais!
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O kitsch aparece todos os dias em alguns jornais, com manchetes que apelam diretamente à emoção do leitor.

neo-impressionista e depois traba
lhou como arquiteto e desenhista 
de móveis e interiores.

Na arquitetura, o Art Nouveau 
caracterizou-se pelos trabalhos 
quase esculturais e pelo crescente 
emprego de metal nas construções. 
(Seu maior exemplo está nas esta
ções do metrô de Paris.) Um dos 
maiores artistas do movimento é 
Aubrey Beardsley*. desenhista que 
realçou até ao delírio os excessos 
do movimento.

Abraham Moles fez uma compa
ração entre o que havia em um sa
lão (correspondente à sala de estar) 
de uma casa de 1890 (época kitsch) 
e os objetos constantes em um li
ving de 1960 (época antekitsch). O 
Salão Jtn-de siecle tinha 185 obje
tos; o de 1960 limitava-se a 33. No 
primeiro foram encontrados espe
lhos, conchas pintadas, bola de 
cristal, animais empalhados, bibe
lôs, porta-cachimbos, barômetro, 
caixa de música, porta-luvas, etc. A 
variedade de objetos inúteis era 
imensa. Mas, mesmo de qualidade 
artística duvidosa, eram quase sem
pre extraordinários, formando um 
cenário extravagante.

Sobre o living de 1960 pode-se 
dizer que ele é um prolongamento 
da cozinha ou do banheiro, um lu
gar cinzentamente funcional: tele
visão, relógio, ventilador, disco
teca, telefone, alguns móveis. Tudo 
é igual ao que há no vizinho, ao 
que há em toda parte. Nada de in
sólito e inesperado, deixado ao so
nho ou ao delírio pessoal.

Talvez fosse essa a função posi
tiva do kitsch, no início da década 
de 1970. Uma espécie de reencon
tro do maravilhoso, do extrava-

A lg u n s  film es de terror são kitsch, devido ao bizarro o que podem  chegar. g a n te ,  m e s m o  c o m  p re ju íz o  d o s  v a
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lores estéticos vigentes: aos "en
cantos da feiúra” de um passado de 
velhas gravuras, arabescos exage
rados, tipografia quase floral, jun
tam-se, p o r exemplo, os desenhos 
das historias em quadrinhos de Ro- 
bert Crumb, como também os 
trabalhos dos atuais artistas de 
contestação.

Assim como o esnobismo, o 
kitsch é uma tentativa de singulari

zar, de personalizar um ambiente, 
mesmo com o uso de objetos de 
grande consumo de massa. Impor
tante é a ordenação, a colocação 
deles, lado a lado, num arranjo pes
soal e, não raro, chocante.

Uma preocupação kitsch levou 
intelectuais do mundo inteiro a co
lecionar apaixonadamente histórias 
em quadrinhos antigas, velhos car
tazes de 1900, notícias estranhas de 
jornais, revistas que tiveram vida 
curta ou livros considerados de 
mau gosto.

Essa preocupação encontrou 
correspondente na pop-art, uma 
reunião de elementos do ambiente, 
das latas de conserva, dos lugares 
comuns dos quadrinhos, do cinema 
e da foto, tudo criticando e paro
diando a sociedade moderna.

Gillo Dortles, critico italiano, 
definiu desta forma as relações en
tre kitsch e arte: “Pode acontecer 
que objetos feios consigam ostentar 
um valor artístico, se forem inte
grados de certo modo em um am
biente que tende a recriar uma at
mosfera sofisticada, pelo proces
so da desvalorização-revalorização 
desses objetos, isso sem falar da 
transformação fantástica que pode 
sofrer um elemento — aparente ou 
autenticamente kitsch — quando 
faz parte de um todo cujo valor es
tético é reconhecido”. Ele exempli
fica com o fascínio das qualidades 
arquiteturais e da grandeza do con
junto de Nova York. Mas, anali
sando a cidade em detalhes, Dor- 
fles constata que a maioria dos 
arranha-céus e quase todas as está
tuas são indubitavelmente kitsch. 
Por isso, ninguém pode jurar que 
as colunas de mármore ocp, as es
tátuas de maché, os animais de vi
dro, os colares de pérolas falsas e 
outras bijuterias sejam totalmente 
irrecuperáveis. Podem ser salvos se 
forem desmistificados e utilizados 
num contexto diferente. O pro
blema se complica com a idola
tria desses objetos desmistificados, 
quando lhes é emprestada uma so- 
fistificação suprema. Cria-se então 
o superkitsch, engendrando assim 
um supere snobismo do kitsch.

Os princípios do kitsch e 
a cultura de massa

“ O kitsch não nasce em conse
qüência da elevação da cultura de 
elite sobre níveis sempre mais im
penetráveis; o processo é total
mente inverso”, diz o crítico ita
liano Umberto Eco_ (1932- ) 
em seu livro Apocalípticos e Inte
grados. Assim, a indústria da cul
tura de consumo, ao difundir-se, 
entra em choque com a arte produ
zida pela elite. Os romances popu 
lares satisfazem as exigências de 
evasão e de pretensa elevação do 
nível cultural do público; a fotogra 
fia absorve as funções m,ais imedia
tamente práticas da pintura. Nas

cem, então, uma nova literatura de 
elite e uma nova pintura.

Abraham Moles distingue cinco 
princípios do kitsch: inadequação, 
acúmulo, sinestesia, mediocridade 
e conforto.

O principio da inadequação 
apresenta-se quando o kitsch subs
titui o puro pelo impuro, mesmo 
quando descreve a pureza. Por 
exemplo, um objeto que é super ou 
subdimensionado: uma cabeça de 
político na rolha de uma garrafa, 
ou o Borba Gato, de Júlio Guerra, 
em São Paulo (estátua que pretende 
a glorificação do bandeirante pelo 
exagero das proporções).

O acúmulo é um dos fundamen
tos do kitsch, e pode ser exemplifi
cado pelos maus filmes de terror, 
onde vampiros, lobisomens, etc., 
aparecem ao mesmo tempo para 
que possam substituir o vazio do 
argumento.

O terceiro princípio kitsch, o da 
percepção sinestésica, está ligado 
ao do acúmulo: trata-se de mobili
zar o maior número possível de 
sentidos simultaneamente. Exem
plo : os relógios de carrilhão, os li
vros perfumados, as garrafas musi
cais.

O princípio da mediocridade faz 
os produtos kitsch serem “autenti
camente” falsos e provocam o sor
riso condescendente do consumidor 
que se acha superior a eles; as flo
res plásticas se enquadram nessa 
categoria.

Finalmente, o princípio do con
forto joga com a imensa gama de 
recursos do kitsch para que o con
sumidor aceite o produto de forma 
indolor e fácil (lugares-comuns, co
res sem violência, apelo direto às 
emoções).

Kitsch no dia-a-dia

A literatura kitsch atingiu seu 
apogeu por volta de 1900. Arte de 
classe média, fala de nobres herójs, 
loiras que desmaiam, noivas vir
gens, maes abnegadas, velhos bar
budos. A heroína, namorada de um 
princípe ou de um tenente, mora 
numa casinha branca sob perfuma
dos pinheiros, à beira do mar. Uma 
literatura que se encontra estrutu
rada em estereótipos e que visa fun
damentalmente a classe que vive 
num insípido conforto.

Dentro da música, o kitsch pode 
ser dividido em quatro categorias: 
o exótico (Taboo, Jezebel, La Pa
loma); o romântico (Olhos Ne
gros); o erótico (vozes açucaradas 
e canções de duplo sentido) e o 
kitsch-kitsch (adaptação de um 
tema de Mozart para uma orques
tra de swing).

No cinema, o monumento consi
derado kitsch por excelência é Os 
Dez Mandamentos, de Cecil B. De 
Mille (1956). M as outros ambientes 
kitsch foram reproduzidos na tela, 
como Atlãntida, de Jean Vigo 
(1930).

Na imprensa, o kitsch aparece 
diariamente, com notícias do tipo 
“Noivinha rifou sua virgindade” ou 
“Saiu do túmulo para devolver a 
saia emprestada” .

VEJA TAM BÉM : Art Nouveau;
P o p u la r, A r te .

Flores plásticas e estátua de Borba Gato: a artificialidade na essência.
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Klee

Nascido em Münchenbuchsee 
(Suíça), a_18 de dezembro de 1877,
Paul Klee era filho de um professor 
de música alemão e de uma musi- 
cista suíça. Passou na Alemanha a 
m aior parte de sua vida e até os 
vinte anos hesitou entre a pintura 
e a música (tocava violino e lia per
feitamente uma partitura). Em 
1898, decidiu estudar pintura em 
Munique.

Apos uma viagem à Itália, para 
conhecer as obras da Renascença, 
fixou-se em Berna, em 1902, onde 
produziu suas primeiras gravuras e 
aguas-fortes (entre outras, Virgem 
sobre uma Arvore  e Encontro de 
Dois Homens onde Cada um A cre
dita que o Outro Está mais A lta
mente Colocado do que Ele). Nes
sas obras, Klee não hesitou em 
deformar as figuras humanas para 
melhor se expressar.

A partir daí, passou a viajar 
constantemente a Munique e a Pa
ris, entrando em contato com a 
obra de impressionistas e de Van*
Gogh (de quem assimilou a defor
mação da linha como elemento es
tilístico), Cézanne*, Picasso*, Kan- 
dinsky*, Macke*, Franz Marc*,
Delaunay*, Braque*, Marinetti*. O 
contato permanente com artistas e 
movimentos de vanguarda, aliado 
às suas próprias experiências e pes
quisas, definiu seu caminho na pin
tura.

Em 1911, participou do grupo 
Blaue Reiter (Cavaleiro Azul), li
gado ao Expressionismo* e ao Abs- 
tracionismo*, na Alemanha. Logo 
depois, traduziu para o alemão um 
texto de Delaunay (Sobre a Luz), 
que seria publicado na revista Der 
Sturm (A Tempestade), também li
gada aos expressionistas. Apesar 
de pertencer a geração que produ
ziu o Expressionismo e de ter se li
gado a um Abstracionismo “ com 
recordações da realidade”, Klee 
não participou da linha de van
guarda desses movimentos.

Em 1914, suas telas sofreram 
verdadeira explosão cromática: 
nesse ano conheceu a Tunísia e dei- 
xou-se fascinar pelas cores ensola
radas do Mediterrâneo. Dedicou-se 
principalmente às aquarelas, sem 
abandonar a perspectiva (que mais 
tarde aboliria, jogando os elemen
tos numa superfície plana e as co
res em compartimentos mais ou 
menos geometricos, justapondo-os 
sem muito rigor).

Em Motivo de Hammanet 
(1914) e Kakendamonisch (1916), 
partiu de breves referências à reali
dade para uma abstração de linhas 
e cores. A partir de 1916, sua visão 
tornou-se cada vez mais poética: 
acabou se tornando conhecido 
como “o Poeta do Abstracio
nismo”. Apesar de bastante abs
trata, sua obra nunca deixou de se 
preocupar com a natureza que, 
para ele, era constante elemento de 
consulta.

A Primeira Guerra Mundial 
(1914/18), além de obrigá-lo a ser
vir o exército alemão, fez com que
se sentisse muito só: Macke c Marc " R e tra to  da S e n h o ra  P. no S u l" : e n tre  son ho  e re a lid a d e , a u tiliza ç ã o  da lin g u a g e m  do louco  e d a  c r ia n ç a .
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Em "Estrada Principal e Estradas Secundárias" (acima), as impressões de 
viagem. Em "Lugar Atingido" (è direita), as experiências da Bauhaus.

haviam morrido nas trincheiras; 
Kandinsky estava na Rússia; Pi- 
casso e Delaunay achavam-se em 
Paris.

Klee reiniciou sua carreira em 
Munique, somente no Natal de 
1918. Escreveu então um livro, pu
blicado em 1920: Schoepferische 
Konfession (confissão Criadora), 
baseado na idéia central de que “a 
arte não restitui o visível, ela torna 
visível” . Segundo ele, quanto mais 
a obra do artista tender para o gra 
fismo, mais se reduz o instrumento 
necessário ã expressão realista do 
objeto. Como elementos formais do 
grafismo, citava “ o ponto e as ener
gias que brotam da linha, do plano 
(superfície) e do volume (espaço)” . 
Figuras geométricas m isturadas a 
algarismos e letras (inovação do 
Cubismo*) seriam um substituto, 
pelo menos parcial, da natureza.

Em 1920, foi convidado por 
W alter Gropius* para lecionar ta- 

eçaria e pintura em vidro na Bau- 
aus*. Assim, permaneceu em Wei- 

mar, sede da escola, até 1925 e 
depois em Dessau, para onde ela 
foi transferida, até 1930. Como 
para os demais artistas plásticos 
que lecionavam nesse instituto, sua 
tarefa revestiu-se de extrema im
portância, pois estabelecia uma re
lação bastante estreita entre cria

ção e atividade social do homem. 
Suas obras desse período —  entre 
elas Equilíbrio Instável (1922), Lu
gar Atingido (1922), Fuga em Ver
melho (1921) e Constructive-Im- 
pressive (1927) —  traduziam 
exercícios formais: jogo de ritmos 
e cores, ordenados de forma a con
jugar simultaneamente uma lingua
gem gráfica e musical. (Na ver-

- dade, Klee sempre se mostrou 
apaixonado pela músiea: admirava 
e tocava Mozart* e Bach*. e era ca
sado, desde 1906, com a pianista 
Lily Stumpf.)

Apesar de nada em sua obra 
lembrar o automatismo surrealista 
definido por Breton*, Klee é consi
derado precursor do Surrealismo*, 
sobretudo pela exposição que reali
zou em Paris, em 1925. Em contato 
com os trabalhos, o grupo de Bre
ton entusiasmou-se com suas pes
quisas: exploração do símbolo, ex
periências em torno da luz e da cor, 
aproveitamento da linguagem da 
criança e do louco (refletidas em 
obras como Máquina de Gorjear e 
Retrato da Senhora P. no Sul, que 
Breton identificou com a supra-rea- 
lidade produzida por dois estados 
aparentemente contraditórios: o so
nho e a realidade).

Mesmo no período em gue lecio
nava na Bauhaus, Klee nao deixou

de viajar: entre 1924 e 1931 foi à 
Itália e ao Egito, cujas paisagens 
comunicou através dos meios mais 
abstratos. Uma Folha do Livro de 
Registro da Cidade (1929), por 
exemplo, lembra a escrita cunei- 
forme sobre um pergaminho; e Es 
trada Principal e Estradas Secun
dárias (1929) assemelha-se a uma 
partitura colorida.

Em 1931 foi convidado a lecio
nar também na Academia de Belas 
Artes de Düsseldorf. Em 1933, 
com a ascensão de Hitler* e do na 
zismo*, a Bauhaus foi fechada e a 
pintura de Klee considerada “ boi 
chevismo cultural” . Destituído da 
cátedra, acusado de “judeu” e “de 
cadente” , teve 102 obras confisca
das (dezessete seriam exibidas na 
Exposição de “ Arte Degenerada”, 
realizada em Munique, em 1937).

De volta à Suíça, o artista ini 
ciou sua última fase: aumentou a 
dimensão dos quadros, tornou mais 
grosso o traço, eliminou linhas e 
tonalidades supérfluas. E as telas 
ganharam títulos como O Medo e 
A Máscara do Medo. O mundo ale
gre e colorido que se encontra em 
obras como Em Suspenso (1930) e 
Dois Frutos Formam a Paisagem 
deu lugar a formas arredondadas e 
z ig u e -z a g u e s .

Nesse momento, Klee angustia

va-se com dois problemas: a fragi
lidade da arte diante das ditaduras 
e a moléstia que atacou stja pele 
(esclerodermite), endurecendo os 
tecidos e dificultando-lhe o manejo 
do pincel. Nos últimos quadros e 
desenhos, os traços elípticos traem 
sua fadiga, expressa também no 
amargo simbolismo de Grupo dos 
Onze (1939), Anoitece (1939) e A  
M orte e o Fogo (1940). Segundo 
ele próprio, cada uma dessas telas 
“é um instante que não tem centro 
nem dimensão precisa: está desfo
cado com relaçao ao tempo e ao es
paço”.

Num universo de formas maci
ças e suspensas, suas derradeiras 
obras pareciam traduzir labirintos. 
O artista manteve-se fiel não só à 
música, mas também à força dos 
códigos: o labirinto era um signo 
terrível dentro da realidade da Se
gunda Guerra Mundial (1939/45).

Aberto às grandes correntes este- 
ticas de seu tempo e ligado aos pro
blemas da sua época, Paul Klee foi 
coerente até a morte, no dia 29 de 
junho de 1940, quando as tropas 
nazistas ocupavam a França.

V E JA  T A M B É M :  A b s tr a c io n is -
mo: Expressionismo.
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O jovem KJeist acentuou em sua obra o absurdo, o cômioo e o patológico.

Kleist

Heinrich von Kleist nasceu em 
Frankfurt and der Oder, Branden 
b u r|o , a 18 de outubro de 1777.

Considerado por muitos críticos 
“o maior gênio trágico da literatura 
alemã”, jam ais se compatibilizou 
com a vida em caserna —  detes
tava particularmente a rígida disci
plina exigida por seus superiores.

Aos 22 anos, contrariando a 
família (parte da aristocracia mili
tar prussiana), resolveu trocar a 
carreira das armas — e, mais 
tarde, o casamento —  pelo estudo 
de filosofia, física, matemática e 
ciências políticas. Essa formação 
bastante eclética talvez seja a 
maior responsável pela relativa in
dependência intelectual de Kleist, 
cuja obra escapa a uma rígida clas
sificação em qualquer das duas es
colas^ predominantes na literatura 
alemã de fins do século XVIII e co
meço do XIX  (Classicismo* e Ro
mantismo*).

Mas esses estudos não saciaram 
a ânsia de conhecimento do jovem 
dramaturgo; ao contrário, ao ad- 

uirir informações novas, via suas 
úvidas aumentarem, a ponto de 

desesperar-se com a impossibili
dade de aprender tudo o que pl ane- 
jara.

Recorreu, então, a Kant*, na  es
perança de dirimir as suas dúvidas; 
mas estas cresceram à medida que 
se aprofundaram seus estudos filo
sóficos, fato que acabou provo
cando seu afastamento, cada vez 
maior, da realidade objetiva (nesse 
período, Kleist apresentou graves 
sintomas psicopatológicos, que se 
manifestaram durante uma estada 
em Paris).

Finalmente, desistiu dos estudos: 
entre os anos de 1800 e 1803, nada 
fez senão viajar. Em seguida, ten 
tou trabalhar como funcionário pú
blico, atividade que não suportou 
mais de dois anos.

E foi assim —  desempregado e 
na miséria —  que desenvolveu o 
fundamental de sua obra. Esta, só 
parcialmente publicada durante a 
vida de Kleist, não encontrou a me
recida repercussão.

Suas peças não eram encenadas 
(três delas constituíram-se exceção: 
uma redundou em terrível fracasso; 
outra foi encenada sem seu consen 
timento; e uma terceira foi levada 
a cena em Viena, em 1810). Total
mente irrealizado também como 
jornalista e editor de jornais —  um 
dos quais deixou de circular por di
ficuldades com a censura — , Kleist 
acabou suicidando-se, em Wann 
see, próximo a Berlim, em 21 de 
novembro de 1811, juntamente 
com uma amiga que sofria de uma 
doença considerada incurável.

Nem clássico, 
nem romântico

Mestre da prosa e do verso, 
Kleist conseguiu ser, ao mesmo 
tempo, grande novelista e dram a
turgo, além de ter sido ensaísta de 
qualidade.

Embora dramaturgo de profunda

originalidade, notam-se em sua 
obra influências de Shakespeare*. 
Na tragédia histórica Roberto 
Guiscard (começada em 1803), na 
qual trabalhou durante vários anos, 
tentou reunir a tragédia grega e a 
shakespeariana: a obra tem como 
centro a personalidade dominadora 
de um tirano que, na iminência do 
triunfo, vê a peste assolar seus 
exércitos e a si próprio. Inúmeros 
comentaristas acham que ele con
seguiu recriar o espírito do dram a
turgo inglês.

Mas a opinião de Kleist não era 
a mesma: destruiu a obra, insatis
feito com seus resultados atingidos 
(só restam alguns fragmentos, nos 
quais alguns críticos puderam ob
servar “a força de sua linguagem e 
a perfeição da construção poé- 
tic a”).

Tanto na novela quanto no tea
tro, Kleist é radicalmente anticlás- 
sico, sem que contudo seja possível 
considerá-lo romântico no sentido 
estrito (embora se possa encontrar 
em sua obra traços que a aproxi
mam do Romantismo). O vigor de 
sua linguagem — intensificada por 
uma estrutura sintática que lhe

confere agressividade tens.a e vio
lenta movimentação — não se en 

uadra nos moldes clássicos e se 
iferencia do estilo romântico.

O real: 
um absurdo

As novelas de Kleist, que mere 
ceram elogios de Franz Kafka* 
(“ meu autor preferido” e “um mo
delo de estilo graças à precisão e 
concentração verbais), constituem 
o que se poderia chamar de “agres
são à realidade” : nelas o absurdo 
é tratado com toda a naturalidade. 
O tema central, desenvolvido numa 
linguagem direta (e, nas novelas, 
destituída de lirismo), vale-se de si- 
tuações-limite e reflete sempre a en- 
ganosidade das aparências e a fra
gilidade das afirmações que se têm 
como reais. Isso ocorre tanto nas 
chamadas “novelas góticas” ou 
histórias de horror — Terremoto 
no Chile, O Noivado em São Do
mingos, O Rejeitado —  quanto nas 
novelas mais ou menos históricas
—  como a obra-prima Michael 
Kohlhaas (1808) e Die Marquise 
von O. (1810).

No teatro, Kleist afasta todo o 
moralismo possível, opondo-se sis
tematicamente a Schiller*. Cons
ta ta  e recria um mundo absurdo e 
fragmentado, onde os conflitos só 
se resolvem em termos utópicos. 
Em Penthesilea (1809), a rainha 
das Amazonas, apaixonada por 
Aquiles, tem o terrível destino de 
destruir o homem a quem ama, por 
duvidar de sua sinceridade e não 
querer sujeitar-se à escravidão do 
amor. O Príncipe de Homburgo 
(1810), por sua vez, narra a histó
ria de um jovem general prussiano 
que conquista a vitória precisa
mente por desobedecer às ordens 
de seus superiores e é condenado à 
morte por indisciplina. Diante da 
morte iminente, o herói acaba se 
acovardando, mas o reconheci
mento da justeza da punição per
mite ao príncipe-eleitor desculpar- 
lhe o erro.

Além de várias tragédias, Kleist 
escreveu também duas comédias 
que se distinguem pela sofisticação 
e pelo humor intrincado: A  Bilha 
Quebrada (1808) e Anfitrião  
(1807). Na primeira, conta a histó
ria de um julgamento em que o juiz 
é o próprio criminoso — e, por
tanto, sabe ser culpado do crime. A 
segunda baseia-se na peça homô
nima de Plauto*; trata-se de um en
redo mitológico já  antes aprovei
tado por muitos outros autores 
(entre eles, Camões* e Molière*): 
Zeus assume a forma de Anfitrião 
para possuir sua mulher, Alcmena. 
A versão de Kleist mostra a dúvida 
do deus, que jam ais estará certo de 
ter sido amado como ele mesmo, 
ou como o marido enganado; nem 
se terá certeza absoluta se Alcmena 
percebeu o embuste (e consentiu 
nele, fingindo-se iludida por Zeus) 
ou se era fiel ao marido. A “confu
são dos sentimentos” , suscitada pe
los enganos da reflexão que destrói 
a certeza íntima dos afetos é um 
dos temas dessa comédia trágica.

Fracasso total: 
uma coerência

O valor que o século XX atribui 
à obra de Kleist passou quase des
percebido no século anterior. O 
teor dionisíaco e patológico do tea
tro de Kleist (por exemplo, o cunho 
selvagem e sádico de uma tragédia 
como Penthesilea —  uma das mais 
poderosas de todo o teatro alemão) 
inspirava repugnância, sobretudo 
aos classicistas. Kleist não foi com
preendido nem pelo próprio 
Goethe*, que dirigiu a apresenta
ção de A  Bilha Quebrada em Wei- 
mar: essa encenação acabou num 
grande fracasso, pois o estilo clás
sico do teatro de Weimar não se 
prestava ao ritmo e à comicidade 
da obra, prejudicada ainda pelo in
tervalo introduzido nessa peça de 
um só ato extenso.

Atualmente, no entanto, as con
cepções de Kleist referentes “à fra
queza e dignidade da natureza hu
m ana” e à “frágil estrutura do 
universo” passaram a ser respeita
das em escala internacional.

Em 1972, o mesmo Príncipe de 
Homburgo, que havia recebido inú 
meras restrições das autoridades 
prussianas, representava um dos 
maiores sucessos do Théâtre Popu- 
laire National, da França.
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Klimt

Gustav Klimt nasceu em Viena, 
a 16 de julho de 1862. Filho de um 
ourives, entrou em 1876 para a Es
cola de Artes e Ofícios, de onde 
saiu em 1883, para montar, junto 
com seu irmão e um amigo, um ate- 
lier de pinturas murais.

Nessa época, Viena era a capital 
do decadente Império Austro-Hún
garo e a Áustria, um país rural e 
conservador, distante ainda da Re
volução Industrial*. Foi quando, 
nos grandes centros europeus, apa
receu o Art* Nouveau, movimento

artístico que, desafiando um velho 
preconceito, conjugava a arte com 
a produção industrial. A maioria 
dos artistas da época foi influen
ciada por seus motivos ornamen
tais, e Klimt —- recém-saído da Es
cola de Artes e Ofícios — deixou 
em suas primeiras obras a marca 
dessa formação (por exemplo, 
quando decorou com seus compa
nheiros o teatro de Karlsbad e o 
Burgtheatre de Viena). Em 1891, 
num trabalho que fez nas escada
rias do Museu Histórico de Arte de 
Viena, já  se manifestavam alguns 
aspectos de sua independência e 
originalidade: utilizando fundo 
dourado (uma espécie de m arca re
gistrada em suas obras), colocou as 
figuras, rica e minuciosamente or
namentadas, em um plano vertical.

Em 1892, com a morte de seu ir
mão, o atelier foi dissolvido. Klimt 
passou então a pintar retratos sob 
encomenda e a decorar casas; e en
trou na Sociedade de Artistas Vie- 
nenses, de tendência acadêmica e 
conservadora. Dois anos depois, 
foi chamado pelo Ministério da 
Educação para pintar, no salão no
bre da Universidade de Viena, ale
gorias sobre filosofia, jurisprudên
cia e medicina.

Esse período foi muito impor
tante para sua obra posterior: 
Klimt começou a tomar contato 
com o "mundo exterior” .

A Secessão
Diversas publicações sobre o 

Art Nouveau circulavam na Eu

ropa por volta de 1890. Em 1893, 
a revista inglesa The Studio levou 
a Viena as experiências do Arts & 
Crafts (Artes* e Ofícios), os dese
nhos satânicos de Aubrey Beards- 
ley* e a estamparia japonesa.

Pouco depois, em Paris, os nabis 
(“profetas” , em língua hebraica) 
Vuillard, Bonnard* e Maurice De- 
nis (influenciados por Degas*, por 
Gauguin* e pelos arabescos da  es
tam paria oriental) tornaram-se cor
respondentes da Associação dos 
Artistas Austríacos, grupo dissi
dente da Sociedade de Artistas Vie- 
nenses .que, em 1897, recebeu a de
nominação de “ Secessão”.

Englobava Adolf Boehm, Cari 
Moll, Leopold Stolba e outros, e 
Klimt foi eleito seu primeiro presi
dente, de 1897 a 1903. A nova enti
dade manteve uma intensa corres
pondência com muitos artistas es
trangeiros de vanguarda; teve tam
bém um órgão de divulgação, o Ver 
Sacrum, que contou com colabora
dores do porte de Maeterlinck* e 
Rilke*.

O extraordinário êxito da Seces
são evidenciou-se em 1898, quando 
60 000 visitantes acorreram a sua 
primeira exposição coletiva, o que 
permitiu à entidade construir sua 
própria sede. Nessa sede, em 1900, 
k lim t fez uma exposição sobre o 
mural Filosofia, encomendado pelo 
Ministério da Educação. E foi tão 
violentamente atacado pelo público 
e pelas autoridades que a adminis
tração da universidade suspendeu o 
trabalho.

Sua pintura ornamental e linear, 
de temas simbólicos e marcada 
pela influência do Art Nouveau, 
onde a figura humana não passa de 
um elemento decorativo, chocou a 
opinião pública.

A “fase dourada”

Talvez tenha sido esse fracasso 
que levou Klimt a reorientar seu es
tilo: na passagem do século houve 
uma mudança em sua obra, coinci
dente com o desgaste do Art Nou
veau. Juntou figuras geométricas a 
seus trabalhos de arabescos; supri
miu a perspectiva e as sombras e 
passou a usar com freqüência frag
mentos de ouro, prata e papel cinti
lante, que anteciparam a técnica 
usada pelo Cubismo* sintético da 
década de 1920.

Seus temas —  não raro recolhi
dos na Bíblia, na mitologia ou na 
literatura contemporânea —  passa
ram a ser as paixões humanas, a 
vida e a_ morte. As cores, que até 
então não haviam desempenhado 
mais que um papel decorativo em 
sua pintura, passaram a ser desta
cadas. Seus trabalhos dessa época 
assemelham-se a tapeçarias muito 
vivas e trabalhadas, com as quais 
subitamente contrastam figuras 
humanas de rostos e atitudes ex
pressivos.

Durante essa “ fase dourada” , na 
primeira década do século XX, 
Klimt realizou a parte mais signifi
cativa de sua obra, como a decora 
ção da sala de jantar da mansão 
Stoclet, em Bruxelas, obra máxima 
do arquiteto Josef Hofmann. Klimt 
trabalhou nesse painel de 1906 a
1909, inspirando se nos mosaicos 
d e  R a v e n a  e e m  v ia g e n s  à  I tá l ia ,
França, Bélgica e Alemanha.No exagero ornamental de "O Beijo", de 1911. a delicadeza do sentimento masculino e a emotividade feminina.
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Klimt tornou-se o pintor favorito da sociedade vienehse.

Em 1905, com dezenove artistas, 
inclusive o pintor Kokoschka*, 
Klimt deixou a Secessão para for
m ar o Grupo Klimt. Três anos de
pois, a primeira exposição coletiva 
do Grupo alcançou êxito sem pre
cedentes. Ainda em 1908, Klimt 
obteve a medalha de ouro na Expo
sição Internacional de Roma, com 
sua tela A s Três Idades da Vida. 
Nessa obra, o autor questiona o 
problema do tempo, da vida e da 
morte.

Depois disso, Klimt transfor
mou-se em pintor favorito da socie
dade vienense. Fotos da época 
mostram-no baixo, forte e barbudo, 
apresentando-se vestido com uma 
espécie de bata preta, que era bor
dada por suas modelos.

Mulheres e
impressões

Desde seus primeiros retratos fe
mininos (as Judites ou Salomés de 
1901), Klimt demonstrou ser um 
sensível intérprete da feminilidade. 
O elemento erótico (a que Freud* 
dedicava seus estudos, simultanea
mente, em Viena) tornara-se uma 
constante em sua pintura. Não he
sitou em despir suas Judites, mas 
nem sempre seu nu foi jovem e sen
su a l:. descobriu também coipos 
tristes, como o da anciã de A s  Três 
Idades da Vida.

Como pintor da sociedade, 
Klimt dedicou-se longamente a re
tratos de mulheres com expressões 
longínquas, peles opalinas, mãos 
nervosas, perdidas numa atmosfera 
ao mesmo tempo real e fantástica: 
Sonia Knips, Margareth Stombo- 
rougs Wittgenstein (1905), Fritza

Riedler e Elizabeth Bachofen 
(1908) são alguns dos exemplos 
mais típicos.

O êxito financeiro permitiu-lhe 
adquirir, em 1909, um castelo no 
lago Atter. Um ano depois, consa
grado nos meios artísticos euro
peus, foi a Veneza visitar sua sala 
especial na IX Bienal. Em 1911, 
obteve novamente o primeiro prê
mio na Exposição Internacional de 
Roma.

Nessa época, o contato com o 
trabalho dos impressionistas e pon- 
tilhistas parisienses trouxe grande 
influência à última fase de sua 
obra, de 1911 a 1918. De volta à 
Áustria, em seu castelo, praticou o 
que vira em Paris, dedicando a 
maior parte de seu tempo à pintura 
da natureza. São dessa época Cas
telo Kamm er jun to  ao Lago Atter 
(19 11), Arvore das Maçãs (1912) e 
Paisagem Italiana (1918), onde o 
decorativismo dos primeiros traba
lhos parece estar definitivamente 
superado. Nas últimas obras, 
Klimt abandonou qualquer inten
ção formal. Com pinceladas rápi
das, à maneira dos impressionistas, 
utilizou vasta gama de cores. E o 
dourado foi esquecido.

Em 1917, um ano antes de sua 
morte, Klimt ganhou o reconheci
mento dos meios oficiais austría
cos, ao ser eleito membro honorá
rio da Academia de Arte de Viena. 
Quando morreu, já  havia conquis
tado posição de destaque dentro da 
arte européia.

V E JA  T A M B É M :  A r t  N o u v e a u ;
Impressionismo.

Kobayashi

Voltado para os problemas so
ciais surgidos no pós-guerra, prin
cipalmente os relacionados com a 
ocupação norte-americana de seu 
país, o diretor cinematográfico Ma 
saki Kobayashi destaca-se pelo 
modo polêmico com que focaliza 
os assuntos e pelas intenções políti
cas que marcam sua obra. Nascido 
em Hokkaido, em 1916, subme- 
teu-se à lenta evolução que o sis
tema industrial japonês impõe ao 
candidato a diretor. Ingressou na 
produtora Shochiku em 1941, tor
nando-se assistente de Keisuke Ki- 
noshita (1912- ). Durante al
guns anos, tornou-se soldado, 
tenaç sido aprisionado na Mand- 
chúria. Somente em 1952 estreou 
na direção, com o filme A  Juven
tude de M eu Filho (Musukono 
Seishun). Em 1954 realizou Um

uarto de Espessas Paredes (Kabe
tsuki Heya), baseado em diários 

de criminosos de guerra, filme que 
a censura interditou para não indis
por as autoridades norte-america- 
nas diante do povo japonês.

Mas, nos trabalhos posteriores, 
Kobayashi continuou dizendo o 
que pensava: denunciou a comer
cialização e a corrupção que cer
cam o beisebol, esporte americano 
introduzido no Japao (Eu Te C om 
prarei —  Anata Kaimasu, 1956), e 
expôs algumas considerações críti
cas a respeito das bases militares 
americanas no Japão (O Rio Negro
—  Kuroi Kawa, 1957).

Polêmico e contestador
Foi, porém, com Guerra e H u

manidade (Ningen no Joken, 
1959/61) que conseguiu questionar 
não apenas problemas sociais, mas 
o próprio sistema social. Baseado 
em romance de Jumpei Kqmtkawa, 
o filme era formado por três partes: 
N ão Há Maior A m or  (que ganhou 
dois prêmios no Festival de Veneza 
de 1960), O Caminho da Eterni
dade e A  Reza do Soldado. Com

um a duração total de nove horas e 
21 minutos, é considerado uma das 
principais obras políticas e antimi- 
litaristas da filmografia mundial. 
Nele, o militarismo é analisado 
através da trajetória do japonês 
Kaji, único civil, liberal e pacifista, 
num campo de trabalho militar na 
Mandchúria, nos anos 1943/45. Se
gundo o próprio diretor, Kaji repre
senta “(. . .) o destino trágico dos 
que fa/em  a guerra contra a von
tade. E ao mesmo tempo oprimido 
e opressor e entende que só pode dei 
xar de ser opressor tornando-se to
talmente oprimido”. A intenção de 
Kobayashi foi não só “denunciar 
os crimes de guerra, mas também 
m ostrar como uma sociedade hu
m ana pode se transformar em um 
organismo inumano”.

Com Haraquiri(Seppuku, 1963), 
ele realizou sua segunda grande 
obra. Nessa sua primeira opção 
pelo jidai-gekki (tilme de época)' 
K-obayashi continuou preocupado 
com problemas da atualidade. N ar
rou a história de um ronin (samurai 
desempregado) que comete o suicí
dio ritual em obediência ao código 
de honra_, absurdo nessa situaçao 
de decadência. Com isso, pôde ana
lisar as relações entre sociedade 
opressora e indivíduo. Visual 
mente, o filme é um dos mais vio
lentos de toda a história do cinema 
(o haraquiri —  atentado contra a 
própria vida através de um longo e 
profundo corte no ventre — , prati
cado com espada de bambu, é mos
trado com toda a crueza). Ko
bayashi conseguiu excepcional 
apuro plástico e conquistou o Prê
mio Especial do Júri no Festival de 
Cannes de 1963. No ano seguinte, 
com o filme em episódios A s  Qua
tro Faces do M edo (Kwaidan), 
usando a cor pela primeira vez, 
Kobayashi revelou certa euforia 
formalista e um delírio de imagens 
que o distanciaram de Guerra e 
Humanidade e Haraquiri. Em sua 
filmografia destacam-se também 
Herança Fatídica (Karami-Ai, 
1962) e Rebelião (Joi-Uchi, 1965).

VEJA TAM BÉM : Japonês, Ci- 
nema.

"Haraquiri": violenta visão do código de honra na sociedade opressiva.
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Uma pintura antiornamental: "Retrato do Professor Forel". tela de 1910.

Kokoschka

Oskar Kokoschka nasceu a 1.° 
de março de 1886, em Poechlarn. 
na Áustria, mas passou toda a in
fância e juventude em Viena.

Estudou pintura numa época em 
que nos estúdios vienenses procura
vam-se novas formas gráficas e or
namentais. Era grande a influência 
do movimento Art* Nouveau. Gus- 
tav Klimt*, o mestre mais represen
tativo dessa busca de estilo em 
Viena, influenciou Kokoschka da 
mesma forma que Van* Gogh e a 
arte do Extremo Oriente, que vie
ram a fasciná-lo pela força de seu 
colorido.

Nesse clima e sob essas influên
cias, Kokoschka começou a pintar. 
Em 1907, surgiram os primeiros es
tudos de figuras em movimento — 
A s Crianças Acrobatas e Meninos 
Sonhadores — , revelando grande 
interesse pelo desenho, e mais par
ticularmente pela pureza de linhas. 
Em O A to r em Transe (1908), Ko
koschka, apesar de fascinado pelos 
grandes coloristas (como Van 
Gogh), interessou-se muito menos 
pelo valor emocional da cor do que 
pelo desejo de transmitir uma ca
racterização aguda do personagem 
retratado. Nesse processo de inter
p r e t a ç ã o ,  n a u  deformou a figura;

ao contrário, procurou prender-se à 
exatidão das formas.

A partir de 1910, através de 
Adolf Loos (1870-1933), escritor 
austríaco que o colocou em contato 
com os círculos literários alemães, 
Kokoschka passou a colaborar 
com a revista Der Sturm (A Tem
pestade), de Berlim, ligada a um 
grupo de artistas jovens, conhecido 
como Die Brücke (A Ponte), de 
Dresden, que reunia os elementos 
mais radicais do movimento ex- 
pressionista. Os desenhos publica
dos por essa revista já  apresenta
vam o sentido antiornamental de 
seu trabalho.

Kokoschka, que antes empregava 
em seus quadros uma cam ada de 
tinta pouco espessa, o que lhes 
dava um colorismo bastante trans
parente —  como no Retrato do 
Professor Forel (1910) — , passou, 
em contato com o grupo de Dres
den, a usar pinceladas maiores e 
mais carregadas. O resultado foi 
um colorido de contrastes fortes, 
que liberou sua obra da finura arte- 
sanal vienense.

Ainda em 1910, numa exposição 
em Berlim, junto com Paul Cassi- 
rer, Kokoschka apresentou um de 
seus trabalhos mais importantes, o 
retrato da atriz Tilla Durieux, mu
lher de Cassirer.

Em 1911, voltou para Viena e 
para a Escola de Artes Decorati
vas, desta vez como professor. Pas
sou a trabalhar temas religiosos e, 
paralelamente, continuou colabo A obra de Kokoschka 6 figurativista. ("Piedade", litogravura de 1909.)

rando com desenhos quase carica
turais para a revista Der Sturm.

Um ano depois, novamente 
abandonou a escola e participou de 
importante mostra coletiva com os 
artistas do grupo Der Blaue Reiter 
(O Cavaleiro Azul), de tendências 
expressionistas, em Berlim e Colô
nia. Era o início de uma nova fase.

O lirismo do período anterior (de 
1909 a 1911), dos retratos como os 
de Karl Krauss, Adolf Loos e Tilla 
Durieux, cedeu lugar à agressivi
dade. Passou a trabalhar de ma
neira rápida e nervosa, usando tons 
mais claros. Nessa fase, suas figu
ras assemelham-se a grandes dese
nhos, de forte vigor descritivo, mas 
feitos a óleo. Notam-se também, na 
tela, incisões feitas com a ponta do 
cabo do pincel, marcando um estilo 
bem pessoal, se bem que Ko
koschka nunca se tivesse detido por 
muito tempo numa determinada 
maneira de pintar.

As características desse período 
podem ser observadas nos quadros 
de temática religiosa e nos traba
lhos feitos após uma viagem à Itá

lia, em 1913, com Alma Mahler 
(com quem teve um relacionamento 
amoroso de 1911 a 1914); Nápoles 
em Tempestade, Três Cruzes, Pai
sagem Cósmica dos Dolomitas. 
Muito típica também é a tela Noiva 
dos Ventos (1914), considerada 
uma de suas maiores obras. São 
quadros de grande força expres
siva, onde as figuras se destacam 
de um fundo neutro, quase sempre 
cinzento, e apresentam o rosto con
turbado. A expressão inquietante é 
acentuada pelas mãos, sempre ner
vosas, e pelas vestes, geralmente 
fragmentadas.

A liberdade após a luta

Em 1915, um ano após o início 
da Primeira Guerra Mundial, Ko
koschka alistou-se como voluntário 
e, em combates na frente russa, foi 
gravemente ferido.

Durante a longa convalescença 
em Viena, Berlim, Dresden e Esto
colmo, escreveu o drama Oifeu e 
Eurídice e voltou a colaborar com 
a revista Der Sturm. Em 1919, de-
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"Tilla Durieux" (1910), um retrato do período lírico do artista austríaco.

cidiu fixar-se em Dresden, onde foi 
convidado para lecionar na Acade
m ia de Bei as-Artes.

A participação ativa na guerra 
influiu bastante em sua obra: as co
res tornaram-se fortes, luminosas e 
diversificadas, e as pinceladas tor
cidas, quase tremidas, como em 
Auto-Retrato  e Par de Namorados 
com Gato, ambas de 1917.

Em Dresden, aos planos colori
dos juntaram-se placas largas e 
consistentes, que caracterizaram 
sua obra até 1924, como em Se
nhora de A zu l  (1919), Cidade 
Nova  (Dresden, 1922) e Barcos na 
Dogana (Veneza, 1924).

Depois dessa fase, o número de 
cores utilizadas por Kokoschka au 
mentou: suas telas parecem mosai
cos com grandes subdivisões, cuja 
irregularidade dã a impressão de 
um forte construtivismo.

Em. 1927, numa grande exposi
ção individual que realizou em Zu
rique, suas obras compunham-se 
principalmente de paisagens, onde 
se destacavam sobretudo aglomera
ções humanas em praças, portos e 
ruas.

Kokoschka não tinha afinidades 
com a pintura cubista, nem manti
nha ligações com artistas tendentes 
ao Construtivismo*. Mas muitas 
considerações teóricas ligavam na 
época artistas dos diferentes círcu
los: de maneira geral, os filiados 
ao Expressionismo* alemão, que 
acompanharam com interesse a 
evolução de outras correntes (ou se 
fixaram a elas, como Kokoschka), 
alcançaram maturidade artística 
com um estilo novo e pessoal, 
numa fase de grande liberdade de 
criação que só foi perturbada pela 
ascensão do nazismo*.

Arte e política

A Áustria da época, com sua 
monarquia, não era um centro 
propício às idéias revolucionárias, 
mas as obras de escritores como 
Gerhard Hauptmann* e Wedekind 
e de pintores como Kokoschka ex

primiram os problemas sociais e 
políticos de seu tempo.

A fase de Dresden também foi 
marcada por grande produção no 
setor do desenho e da litografia. 
Para ele, artista gráfico, com 
grande facilidade de fixar suas im
pressões, a pintura deveria adotar 
novamente o traço: seus planos 
compactos dissolveram-se; apare
ceram nas telas traços finos de 
tinta que, inicialmente, determina
vam as partes distintas da figura e, 
depois, cobriam-na como uma rede 
imensa de pinceladas.

A situação política da Áustria e 
da Alemanha, em 1934, forçou-o a 
residir em Praga, onde conheceu 
Olda Polkonska, com quem se ca
saria.

Quatro anos mais tarde, embar
cou para a Inglaterra, permane
cendo nesse pais até 1953. Essa 
época foi muito significativa em 
sua obra: ao lado das paisagens, 
surgiram novamente os retratos, 
como Polperro (1939), Embaixador 
Ivan M ainsky  (1942) e Werner Rei- 
n h a r t ( m i ) .

Durante a Segunda Guerra Mun
dial surgiu a série de quadros com 
alegorias políticas, que ele inicia 
com O Ovo Vermelho (1940) e 
Para Que Estamos Lutando (1943). 
Depois da guerra, fez um cartaz 
mostrando Cristo na cruz, incli
nando-se para meninos e meninas. 
Essa litografia visava a incentivar 
a ajuda às crianças na miséria, e foi 
colocada até nas estações do metrô 
em Londres.

Nessa época, Kokoschka percor
reu novamente diversas cidades eu
ropéias e depois da realização 
dessa viagem surgiram obras como 
Montanhas na Suíça (1947), Car
deal Elia Dalla Costa ( 1948), Salz- 
burgo (1950) e Linz (1955), numa 
orgia de'cores que sugerem impul
sividade e evocam os arabescos de 
Matisse*.

VEJA TAM BÉM : Expressionismo.

Kurosawa

Com Akira Kurosawa, o cinema 
japonês* ganhou popularidade no 
Ocidente, onde passou a ser consi
derado pela crítica como um dos 
mais avançados de todo o mundo. 
Esse diretor foi uma das figuras 
fundamentais entre os cineastas da 
geração que se afirmou logo após 
a Segunda Guerra Mundial 
(1939/45). Após longos anos de 
militarismo, o novo clima criado 
no Japão (pelas tropas americanas 
de ocupaçao) foi propício ao de
bate da situação social do país, en
tão aniquilado pelo fascismo*. 
Tanto problemas específicos, quan
to discussões mais amplas so
bre a sociedade, a política e o in
divíduo, constituíram naquele mo
mento uma das bases para o 
cinema, aproximando-o do neo-rea 
lis mo italiano, do ponto de vista da 
temática, dos ambientes e dos per
sonagens.

Nascido em Tóquio em 1910, 
Kurosawa iniciou sua carreira em 
1936, como assistente de Kajiro 
Yamamoto (1902- ) na compa
nhia PCL (futura Toho). Até 1971, 
dirigiria cerca de trinta filmes, o 
primeiro deles de aspecto doeu 
mentário (Uma — O Cavalo), rea 
lizado em 1941. Seguiram-se Su-

f ata Sanshiro (A  Vida de um 
utador de Judô ou Caminhos do 

Judô, 1943) e Ichibam Utsukus- 
hiku (A Maior Beleza, 1944), este 
ainda enquadrado na propaganda 
de guerra do governo militar (foca
lizava a dedicação de operárias 
numa fábrica de equipamento bé 
lico). Em 1946, dividiu com Yama
moto a direção do filme Asuo Tsu- 
ju ro  Hitobito (Os que Construirão 
o Amanhã). Realizado em um a se
m ana e narrando a formação de um 
sindicato democrático numa com 
panhia cinematográfica no Japão 
do pós-guerra, esse filme deu inicio 
a uma nova linha na carreira de

Kurosawa, que, ainda em 1946, 
realizaria um filme de época, 7o- 
rano Oo Fumu Otokoãachi (Os 
Homens que Pisaram no Rabo do 
Tigre), proibido durante seis anos 
por conter eventuais alusões irôni
cas às forças de ocupação.

Somente com Yoidore Tenshi (O 
A njo  Embriagado, 1948), Kuro
sawa acreditou ter atingido seu 
próprio estilo. “Foi finalmente 
nesse filme que consegui manifestar 
minha própria^personalidade”, afir
mou na ocasião. O par central era 
constituído por um marginal tuber
culoso e um médico alcoólatra, que 
em vão procura tratá-lo. Era a vi
são de um país repleto de indiví
duos aniquilados, entre os quais a 
dignidade humana era ainda possí
vel, sobretudo na amizade de dois 
homens. Esse é considerado o pri
meiro filme importante do diretor, 
que trabalhava pela primeira vez 
com o ator Toshiro Mifune 
(1920- ), que é um de seus pre
diletos, e com Takashi Shimura 
(1905- ).

O universo de O  A njo  Embria
gado repete-se nos melhores filmes 
de Kurosawa. Os personagens po
dem ser favelados, como em Do- 
deskaden (Dodeskaden, o Caminho 
da Vida, 1971), um filme de duas 
horas e meia, praticamente sem en
redo; mas, geralmente fazem parte 
de uma classe média socialmente 
degradada, como por exemplo no 
filme Ikiru (Viver, 1952): um fun
cionário público, sabendo que den
tro em breve morrerá de câncer, 
dá-se conta de que sua burocrática 
vida fora vazia, infeliz, inútil. An
tes de morrer, quer se dedicar a 
algo útil: a instalação de um play- 
ground  no bairro onde mora. Mas, 
para consegui-lo, deve lutar contra 
os entraves burocráticos. Nessa 
mesma linha, situaram-se Donzoko  
(Ralé, 1957), adaptado da peça de 
Gorki*, e Ikimono no Kiroku (Do
cumentos de uma Vida Humana, 
1955), que narra a estória de um 
homem idoso paulatinamente redu
zido a animal: encarcerado como 
louco, seu único sentimento é o pa
vor à bomba atômica.

"Rashom on", o entrechoque de verdades numa obra-prima premiada.
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Em 1954. Kurosawa (à esquerda) conquistaria novos prêmios com um de seus mais expressivos filmes de época: "Os Sete Samurais" (à direita).

Com Rashomon (Rashomon, 
1950) — baseado num conto de 
Ryonosuke Akutagawa e premiado 
em Veneza e nos Estados Unidos 
(Oscar de melhor filme estrangeiro 
do ano) — Kurosawa surgiu como 
magnífico artesão, dono completo 
de seus recursos, capaz de planejar 
um filme para festival e de reali 
zá-lo exatamente como previra. O 
tema pirandeliano (quatro pessoas 
contam a mesma estória, cada qual 
a seu modo) e o tratam ento japonês 
tornaram o filme ao mesmo tempo 
claro e enigmático, para agradar ao 
público ocidental. Apesar disso, o 
diretor não gostou do resultado.

Até então, Kurosawa não havia 
manifestado grande interesse pelos 
filmes históricos ou de época, os 
chamados jidai-gekki (que narram 
episódios anteriores a 1869, 
quando teve início no Japão a Era 
Meiji). Mas Rashomon abriu uma 
segunda linha em sua filmografia, 
falando dos samurais. Nessa série 
destacaram-se Shishininno Samu- 
rai (Os Sete Samurais, 1954) — 
também premiado em Veneza —  e 
Yojimbo (Yojimbo, o Guarda-Cos- 
tas, 1961). Nesses filmes, porém, 
Kurosawa não deixou de lado preo
cupações com a atualidade: os sa
murais, por exemplo, deixam de ser 
soldados de elite a serviço de um 
nobre senhor e passam a defender 
os interesses de camponeses.

O sucesso de Rashomon fez com 
que Kurosawa fosse considerado o 
mais ocidental dos diretores japo
neses. Em verdade, o filme fora es
pecialmente elaborado para o pú
blico do oeste. Mas Kurosawa 
sempre esteve relacionado com a 
cultura do Ocidente, não apenas 
com finalidades comerciais. Teve 
mesmo oportunidade de demons
trar seu gosto por autores como 
Dostoiévski*, Shakespeare* e 
Gorki, de quem adaptou, respecti
vamente. O idiota (Hakuchi, 1951), 
Macbeth (Kumonosu-Djo —  Tro
no Manchado de Sangue, 1957) 
e Ralé. Esse seu relacionamento 
com a cultura ocidental manifes

tou-se também quando diretores 
norte-americanos, por exemplo, re
tomaram argumentos de seus fil
mes. Foi o caso de John Sturges, ao 
dirigir Sete Homens e Um Destino 
(The Magnificent Seven, 1960), 
uma adaptação de Os Sete Samu
rais; e Martin Ritt (1920- ), ao 
refilmar a estória de Rashomon sob 
o título de Outrage (A s Quatro 
Verdades, 1964).

O desenvolvimento do capita
lismo japonês fez aparecer na obra 
de Kurosawa novos personagens: a 
competição, a empresa, os agressi
vos empresários e seus gerentes, 
como nos filmes Warui Yoku Ne- 
muru (O Homem Mau Dorme 
Bem, 1960) e Tengoku To Jigoku 
(A lto e Baixo, 1963). Com eles, o 
diretor criticava a corrupção e os 
meios pouco criteriosos emprega
dos para atingir determinados obje
tivos. Segundo ele, “é sempre fasci
nante realizar um filme sobre o 
mecanismo da corrupção”, mas re
velou ser impossível, no Japão de 
sua época, abordar realmente o sis
tema industrial e administrativo: 
“Se eu o fizesse, expor-me-ia a rea
ções e complicações indesejáveis”.

O estilo de Kurosawa é vigo
roso, em meio a situações dramati- 
cas claramente definidas e enqua- 
drações que obedecem a uma 
construção freqüentemente geomé
trica, com linhas de força bem 
acentuadas. Outra característica 
sua é o gosto por contrastes níti
dos: o rico e o pobre, a favela e o 
palacete, às vezes sugeridos nos 
próprios títulos (A lto  e Baixo, por 
exemplo) e na preferência em tra
balhar com Toshiro Mifune e Ta- 
kashi Shimura no mesmo filme (O 
A njo  Embriagado; Rashomon; Os 
Sete Samurais), pois vê no primeiro 
o gesto violento, agressivo e extro
vertido, e no segundo, a interioriza- 
ção e os matizes.

VEJA TAM BÉM : Japonês, Ci
nema.
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Kuwait

SUM ÁR IO

Localização geográfica: Oriente Mé
dio, nordeste da Arábia Saudita 

Limites: Iraque (N e 0); goifo Pérsico 
(E); Zona Neutra, separando o Ku
wait da Arábia Saudita (S) 

Superfície: 15 540 km2 
População : 732 200 hab. ( 1970) 
Cidades principais:

Al-Kuwait (capital — 295 300 
hab.); Hawalii e Al-Ahmadi 

Idioma: árabe
Portos principais: Mina Al-Ahmadi, 

Shuwaikh 
Unidade monetária: dinar do Ku

wait, de 1 000 fils

A presença de riquíssimas jaz i
das petrolíferas, próximo do mar, 
fez desse pequeno emirado um país 
importante no comércio internacio
nal e atraiu sobre ele os interesses 
das empresas de petróleo das gran
des potências.

O Kuwait é um país plano e de
sértico, sem fronteira natural além 
do golfo Pérsico, onde tem uma 
costa de 130 km. Seu território in
clui as ilhas W arbat, Bubiyan e 
Faylakah. No verão a temperatura 
atinge freqüentemente 45°C; em 
dezembro e janeiro, é de 18 graus 
durante o dia, mas desce para 1 ou 
2 graus à noite. As chuvas são es
cassas: de 60 a 80 mm por ano. No 
verão, o vento noroeste —  sham- 
m al —  provoca violentas tempesta
des de areia.

Os emires da dinastia Sabbah 
governam os habitantes desse árido 
território desde 1756, quando, para 
escapar ao domínio otomano, o 
emir reinante assinou um acordo de 
protetorado com a Grã*-Bretanha. 
No século XIX, enfraqueceu-se o 
Império Otomano e acentuou-se, 
na região, a presença dos ingleses, 
que em 1899 firmaram novo tra
tado com o Xeque Mubarak Ibn- 
Sabbah: dariam proteção ao Ku
wait em troca da promessa de 
nunca ceder-se ou arrendar-se qual
quer parte do país sem aprovação 
britânica. Pelo tratado, o xeque fi
cava com a política interna e os in
gleses dirigiam os negócios com o 
exterior.

Em 1922, os governos do Ku
w ait e da Arábia* Saudita estabele
ceram uma zona neutra fronteiriça 
de 5 700 km2, dividindo a sobera
nia e, mais tarde, os lucros provin
dos do petróleo.

Em 1955, os britânicos inicia
ram o processo de emancipação 
política do Kuwait, terminado em 
1961, quando revogaram o tratado 
de 1899. Logo depois, o Iraque* 
tentou anexar o novo território in

dependente, mas o Kuwait manteve 
a soberania com ajuda militar da 
Inglaterra e da Arábia Saudita, 
mais tarde substituídas pela Liga 
Árabe.

Em 1963, o país restabeleceu re
lações amigáveis com o Iraque. A 
ligação do Kuwait com os países 
árabes tem sido feita sobretudo 
através de ajuda financeira.

O Kuwait é uma monarquia 
constitucional e o soberano exerce 
o poder com a ajuda de um conse
lho de ministros. Os governantes 
são sempre descendentes de M uba
rak Ibn-Sabbah: de 1950 a 1965, 
foi escolhido o Xeque Abdullah Al- 
Salem; sucedeu-o Sabbah Al-Salem 
Al-Sabbah.

Durante muito temgo, a pesca, 
as pérolas e a construção de barcos 
foram a base da economia nacio
nal. Em 1934, uma sociedade an
glo-americana fez as primeiras pes- 

uisas petrolíferas e quatro anos 
epois o mineral foi descoberto, em 

grandes jazidas, na localidade de 
Burgan. A exploração, impedida 
pela Segunda Guerra Mundial 
(1939/45), só começou em caráter 
sistemático ao fim do conflito.

Em 1946, a Kuwait Oil Com 
pany, formada pela Gulf Oil Cor
poration e pela Anglo-Iranian, co
meçou a exploração das jazidas.

Alguns anos mais tarde, jun ta
ram-se à atividade a American In- 
dependent Oil Company (formada 
por dezenas de empresas norte- 
americanas), explorando a Zona 
Neutra; a Arabian Oil Company 
(japonesa), que descobriu uma ja 
zida no mar, em águas territoriais 
da Zona Neutra; a Shell Oil Com 
pany (inglesa), que explora a p lata
forma marítima; e a Kuwait Spa
nish Petroleum Company, que 
opera no leste do país.

O Kuwait participa diretamente 
de todos os estágios da exploração
—  extração, refino, transporte — 
e desenvolve esforços para criar so
ciedades com capitais nacionais e 
obter partes maiores no produto 
das exportações.

Exploram-se ainda alguns deri
vados, como o gás natural; uma 

arte desse produto serve de com- 
ustível para uma usina de dessali- 

nização da água do mar, enquanto 
outra é aproveitada como matéria- 
prima para a Kuwait Chemical 
Fertilizer Company, que produz 
adubo, amoníaco, ácido sulfúrico e 
sulfato de amónia.

Houve tentativas, sem bom re
sultado, de diversificar a produção 
industrial, para diminuir a depen
dência do país em relação ao petró
leo. Apenas as indústrias de mate
rial de construção conseguiram 
sobreviver.

A natureza árida da maior parte 
do país torna insignificantes os re
cursos agrícolas, e os alimentos de
vem ser importados, exceto os for
necidos pela pequena produção de 
tâm aras, legumes e cereais.

Vinte companhias aéreas ligam o 
Kuwait ao mundo todo. Entre
tanto, não há estradas de ferro e 
existem poucas estradas de roda
gem asfaltadas (ligando a capital a 
Al-Ahmadi, Mina Al-Ahmadi e 
fronteira iraquiana). Mina Al-Ah

A capital do Kuwait modemizou-se graças à exploração do petróleo.

O ensino é gratuito em todos os níveis. ( Universidade do Kuwait.) O porto de Mina Al-Ahmadi 6 um dos mais bem aparelhados do mundo.
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madi, ao sul da capital, é um dos 
portos petrolíferos mais modernos 
do mundo; o de Shuwaikh, a oeste, 
é um porto de comércio geral.

Al-Kuwait, a capital, tem duas 
partes: a Cidade Velha, de ruelas 
tortuosas e construções muito anti
gas; e a Cidade Nova, de ruas lar
gas e bairros luxuosos, refletindo a 
riqueza que o petróleo trouxe a uns 
poucos.

Maioria 
estrangeira

Até 1950, os habitantes do Ku
wait eram árabes ex-nômades e be 
duínos.

O petróleo atraiu uma multidão 
de imigrantes, que resolveram o 
problema da falta de mão-de-obra 
e transformaram o Kuwait no 
únicojiaís do mundo em que a po
pulação nativa está em minoria: em 
1970, havia 387 300 estrangeiros, 
constituindo 53% dapopulaçao.

A sociedade de consumo abalou 
a estrutura da vida tradicional do 
deserto. Em vinte anos, beduínos 
transformaram-se em comercian
tes, trocaram os camelos por auto
móveis caros e as tendas por resi
dências suntuosas. A riqueza 
mineral trouxe vários benefícios, 
dos quais provavelmente o mais 
importante ocorreu no setor educa
cional: o ensino é gratuito para to
dos os níveis e a alfabetização 
atinge quase 100% da população 
jovem.

Os alunos das escolas técnicas e 
pedagógicas recebem um pré-salá- 
rio, para que não tenham de aban
donar os estudos e trabalhar. Os 
que atingem o nível superior ga
nham bolsas de estudos para uni
versidades estrangeiras. Com essas 
medidas, o governo pretende for
mar a curto prazo um pessoal espe
cializado para auxiliar no desen
volvimento organizado do país. 
Promovendo a melhoria do poder 
aquisitivo através da formação pro
fissional, procura-se também esten
der os benefícios da riqueza (o Pro
duto Nacional Bruto, segundo 
estimativas de 1968, é de cerca de
2 bilhões de dólares) a uma parcela 
bem maior da população do país. 
Os incentivos educacionais apli
cam-se apenas à população natural 
do país.

VEJA TAM BÉM : Árabes; Ásia; 
Oriente Médio.

Kwakiutl

Os kwakiutl eram muito pareci
dos com a maioria das tribos indí
genas do noroeste da América do 
Norte: organizavam-se a partir de 
abundantes recursos naturais pro
porcionados pela região compreen
dida entre o Alasca e o estreito de 
Puget, e tinham na caça e na pesca 
a base de sua alimentação. Produ
ziam óleo de peixe e eram hábeis 
trabalhadores em madeira (apro
veitada para casas, canoas e ainda 
em instrumentos e esculturas com 
significado ritual —  os totens); co
nheciam também as técnicas de 
conservação do pescado através da 
secagem. Não davam importância 
à agricultura: cultivavam apenas 
pequenos campos de trevos.

Habitando atualmente a ilha de 
Vancouver (Colúmbia Britânica), 
os kwakiutl enquadram-se no 
grupo lingüístico wakashau e são 
distribuídos tradicionalmente em 
aldeias. Nem todos os kwakiutl 
identificam-se com esse nome: mui
tos são reconhecidos pela denomi
nação de suas aldeias —  klashino, 
quatsino, koskimo, nuwitti, quaw- 
shela, kawwawainck, nakwakto, 
mamalillikulla, kwilwisotenok, tla- 
witis, nimkish, tanakteuk, lekwil- 
tok. Geralmente, são os grupos do

sul que ganham expressão nos estu
dos etnográficos.

Há muitos elementos culturais 
kwakiutl comuns às demais tribos 
da região, mas é sobre as diferen
ças que recai a atenção da maioria 
dos antropólogos. Os kwakiutl 
apresentavam uma complexa estra
tificação* social e um sofisticado 
sistema econômico que era baseado 
no potlatch, isto é, na doação e até 
mesmo na destruição cerimonial de 
bens.

A organização 
social

Seguindo as principais ativida
des econômicas, a organização so
cial dos kwakiutl apresentava mo
dificações da primavera-verão para 
o outono-inverno.

No primeiro caso, a tribo era 
composta por certo número de nu- 
maym, divisão que abrangia pes
soas tidas como descendentes de 
um ancestral comum. Dentro de 
cada numaym  havia uma hierar
quia —  reconhecida através de no
mes específicos e de determinados 
privilégios concedidos por ordem 
de nascimento. Assim, as linhagens 
mais “nobres” eram as que descen
diam dos primeiros filnos; as de 
status social inferior eram prove
nientes dos filhos mais jovens. 
Nesse quadro, o primogênito assu
m ia as posições de destaque, pois 
herdava os privilégios mais impor
tantes.

Mas a divisão social não era 
muito rígida: um membro dos es
tratos inferiores podia “ ascender à 
nobreza” através de um bom casa
mento. Se o rapaz casasse com 
uma moça de nível superior ao seu, 
receberia do sogro não apenas bens 
e privilégios, como ainda os nomes 
característicos da nova posição. Os 
filhos desse casamento nada teriam 
da velha condição social do pai, as
sumindo inteiramente a categoria 
do avô materno.

Essa organização e os padrões 
que a distinguiam só valiam por 
um período de aproximadamente 
seis meses. Quando chegava o ou
tono, a tribo reestruturava-se: a or
ganização secular era substituída 
por um padrão religioso. Durante 
esses outros seis meses, formavam 
grupos rituais, espécie de socieda
des secretas, protegidas por forças 
sobrenaturais. Essas sociedades as
sumiam papel tão importante 
quanto os numaym. Da mesma 
forma que a organização secular, 
os direitos a prerrogativas e os pri
vilégios religiosos eram herdados; 
mas, para recebê-los efetivamente, 
o herdeiro precisava passar pelos 
ritos de iniciação às sociedades se
cretas. Esse cerimonial incluía um 
período de reclusão nos bosques 
próximos à aldeia; acreditavam 
que, durante esse isolamento, o in
divíduo era possuído por um ser so
brenatural, que passava a ser seu 
espírito guardião.

Uma das sociedades religiosas
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mais importantes ocupava a alta 
direção dos cerimoniais de inverno: 
era a sociedade canibal, cujos 
membros sacrificavam ritualmente 
os escravos. Depois do banquete 
antropofágico, eles entravam numa 
fase de renúncias que durava qua
tro meses, observando severas res
trições quanto à alimentação, ao 
convívio e à participação nas ativi
dades tribais.

Para que uma pessoa fizesse 
arte do grupo dirigente dos kwa- 
iutl, era indispensável que ocu

passe posição de destaque, ’ ao 
mesmo tempo, num numaym  e 
numa dessas sociedades secretas.

Ao lado de três outros povos vi
zinhos (tlingit, tsimishian e haida), 
os kwakiutl desenvolveram um sis
tem a de trocas que mereceu a aten 
ção da antropologia. Era o po 
tlatch, reunião de grande número 
de pessoas para testemunhar a dis
tribuição de propriedades em nome 
de um grupo de descendência.

Luta com a propriedade

Para o kwakiutl, ser rico não sig
nificava apenas possuir bens. Além 
de produtos para consumo ime
diato, diário, um rico devia ter bens 
guardados numa arca, a fim de se
rem distribuídos ou destruídos no 
potlatch. Algumas posições davam 
a indivíduos privilégios importan
tes —  exemplo disso era o direito 
de fornecer sebo ou cortiça para 
uso nos rituais. Assim, a acumula
ção de riqueza era o ponto de par
tida para a acumulação de prestí 
gio, que, por sua vez, constituía 
condição necessária para continuar 
ocupando um lugar importante na 
sociedade: o indivíduo não era por
tador de um título de nobreza ape
nas por herança; precisava ratificar 
essa honra, através da distribuição 
cada vez maior de bens.

O mecanismo de trocas que ca
racterizava o potlatch era posto em 
ação quando, por exemplo, um jo

vem era considerado apto a partici- 
ar das atividades tribais. Ele rece 
ia então seu primeiro presente e 

escolhia outro jovem a quem pre
sentear. As ofertas não podiam ser 
recusadas, e deviam ser retribuídas 
em dobro.

Havia uma intensa corrida para 
a acumulação de riquezas: as mu
lheres trabalhavam na confecção 
de tapetes, cestas e mantas; os ho
mens aumentavam os estoques de 
conchas, canoas e folhas de cobre. 
Todos se empenhavam na consti 
tuição de um excedente que lhes 
permitisse ganhar posição melhor 
ou, pelo menos, conservar seu nível 
social. Os próprios kwakiutl defi
niam o potlatch como “uma luta 
com a propriedade”.

Todos os acontecimentos consi 
derados importantes — casamento 
da filha, emancipação do neto, 
morte de uma figura de destaque
—  eram pretexto para a realização 
de um potlatch na  tribo

Quando havia reunião entre tri
bos, apareciam chefes e nobres de 
grupos distantes. Cabia ao líder da 
tribo anfitriã começar as transa
ções, entregando um “ cobre” aos 
visitantes. Em seguida, ele desa
fiava o rival a apresentar uma 
quantidade maior de bens, despre
zando as ofertas modestas dos con
vidados. Essas ofertas iam aumen 
tando __ até o ponto em que o 
anfitrião se dava por satisfeito (às 
vezes, um “cobre’ chegava a valer 
4 200 mantas).

Ilavia duas maneiras para sc al

cançar o triunfo num potlatch. 
Numa delas, presenteava-se o rival 
com uma quantidade tão grande de 
bens que nao pudesse ser retribuída 
com os “juros” exigidos. Na outra, 
destruíam-se riquezas para humi
lhar o adversário, que era obrigado 
a repetir a façanha em dobro.

0  chefe da tribo tinha bastante 
liberdade na distribuição de produ
tos, mas não poderia promover um 
extermínio de bens que implicasse 
o empobrecimento total de seu 
povo (se contrariasse essa norma, 
sua liderança deixava de ser reco
nhecida pelos indígenas).

Esses costumes ainda existiam 
em 1835, quando os kwakiutl ti
nham uma população de 6 a 7 000 
pessoas. Em 1920, entretanto, em 
número de 1 039, eles já  não eram 
os mesmos: pouco numerosos e 
muito relacionados com os brancos 
(inclusive comercialmente), muda
ram  de maneira significativa o con
teúdo do potlatch. Não se troca
vam mais bens produzidos dentro 
da própria tribo, mas objetos tais 
como relógios e mesmo máquinas 
de lavar roupa.

Atualmente, os kwakiutl ainda 
existem, e até aumentaram a sua 
população (1 482 elementos em 
1960), mas encontram-se pratica
mente integrados aos valores da so
ciedade canadense.

VEJA TAM BÉM : índios Norte- 
americanos.O artesanato era básico no sisiem a de trocas. (Pente de osso de baleia.)


