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Lã

A lã é uma fibra de natureza 
protéica, obtida a partir do pêlo de 
vários animais, como carneiros (os 
mais importantes), camelos, ca
bras, lhamas, vicunhas e alpacas. 
Muito aproveitada pela indústria 
têxtil, é comumente usada como 
isolante térmico para o corpo hu
mano.

Produzido pela secessão dos bul
bos pilosos situados na pele dos 
animais, cada pêlo de lã é formado 
por uma cutícula externa, de estru
tura escamosa, e uma parte interna, 
cham ada “cortical”, composta de 
diversos elementos alongados e de 
seção poligonal. Seu principal 
constituinte é a queratina, substan
cia orgânica protéica que è for-

m ada pela associação de longas ca- 
' deias de aminoácidos.

Segundo alguns teóricos, a lã  re
presenta um aspecto do desenvolvi
mento evolucionário de certos an
cestrais do carneiro comum; 
outros, entretanto, acreditam que 
ela seja um novo desenvolvimento, 
associado a condições ambientais.

Suas qualidades de isolante tér
mico, a excepcional elasticidade, a 
recuperação plástica na deforma
ção — chega a ultrapassar em 30% 
seu tamanho normal, sem deforma
ções permanentes —  e a extrema 
leveza (massa específica de 1,3 
g/cm 3) colocam-na como fibra na
tural mais importante na confecção 
de roupas de inverno, tapetes e co
bertores.

Péssima condutora de corrente 
elétrica, a lã guarda certa quanti
dade de eletricidade estática sob 
condições favoráveis. Quanto às 
características químicas, a proteína 
de sua fibra é composta por 50% 
de carbono, 7% de hidrogênio, 
18% de nitrogênio, 21% de oxigê
nio, 3-4% de enxofre.

Com a introdução e o crescente 
aperfeiçoamento das fibras artifi
ciais (como o rayon), ou sintéticas 
(como o nylon), a lã natural encon
trou maciça concorrência. Apesar 
disso, continua a apresentar inúme
ras vantagens sobre o material sin
tético, alem da beleza do tecido 
produzido.

Preparação da lã

A melhor estação para a tosa do 
animal é a primavera; o primeiro 
corte fornece lã mais fina e de me- Máquinas especiais facilitam o processo da tosa das ovelhas.

Rebanhos de carneiros fornecem, m atéria -prim a para a indústria lanífera.

lhor qualidade do que a das tos
quias seguintes. As diferentes par 
tes do corpo de um mesmo animal 
produzem lã com diversas carac
terísticas: as espáduas e as ancas 
possuem pêlos mais finos, compri
dos e macios; já  os pêlos da barriga 
são os piores para o beneficia- 
mento.

Da lã bruta tirada de um car
neiro, cerca de 70% são constituí
dos por diversas impurezas. Apro
ximadamente 33% do peso cor
respondem à suarda (produzida 
pelas glândulas sudoríparas), 26% 
são substâncias terrosas e vegetais 
e mais de 10% gorduras produzi
das pelas glândulas sebáceas.

A mistura dos produtos das

Í;lândulas sudoríparas e sebáceas 
igualmente chamada de suarda) 
ornece matéria-prima para a in

dústria farmacêutica. O produto 
extraído dessa mistura é a lanolina, 
gordura de consistência sólida, 
muito empregada como excipiente 
em cremes e pomadas.

Nos carneiros, o pêlo é agluti
nado pelo conjunto de secreções 
das glandulas do animal. Depois da 
tosa (na qual se procura deixar a 
lã em uma única peça), a lã é la
vada ou carbonizada por via úmida 
(em solução de ácido clorídrico) ou 
por via seca (com gás clorídrico) 
para eliminar as matérias vegetais 
sem afetar o pêlo.

Depois de separada em grupos 
homogêneos de comprimento e fi
nura, a lã é batida para que os ca 
c h o s  scparem -sc  cm  fios. E m  se

guida, é lavada em uma bateria de 
vasos, onde são eliminadas as ma
térias terrosas e a suardá. Depois 
de seca em câmaras aquecidas e 
ventiladas, a lã passa pelo processo 
de desflocamento, necessário para 
que entre na máquina de cardação, 
de onde sai em forma de fio enro
lado.

Nessa fase, a lã de melhor quali
dade (sedada) é lavada, penteada e 
torcida, e sai em forma de novelos, 
que vão alimentar os teares. As lãs 
inferiores (ca rd ad as^ão  enroladas 
para servir à preparação de tapetes 
e cobertores.

Outros tipos 
de lã

As cabras da raça angorá produ
zem a lã do tipo mohair, muito 
apreciada por seu brilho e compri
mento. A criação dessas cabras é 
feita em Ancara^ na Turquia (lugar 
de origem), na África do Sul e nos 
Estados Unidos. Na Turquia a tosa 
é feita anualmente, produzindo lã 
de fios longos (22 a 30 cm de com-
primento). Nos Estados Unidos fa
zem-se duas tosas por ano, o que 
resulta em fibras mais curtas (20 a 
25 cm).

O mohair, normalmente, é mis
turado a outras lãs, para aumentar 
a cor, a suavidade e_ o brilho. E 
mais uniforme que a lã de carneiro, 
mais resistente, suja-se com menor 
facilidade e não esfiapa. Os produ
tos de lã mohair são muito procu
rados devido à resistência e porque
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A  vicunha, animal bastante raro. produz uma fibra de lã fina e delicada.

não amarrotam com a facilidade da 
lã de carneiro.

A lã do tipo cashmere é deli
cada, mais fina que a mohair, ti
rada da cabra originária de Caxe
mira, região himalaia da Índia. 
Muito utilizada para roupas finas 
de inverno, é macia e tem brilho 
natural.

Do camelo pode ser tirada uma 
lã bastante conhecida pelo grande 
poder de isolamento. Repelente à 
agua por natureza, brilhante e ma
cia, apresenta grande resistência. 
Como seu custo é muito elevado, 
costuma ser misturada com lãs de 
outra qualidade, principalmente a 
de carneiro.

Normalmente, a lã de camelo é 
comercializada em três tipos: de 
primeira, obtida do pêlo superior, 
muito curto (de 2,5 a 12,5 cm); de 
segunda, que é uma mistura de pêlo 
e p e lu g e m e de terceira, consti
tuída de pêlos inteiros, que caem 
espontaneamente naj>rimavera. Es
te último tipo de la de camelo é 
usado para fabricação de cordas e 
tapetes, pois a fibra é longa, dura 
e resistente.

As lãs de alpaca, vicunha e 
lhama são as que possuem maior 
capacidade de isolamento, apesar 
de serem muito leves. Os tecidos de 
lã de lhama são duráveis e não 
amarrotam.

A alpaca produz dois tipos de lã: 
uma, de melhor qualidade, macia e 
brilhante, e outra, produzida pela 
pelugem externa, mais grossa e 
dura.

De todas as fibras conhecidas, a 
lã de vicunha. bastante forte e elás

tica, é a mais fina e delicada. Por 
isso é muito procurada. Como a vi
cunha é um animal raro e pequeno 
(para a fabricação de um capote é 
necessária a lã de quarenta vicu- 
nhas), o tecido é muito caro.

Produção e mercado

A lã é dos produtos têxteis mais 
antigos. Na Idade Média já  existiu 
um a indústria lanífera, na Europa. 
Com a diminuição dos pastos e do 
rebanho ovino europeu, a criação 
foi desenvolvida em outros conti
nentes, em especial no hemisfério 
Sul.

Desse modo, Austrália, Nova 
Zelândia, África do Sul e Argen
tina, ao lado da União Soviética e 
dos Estados Unidos, suprem 3/4 do 
mercado mundial de lã.

No Brasil, a produção de lã em 
1968 foi de 30 682 toneladas, em
1969, de 30 481, e em 1970, de 
31 713. Essa produção é resultado 
de um rebanho de ovinos de 
24 727 000 cabeças (1970). No en
tanto, o Brasil está longe dos gran
des rebanhos mundiais e dos gran
des produtores. A União Soviética 
(primeiro produtor mundial) che
gou a produzir cerca de 281 000 to
neladas, a Inglaterra, 227 000, e os 
Estados Unidos, 189 000(1970). O 
maior rebanho é o australiano 
(164 237 000 cabeças), seguido do 
russo (135 483 000) e do chinês 
(69 700 000).

VEJA TA MfíF.M: Têxteis.

Laboratório, 
Exames de

Laboratório de análises é o local 
onde se realiza grande variedade de 
exames, para informar o médico 
clínico sobre o estado de normali
dade ou doença em que se encontra 
o organismo analisado. Para cada 
categoria principal de exames, mais 
de uma centena de tipos diversos 
podem ser executados. Cabe, por
tanto, ao médico clínico determinar 
qual exame especifico interessa a 
determinado caso.

Houve época em que o próprio 
clínico realizava os exames. Mas 
esse setor da medicina acabou exi
gindo o trabalho exclusivo de um 
especialista: o laboratorista ou pa
tologista clínico. Sua expansão foi 
tão ampla que ocasionou mesmo 
subespecialidades: radiologia, en- 
doscopia, anátomo-patologia, he
matologia laboratorial, bioquímica 
clínica, bacteriologia, etc. Algumas 
dessas subespecialidades (como a 
radiologia e a endoscopia, por 
exemplo) constituem já  entidades 
separadas, com aparelhagem pró
pria e independente, sendo excluí

das daquilo que a prática médica 
rotineira designa por “ laboratório 
de análises” .

Normal, anormal

Em grande quantidade de casos, 
é difícil avaliar se os resultados de 
determinado exame indicam nor
malidade ou um processo patoló
gico em curso. As causas da incer
teza são várias.

Para cada exame laboratorial, 
existe um número variável de méto
dos, cada qual apresentando vanta
gens, desvantagens e valores nor
mais diversos. E dessa forma indis
pensável ao médico saber qual o 
método usado em cada exame feito. 
Outro problema é a padronização 
de resultados entre os vários labo 
ratórios que usam o mesmo mé
todo. Existem, por exemplo, soros 
sanguíneos de referência que são 
padronizados e controlados por 
instituições internacionais, e que 
permitem aferir e ajustar os resulta
dos de todos os laboratórios, de 
modo a uniformizá-los.

O problema maior, contudo, é a 
variabilidade espontânea dos valo
res biológicos manifestada pelos in
divíduos normais. Tais valores dis- 
tribuem-se acima e abaixo do valor 
médio. Assim, por exemplo, numa 
população em que a estatura média 
de um homem adulto é de 1,70 me

A  contagem  de colônias bacterianas atinqiu elevado grau de autom ação
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Operado apenas por um técnico, o sistema S M A  18/60 6 capaz de fornecer 1 080 análises por hora. À  direita, imagem de certo tipo de hemograma.

tro, cerca de l%  dos indivíduos 
pode ter uma das estaturas extre
mas (1,55 ou 1,95 metro), sem que 
isso represente qualquer anomalia 
de crescimento. Acontece que exis
tem indivíduos de 1,95 metro que 
apresentam distúrbio hormonal da 
hipófise* (o mesmo pode ocorrer 
com indivíduos de 1,55 metro). 
Nesse caso, somente a avaliação 
criteriosa das funções hormonais 
do “gigante” ou do “ anão” poderá 
decidir pela normalidade ou não da 
estatura.

O melhor informante

O sangue* é o meio mais efi
ciente para se obter informações 
sobre o organismo, pois percorre 
praticamente todos os tecidos, 
transportando nutrientes, remo
vendo produtos de excreção e 
transferindo hormônios* de deter
minado órgão para os demais. Por 
esse motivo, a concentração de 
substâncias dissolvidas em seu 
plasma (55% do total) reflete as 
concentrações vigentes nos vários 
tecidos e orgãos do corpo. Os exa 
mes de sangue são feitos para de
terminar a concentração química 
de vários componentes que partici
pam do metabolismo* geral do or
ganismo; avaliar a atividade de vá
rias enzimas*; pesquisar anticorpos 
e antígenos específicos; medir o 
teor sanguíneo nos hormônios cir
culantes; separar e identificar pro
teínas* plasmáticas; indicar o 
equilíbrio ácido-básico e hidro-sa- 
lino do organismo; fornecer o vo
lume dejglobulos vermelhos (hemá- 
cias), globulos brancos (leucócitos) 
e plaquetas.

D E T E R M IN A Ç Ã O  Q U ÍM IC A
— Nesse exame enquadra-se a de-

tabolismo de gorduras, carboidra- 
tos e proteínas do organismo.

ATIVIDADE ENZIM ÁTICA
— As enzimas encontradas no 
plasma são sempre provenientes de 
órgãos específicos, onde foram sin
tetizadas e de onde passaram para 
o sangue. A amilase, por exemplo, 
gue catalisa a hidrólise do amido, 
e proveniente das células pancreáti- 
cas. Assim, um aumento da quanti
dade de amilase no plasma indica 
a destruição de células pancreáti- 
cas, com liberação de seu conteúdo 
para o sangue. É uma das carac
terísticas da pancreatite. Quadros 
semelhantes sao observados em ou
tros órgãos: necrose de tecido car
díaco por enfarte* ocasiona eleva
ção de várias enzimas plasmáticas 
(transaminases, desidrogenase lá- 
tica, etc.); o comprometimento do 
tecido hepático por hepatite, cir
rose, degeneração gordurosa, etc. 
ocasiona liberação de outras enzi
mas para o plasma; e lesões da 
próstata aumentam o teor de fosfa- 
tase ácida do sangue. O exame la
boratorial dessas enzimas (cuja 
lista aumenta a cada ano) permite 
assim auxiliar o diagnostico de 
muitas enfermidades.

ANTICORPOS E ANTÍGE
NOS — Também o estudo dos an
ticorpos que surgem no plasma por 
ocasião de infecções microbianas 
facilita enormemente o diagnóstico 
de doenças infecciosas*, como a 
sífilis*, por exemplo. Nela, a rea
ção de Wasserman representou no
tável progresso, mas já  existem tes
tes de grande simplicidade e 
precisão. Na febre tifóide, por ou
tro lado, recorre-se à reação de Wi- 
Ual; para a mononucleose, á reação 
de Paul-Bunnel, e assim para inú-

terminação da dosagem de glicose, 
uréia, creatinina, ácido úrico, co
lesterol, etc. Ao medir, por exem
plo, a concentração de glicose san
guínea, o laboratorista obtém uma 
estimativa bastante razoável de 
toda a regulação metabólica dos 
carboidratos*. que se reflete na  re
gulação da glicemia. Do processo, 
participam o pâncreas (por meio da 
insulina e do glucagômo), a hipó
fise anterior, o fígado*, as adrenais

(através da adrenalina e dos glico- 
corticóides) e os carboidratos inge
ridos na alimentação. A uma regu
lação igualmente complexa está 
sujeita a concentração de colesterol 
sanguíneo. Assim, pela determina
ção de componentes plasmáticos, 
aliada a provas funcionais de so
brecarga alimentar específica ou à 
administração de hormônios deter
minados, os exames de laboratório 
podem avaliar com exatidão o me

Alguns exames clfnicos exigem experimentação "in vivo", usando animais.
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mento anormal para corrigi-lo. A 
determinação dos hormônios este- 
róides, por outro lado, também 
apresenta enorme interesse. Nesse 
grupo incluem-se os hormônios se
xuais e os produzidos pelo córtex 
supra-renal. Um dos processos 
mais freqüentes para seu estudo é 
a determinação da dosagem dos ca 
tabolitos excretados pela urina. 
Isto permite evidenciar as disfun
ções das gônadas e do córtex adre- 
nal e o diagnóstico da gestação 
com muita antecedência.

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 
—  Mais de cinqüenta proteínas 
plasmáticas já  foram classificadas 
nos laboratórios de análises, atra 
vés de modernos métodos de sepa
ração e identificação, sobretudo 
pela eletroforese, que as detecta de 
acordo com sua velocidade de mi 
gração em um campo elétrico. So
mente assim foi possível diagnosti 
car as macroglobulinemias, que 
provocam inúmeros problemas pa
tológicos, como por exemplo trom 
boses e lesões renais. A eletroforese 
permite ainda detectar as nefroses, 
que se caracterizam pela elevada 
eliminação de proteínas através da 
urina, com redução marcante da  al
bumina e aparecimento de edemas 
generalizados. Já  na insuficiência 
hepática, modifica-se o padrão ele- 
troforético (pois a maioria das pro
teínas do plasma são sintetizadas 
no fígado). Também a análise dos 
tipos de lipoproteínas é geralmente 
feita por eletroforese (embora a ul-
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meras outras doenças. Esse setor 
do laboratório clínico passou a ser 
designado pelo nome de “ sorolo- 
gia”. Dele faz parte também o es
tudo dos antíeenos e dos anticor
pos responsáveis pelos grupos 
sanguíneos, cientificamente cha
mado de imuno-hematologia.

DOSAGEM DOS HORM Ô
NIOS —  A determinação do teor 
sanguíneo nos hormônios é traba
lho de considerável número de la
boratórios, nos quais modernos 
métodos de isolamento e dosagem 
(como a cromatografja gasosa) e 
técnicas de imunoquímica, extre
mamente sensíveis, ampliaram 
muito as possibilidades de estudo. 
Assim, a determinação do iodo li
gado às proteínas (PBI: Protein 
Bound loaine), para avaliar a fun
ção tireoidiana, complementa de 
maneira decisiva os estudos rotinei
ramente feitos com iodo radiativo, 
em que se consegue, inclusive, de
terminar o mapeamento completo 
da glândula e de sua capacidade de 
metabolização de iodo e conse
qüente produção de hormônio ti- 
reoidiano. Da mesma forma, a in
sulina pode ser dosada por meio de 
técnica imunoquímica, aliada ao 
emprego de isotopos, no diagnós
tico do diabetes* melito.

A mesma técnica foi desenvol
vida para a determinação do teor 
sanguíneo de outros hormônios 
peptídicos, entre os quais o do cres
cimento, o que poderá permitir o 
estudo pormenorizado do cresci-

Além de permitir avaliar as condições de funcionamento dos rins, 
o exame de urina indica as condições globais do 

meio interno do organismo. Consta de várias etapas: a primeira aponta 
o excesso de urobilinogênio (a); segue-se 

o teste que acusa a presença de glicose (b ); detecta-se depois a 
quantidade de albumina (c) e de sangue (d ); a reação de Gmelin (e) 

e a prova de Hay (f) evidenciam pigmentos e sais biliares, 
respectivamente; por último, denuncia-se a presença de acetona (g).

Ovo de "Ascaris lumbricoides", vermes que parasitam o ser humano.



Laboratório. Exam es de 209

A  química desempenha importante papel nos exames laboratoriais.

tracentrifugação permita resultados 
mais exatos). O aumento da quanti
dade de lipoproteínas (ricas em tri- 
glicerídeos ou gorduras neutras) no 
plasma está associado à maior inci
dência de arteriosclerose e de enfer
midades vasculares, como a trom 
bose, responsável por enfartes, hi
pertensão arterial e acidentes 
vasculares cerebrais.

e q u i l í b r i o  á c i d o  b á s i 
c o  E HIDRO-SALINO — A 
concentração de íons hidrogênio no 
organismo (que representa o teor 
de ácidos e, por dedução, a cifra de 
bases dos líquidos do meio interno) 
é expressa pelo pH, cujo valor nor
mal vai de 7,36 a 7,45, isto é, ligei
ramente alcalino. A manutenção 
contínua do pH em torno desses 
valores é devida à atuação simultâ
nea e harmônica dos sistemas fTsi- 
co-químicos sanguíneos, dos rins e 
dos pulmões.^ Da mesma maneira, 
a concentração de água e sais mi
nerais sofre uma regulação rigo
rosa e_precisa. O sangue fornece in
dicações do equilíbrio ácido-básico 
e hidro-salino do organismo, por 
meio das concentrações de íons 
cloreto, fosfato, bicarbonato, sódio, 
potássio; de seu pH; do teor de gás 
carbônico; etc. O estudo das carac
terísticas da urina, fornecidas pelo 
laboratório, é, assim, de grande im
portância, especialmente para 
acompanhar a evolução dos casos 
de desvio anormal desse equilíbrio.

EXAME DAS HEMÁCIAS
— Através da contaçem dos glóbu
los vermelhos é possível determinar 
sua quantidade por milímetro 
cúbico. Ao tomar uma amostra de 
sangue colhida e misturada com 
um anticoagulante, o laboratorista, 
empregando o hematócrito, pode 
determinar, por centrifugação, o 
volume de células por mililitro de 
sangue. (Normalmente, 100 milili
tros são constituídos por 40/50 mi
lilitros de células e 50/60 mililitros 
de plasma.) Conhecendo-se o nú
mero e o volume de hemácias em 
dado volume de sangue, calcula-se 
o volume de cada hemácia. Par
tindo da concentração de hemoglo
bina em gramas por cento, pode-se 
também calcular a massa de hemo
globina contida em cada hemácia e 
determinar se ela está ou não satu
rada de hemoglobina. Pode-se 
ainda administrar sais contendo 
ferro radiativo e determinar sua ve
locidade de incorporação à hemo
globina, bem como a vida média 
das hemácias em circulação. Com 
esse conjunto de dados e possível 
avaliar a extensão de anemias, bem 
como seu tipo e prognóstico. Mui
tas vezes, são também realizadas 
biópsias da medula óssea para es
tudar as células precursoras de he
mácias e, assim, avaliar a dinâmica 
de sua formação.

EXAME DOS LEUCÓCITOS
— Os laboratórios de análise estão 
também capacitados a fornecer he- 
mogramas que indicam as altera 
ções do quaflro leucocitário (nú
mero total de glóbulos brancos, que 
é a contagem global, e proporção 
relativa de seus vários tipos, que é 
a contagem específica). Âs modifi
cações desse quadro são de grande 
utilidade para o diagnóstico e o

acompanhamento da evolução de 
grande número de doenças infec
ciosas, pois os leucócitos partici
pam de maneira predominante na 
defesa do organismo contra as in
fecções, tanto nos processos celula 
res (façocitose, etc.) quanto nos 
imunologicos. A leucemia, enfermi
dade em que a formação e as fun
ções dos leucócitos alteram-se pro
fundamente, é diagnosticada atra
vés do estudo do quadro leucocitá
rio, auxiliado por biopsia da me
dula óssea. O estudo dos leucócitos 
desenvolveu-se ainda mais com as 
tentativas de transplantes de órgãos 
na cirurgia, pois os linfócitos, célu
las de maior importância no pro
cesso de rejeição de tecidos trans
plantados, nada mais são do que 
um tipo de glóbulos brancos.

EXAME DAS PLAQUETAS
— Muito importante para as inter
venções cirúrgicas é o exame das 
plaquetas, pois elas estão relacio
nadas com a coagulação sanguínea 
e a homeostasia (processo fisioló
gico que estanca hemorragias). É 
muito elevado o número de exames 
de coagulação. Nos laboratórios de 
rotina, é hábito determinar o tempo 
que uma amostra de sangue reti
rada por punção venosa leva para 
formar um coágulo nítido. Trata-se 
do chamado “tempo de coagula
ção”. Nas tromboses, em que são 
usadas substâncias bloqueadoras 
da coagulação, o controle da dose 
é feito através do chamado "tempo 
de protrombina” , quando é anali

sada pormenorizadamente uma das 
fases do processo de coagulação do 
sangue.

Urina, fezes, bacteriologia

Formada e excretada pelo apare
lho renal, a urina é uma indicação 
extremamente importante e obje
tiva das condições globais do meio 
interno do organismo em um dado 
momento. Alem disso, permite ava
liar as condições de funcionamento 
dos rins. O volume de urina produ
zido em determinado período e a 
concentração global de substâncias 
excretadas — medida pela densi
dade —  são informações muito 
úteis quando se conhece a dieta 
exata a que o paciente estava su
jeito durante o período da coleta, 
pois possibilitam medir a capaci
dade dos rins de concentrar ou di
luir a urina, de acordo com as ne
cessidades de controle do meio 
interno.

A metabolização deficiente de 
pigmentos biliares pela bílis nos vá- 
lios tipos de icterícia (como, por 
exemplo, na hepatite*) aumenta sua 
eliminação através da urina, o que 
permite acompanhar a evolução da 
enfermidade.

Da mesma forma, a presença de 
glicose informa sobre a possibili
dade de diabetes, enquanto a pre
sença de proteínas (em grande 
quantidade) fornece informações 
sobre diversas enfermidades. Di
versas outras substancias, como 
cloretos, bicarbonato, fosfato, etc.,

informam sobre o equilíbrio ácido- 
básico e hidro-salino.

Os catabolitos, por outro lado, 
indicam o ritmo de desdobramento 
de várias categorias de substâncias, 
como, por exemplo, o ãcido úrico 
em relação aos acidos nucléicos, a 
uréia em relação às proteínas, etc.

Além da urina, o líquido céfalo- 
raquidiano, que envolve todo o sis
tema nervoso* central e cujas ca
racterísticas refletem as condições 
funcionais do tecido nervoso, è fre
qüentemente analisado para forne
cer dados auxiliares no estudo das 
enfermidades neurológicas, entre 
elas a meningite* e a sífilis do te
cido nervoso central.

Já as fezes são utilizadas como 
material para pesquisas proto-para- 
sitológicas, infecciosas e metabóli
cas, que visam a detectar a existên
cia de vermes ou protozoários 
parasitas do aparelho diçestivo, 
como tênias (“solitárias”), ascaris, 
amebas, giardias, etc. Existem mé
todos que permitem obter uma con
centração preferencial dos ovos de 
vermes ou corar, de maneira es
pecífica, os protozoários ou seus 
cistos.

Além disso, as fezes são freqüen
temente utilizadas em exames que 
permitem conhecer o funciona
mento do aparelho digestivo e por 
elas constata-se a eficiencia ou não 
do desdobramento dos alimentos, 
descobrem-se hemorragias do tubo 
digestivo, etc.

Outra especialidade do laborató
rio clínico é o exame bacterioló
gico, que tem por objetivo determi
nar o agente microbiano causador 
de determinada infecção. Nele, 
pode ser usado qualquer material 
do organismo que se localize no 

onto da infecção. Muitas vezes, 
asta realizar um exame bacterios- 

cópico (porção do material, corada 
com métodos especiais, aplicada a 
uma lâmina de microscopia ou exa
minada em microscópio de con
traste de fase). Outras vezes, po
rém, torna-se necessário isolar e 
identificar a bactéria através de 
culturas especiais, nas quais é feito 
um teste de sensibilidade a antibió
ticos.

Dessa maneira, descobre-se o 
tipo de bactéria que provoca a in
fecção e determinam-se quais os 
antibióticos eficientes para comba
tê-la. A sensibilidade bacteriana é 
assim evidenciada no antibio- 
grama; nem sempre, porém, corres
ponde à sensibilidade da bactéria 
no organismo.

Os bacteriologistas utilizam-se 
também dos exames sorológicos, 
para caracterizar o tipo de imuni
dade contra o micróbio pesquisado. 
Isso pode ser feito pela analise de 
anticorpos no sangue ou ainda 
através de testes cutâneos ou intra- 
dérmicos, nos quais se coloca em 
evidência a presença da imunidade 
específica. Dessa forma, a existên
cia do antígeno desencadeia uma 
reação cutânea, como, por exem
plo, a reação de Schick para a dif
teria, a reação de Dick para a es
carlatina, etc.

VEJA TAM BÉM : Endócrinas, 
Ulàndulas; Hormônios; sangue; 
Urinário, Aparelho.
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Lagartos

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Reptilia 
Subclasse: Diapsidae 
Ordem: Squamata 
Superordem: Lepidosauria 
Subordem: Sauria 
Famílias: Eublepharidae;

Sphaerodactylidae; Gekkoni- 
dae; Pygopodidae: Dibami- 
dae; Iguanidae; Agamidae; 
Chamaeleonidae; Scincidae; 
Anelytropsidae; Feylinidae: 
Cordylidae: Lacertidae; Te ii- 
dae; Anguidae; Anniellidae; 
Xenosauridae; Helodermati- 
dae: Varanidae; Lanthanoti- 
dae: Amphisbaenidae; Xan- 
tusiidae; Typhlopidae.

A ordem dos escamados apare
ceu no Triássico, há cerca de 200 
milhões de anos, de um grupo ex
tinto, os Eosuchia. Os lagartos são 
o grupo mais antigo dessa ordem.

Neles diferenciam-se cabeça, 
pescoço, corpo e patas. Em alguns 
casos, estas são rudimentares ou 
nem existem. O corpo tem um com
primento que varia de poucos 
centímetros a quase 3 metros. É re
vestido por um estrato córneo bast 
tante espesso, em forma de esca
mas, que na cabeça constituem 
placas bastante regulares. Durante 
seu crescimento o animal troca pe
riodicamente de escamas.

Os tímpanos dos lagartos si
tuam-se numa fossa da superfície 
de seu corpo. As pálpebras são mó
veis mesmo quando fechadas. Por 
serem transparentes, elas permitem 
que o animal perceba as variações 
de luminosidade. Muitas vezes apa
rece uma membrana nictitante, que 
funciona como uma terceira pálpe
bra.

Os sáurios possuem mandíbula 
com dois ramos soldados na região 
anterior. Muito móvel, a cabeça ar- 
ticula-se com o corpo por meio de 
um côndilo (saliência ossea do oc
cipital, na região posterior do crâ
nio). A coluna vertebral, <̂ ue pode 
ter de dezesseis a setenta vértebras, 
inicia-se com os ossos atlas e áxis, 
bastante diferentes dos outros. As 
vértebras caudais são muito longas 
e, quando se quebram, a ruptura 
ocorre no meio do osso, e nao na 
junta. Isso permite o desligamento 
da cauda, que depois se regenera.

A língua possui receptores gus
tativos, olfativos e táteis. Os indiví
duos do gênero Heloderma apre
sentam glândulas venenosas na 
boca. Os pulmões são simples e de
senvolvem-se de forma desigual. O 
tubo digestivo termina numa 
cloaca onde também desembocam 
os condutos dos aparelhos urinário 
e sexual. Muitos são ovíparos; as 
espécies que vivem em clima mais 
frio são ovovivíparas. Os filhotes

O "Phrynosoma" consegue resistir às altas temperaturas e à aridez das regiões desérticas norte-americanas.

rompem a casca do ovo com uma 
ponta córnea (que cai logo após o 
nascimento).

Há lagartos diurnos e noturnos. 
Eles desenvolvem suas atividades 
em temperaturas que vão de 10 a 
40° C. São piquilotérmicos, isto é, 
sua temperatura varia de acordo 
com o ambiente.

Aparecem em regiões e ambien
tes os mais diversos: no deserto, em 
florestas úmidas e à beira da água 
(doce ou salgada).

A maioria tem habitat subterrâ
neo ou arborícola. Poucos são 
carnívoros. Alguns só comem for
migas; entre eles estão os lagartos- 
de-chifre do oeste dos Estados Uni
dos e o moloque australiano.

Na época da reprodução, certos 
lagartos, como o Anotís, ostentam 
um colorido vistoso e, a fim de inti
midar e afastar os rivais, abrem um 
leque assustador. Outros, visando 
aos mesmos objetivos, executam 
passos de dança ou efetuam uma 
estranha marcha.

As grandes famílias

Algumas famílias de lagartos 
apresentam características peculia
res. As mais importantes são:

GECONÍDEOS —  A família, 
que tem cerca de trezentas espécies, 
compreende as pequenas lagarti
xas, cujos dedos freqüentemente 
apresentam placas adesivas ou al
mofadas arredondadas, que lhes 
permitem andar e trepar em su

perfícies lisas. Têm pálpebras imó
veis e língua protrátil (podem lan
çá-la à distancia, para caçar). 
Vivem em regiões quentes de todo 
o mundo. Quase todas as espécies 
dessa família têm ao lado ou na 
base da cloaca dois apêndices, que 
funcionam como estimuladores du
rante a cópula. O maior represen 
tante da família, com cerca de 40 
centímetros de comprimento, é o 
Gekko gekko, da Indomalaia. O 
menor e uma espécie do gênero 
Spraerodactylus, da América tropi
cal, com menos de 1,5 centímetro 
de comprimento.

PIGOPODÍDEOS —  Seme
lhantes às cobràs, possuem corpo e 
cauda muito finos. Não têm mem
bros anteriores; os posteriores são 
dois apêndices curtos situados ao 
lado da cloaca. As espécies mais 
comuns são o Pygopus lepidopus
—  com corpo de 20 centímetros e 
cauda de 40 —  e o Liai is burtonii, 
com 50 centímetros. São encontra
dos na Austrália e na Tasmânia.

DIBAMÍDEOS —  Têm cauda 
grossa e não possuem abertura au
ricular. As fêmeas não apresentam 
patas e os machos possuem apenas 
pequenos apêndices locomotores 
ao lado da cloaca. A família com
preende apenas um gênero, cuja es
pécie mais conhecida é o Dibamus 
novaeguineae, que vive na Nova 
Guiné e nas ilhas Sonda e tem 
cerca de 20 centímetros de compri
mento.

IGU ANÍDEOS —  Têm quatro 
patas, olhos e músculos muito de
senvolvidos. Apresentam uma den
tadura característica, soldada na 
parte anterior das mandíbulas e 
maxilas. A língua é carnosa, não 
protrátil.

Encontram-se principalmente 
nas Américas. Incluem o A nolis  
carolinensis (ou “ camaleão” norte- 
americano), o Phrynosoma, lagar 
to-de-chifres das regiões desérticas 
dos Estados Unidos, o Basiliscus 
americanus, na América Central. 
As iguanas marinhas — únicos re
presentantes dos lagartos que têm 
o mar como habitat —  vivem nas 
ilhas Galápagos e alimentam-se de 
algas marinhas.

AGAMÍDEOS —  Os indiví
duos dessa família (que conta com 
mais de duzentas espécies) desta
cam-se das iguanas pelos dentes — 
semelhantes aos incisivos, caninos 
e molares dos animais superiores 
— , que são implantados na crista 
da maxila e da mandíbula. Os 
agamídeos estão espalhados por 
toda a África, Ásia Meridional e 
Austrájia, e pelas ilhas situadas en
tre a Ásia e a América. Além do 
Draco volanas (“dragão voador”
—  estirando uma membrâna, ele 
consegue planar mais de 34 me
tros), que tem mais de 20 centíme
tros de comprimento, a família 
conta ainda com uma outra espécie 
bastante original: o Moloch horri- 
dus, lagarto espinhento, insetívoro, 
que vive nos desertos australianos.
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O mimetismo assegura a sobrevivência de algumas espécies de lagartos.

CAM ALEONÍDEOS — Pos
suem corpo bastante comprimido 
lateralmente, e fossas orbitais bem 
grandes.
_ Os olhos, muito desenvolvidos, 

são protegidos por uma calota der- 
mal perfurada, e movimentam-se 
de forma totalmente independente, 
o que permite ao animal dirigir sua 
visao para pontos diametralmente 
opostos.

Esses lagartos não possuem 
abertura auricular e têm dentes im
plantados na crista óssea. Suas pa
tas, relativamente longas, apresen
tam dedos desenvolvidos, reunidos 
em grupos de três e dois. A cauda, 
bastante longa, é preênsil. A língua, 
dotada de grande elasticidade, é 
grossa na extremidade e possui cé
lulas que segregam uma substância 
viscosa. Quando está esticada com
pletamente, a língua tem o mesmo 
comprimento que o animal, ou 
mais.

Graças à grande quantidade de 
cromatóforos que possuem na pele, 
os camaleões tem a propriedade de 
mudar de cor.

Quando o Chamaeleo chamae- 
leon imobiliza-se, assume a mesma 
coloração do ambiente, tornan

do-se imperceptível. Diurnos e 
muito rápidos, esses habitantes das 
regiões setentrionais vivem habi
tualmente sobre plantas com flores 
e em locais pouco iluminados. São 
encontrados, na África, em M ada
gáscar e na índia.

CINCÍDEOS —  Possuem per
nas muito curtas ou mesmo rudi
mentares. Habitam principalmente 
a África, a Ásia e a Âustralia; pou
cos vivem nas Américas e na Eu
ropa. O Chalcides chalcides (esli- 
zão) é o exemplar mais comum da 
família.

CORDILÍDEOS —  Essa famí
lia representa a união de duas ou
tras: Zonuridae e Gerrhosauridae. 
Habita a Áfrjca e Madagáscar. Os 
indivíduos são geralmente peque
nos. Algumas espécies apresentam 
patas com quatro dedos, outras 
com cinco e outras ainda com dois. 
Comem insetos e pequenos inverte
brados. Possuem apenas um repre
sentante de maior porte: o Cordy- 
lus giganteus, que tem quase meio 
metro de comprimento.

LACERTÍDEOS —  Os repre-

Como diversos outros sáurios. a iguana apresenta formas pré-históricas.

Os agamídeos. vorazes predadores, atacam insetos e outros invertebrados.

sentantes dessa família têm tam a
nho variado. Apresentam cauda 
longa, patas de cinco dedos e lín
gua bífida. O comprimento desses 
animais varia entre 12 e 75 centí
metros. Habitam regiões situadas 
entre os trópicos e o Círculo Polar 
Ártico. Nutrem-se de insetos e são 
em geral oviparos. O gênero La- 
cerla é o mais conhecido da famí
lia. O lagarto Lacerta agilis é muito 
colorido e vive na Europa; outro 
lagarto europeu —  o Lacerta viri- 
djs —  está presente também na 
Ásia.

TEILÍDEOS — Essafamília apa 
re ce  ap en as  n a s  A m crica s . N e la  sc 
destaca o teiú comum (Tupinambis 
teguixin), muito veloz, com cerca

de 90 centímetros de comprimento. 
Alimenta-se de insetos, pequenos 
vertebrados e ovos.

ANGUÍDEOS — São conheci
dos como “cobras-de-vidro”, por
que parecem quebrar: quando pre
sos pela cauda, costumam 
“largá-la” , logo regenerando-a. 
Possuem corpo serpentiforme com 
patas desenvolvidas, reduzidas ou 
ausentes; a língua é delicada e re
trátil. Habitam a Europa, a África, 
a Ásia e a América. O exemplo 
mais conhecido é o Anguis fragilis 
(existente na Europa, no oeste asiá
tico e no norte africano).

ANIELÍDEOS —  Apresentam 
corpo delgado, sem pernas, com



2 1 2  Lagartos

Fêmea do lagarto verde, de linhas longitudinais claras.

olhos e aberturas auriculares es
condidos. Suas escamas são lisas e 
moles. Têm hábitos subterrâneos. 
Os representantes mais conhecidos 
da família são os Anniella, com 
duas espécies.

XENOSAURÍDEOS — Medem 
cerca de 25 centímetros e têm patas 
bastante desenvolvidas. Caracteri- 
zam-se por apresentarem duas li
nhas de grandes escamas no dorso. 
O Xenosaurus vive no México e na 
Guatemala, e o Shinisaurus, no sul 
da China. Este últim o-assemelha-se 
a um pequeno crocodilo e alimen- 
ta-se de girinos e peixes.

HELODERMATÍDEOS — 
Apresentam um corpo maciço cuja 
parte superior é coberta por tubér
culos espessos. As patas são peque
nas e fortes, e a cauda, grossa. A 
língua desses animais e carnosa e 
retrátil. São os únicos lagartos ve
nenosos. Seus dentes, semelhantes 
a presas, têm glândulas de veneno 
que se abrem na parede externa da 
mandíbula.

São os únicos répteis que têm as 
glândulas venenosas localizadas 
nessa região. O veneno é letal para 
animais e crianças. A família inclui 
o Heloderma suspectum  (ou 
“monstro-de-Gila”), com 48 centí
metros de comprimento, rosado e 
preto, que habita a região com
preendida entre o Arizona e o 
Novo México. Outro exemplar é o 
Heloderma horridum, presente na 
América Central e no México.

VARANÍDEOS — São os la
gartos de maior porte. Têm corpo 
forte, patas bem desenvolvidas, 
cauda longa, língua bífida e protrá- 
til. Com dentes pontiagudos, esses 
carnívoros nutrem-se de pássaros, 
mamíferos e outros répteis. O 
maior lagarto do mundo — supera 
3 metros de comprimento — é o 
Varanus komodensis (“dragão-de- 
Komodo” ), que recebe esse nome 
porque h a b ita  exclu ^ iv am cn tc  a 
ilha de Komodo, nas índias Orien
tais.

LANTONOTÍDEOS —  A 
família compreende apenas um gê
nero e uma espécie: Lanthonotus 
borneensis, com 40 centímetros de 
comprimento. A parte superior do 
corpo desse animal é coberta por 
seis filas longitudinais de verrugas; 
quando o animal entra na lama, as- 
semelha-se a um tronco submerso. 
É encontrado em Boméu.

ANFISBENÍDEOS —  Têm o 
corpo cilíndrico. Muitos deles não 
possuem patas; outros têm apenas 
as posteriores. Os olhos e aberturas 
auriculares dos Anfisbenídeos são 
ocultos. Esses lagartos vivem na 
América, Ásia e África. Levam 
vida subterrânea e alimentam-se 
principalmente de formigas e cu
pins. O gênero mais comum é o 
A mphisbaena, que dá nome à famí
lia; é conhecido como “cobra-de- 
duas-cabeças”.

XANTUSÍDEOS —  A parte su
perior do corpo dos indivíduos 
dessa família é formada por peque
nos tubérculos, que não têm ne
nhuma sustentaçao óssea dermal. 
As pupilas são verticais e_os olhos 
não contam com a proteção de pál
pebras. Esses animais, ovovivipa- 
ros, noturnos, medem cerca de 17 
centímetros e habitam o México, os 
Estados Unidos e Cuba. Uma co
nhecida espécie da família é a Xan 
tusia.

EUBLEFARÍDEOS —  Seus re
presentantes possuem olhos prote
gidos por pálpebras móveis. Ás pe- 

uenas patas são delicadas; os 
edos, de forma quase cilíndrica, 

apresentam unhas e são desprovi
dos inferiormente de discos adesi
vos. A cauda pode ser engrossada 
pelo acúmulo de gordura. O gênero 
Coleonyx vive nas Américas Cen 
trai e do Norte. Os outros gêneros 
são africanos, asiáticos e de ilhas 
da Maláisia, Sumatra e Boméu.

Lago

Os lagos são massas relativa
mente grandes de água salgada ou 
doce circundadas por terras. Ocu
pam áreas deprimidas, como coli
nas, craterâs vulcânicas, regiões 
cavadas por geleiras, etc.; o escoa
mento dessas áreas é impedido por 
barragens naturais ou pela ação do 
homem. A partir de certa extensão, 
tanto os lagos naturais como os ar
tificiais apresentam vagas, marés e 
até mesmo correntes.

Os lagos são alimentados por 
águas das chuvas, das geleiras, de 
oceanos ou de rios. Estes últimos 
são chamados “ afluentes” ; j á  os 
rios que partem dos lagos sao de
nominados “emissários” .

Semelhantes aos lagos em alguns 
aspectos, as lagunas apresentam 
características particulares: são 
massas pouco profundas de água 
estagnada, que se ligam a outras 
massas de água por vias estreitas e 
temporárias. A evaporação pode 
criar depósitos salinos nas margens 
das lagunas. Suas águas são salo
bras e apresentam elevado teor de 
salinidade.

Lagos de dimensões pequenas 
são conhecidos pelo nome de “ la
goas”.

De acordo com sua origem os la
gos são classificados em:

DE BARRAGEM — Suas 
águas são salgadas, pois são for
mados pela sedimentação marinha 
que cria cordões costeiros (“restin

gas”). No Brasil, as lagoas Rodrigo 
de Freitas (Rio de Janeiro), Mirim 
e dos Patos (Rio Grande do Sul) 
são desse tipo.

DE DEPRESSÃO —  Aparecem 
quando hâ acúmulo de águas flu
viais em amplas depressões fecha
das. E o caso do lago Tchad, na 
África.

DE EROSÃO —  Resultam do 
desgaste provocado na superfície 
por rios, geleiras, chuvas, ventos, 
etc. São muito freqüentes no Brasil. 
A lagoa Santa, em Minas Gerais, 
està incluída nessa categoria.

MISTOS —  Formam-se pela 
ação conjugada do deslocamento 
da crosta terrestre e das geleiras; 
podem ser doces ou salgados. Os 
Grandes Lagos, situados nos Esta
dos Unidos e no Canadá, são desse 
tipo.

RESIDUAIS — São também 
chamados de “lagos de evapora
ção”, porque perdem mais água do 
que recebem. Consistem em tre
chos de mar isolados por movimen
tos tectônicos ou orogènicos; é o 
caso dos mares Cáspio e Arai, na 
Ásia.

TECTÔNICOS —  Originam-se 
de fraturas da crosta terrestre. Cor
respondem a fossas tectônicas — 
como o Tanganica, na África — e, 
em geral, são estreitos, profundos e 
de margens escarpadas.

VULCÂNICOS —  São os que 
ocupam as antigas crateras. Um 
exemplo é o Crater, nos Estados 
Unidos.
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O lago de Bariloche (em cima), na Argentina, e a lagoa Araruama (embaixo), 
no Brasil, são importantes centros regionais de atividades turísticas.

Desgaste e renovação

Os lagos estão quase sempre 
submetidos a processos de erosão e 
sedimentação. Nos maiores, a ero
são pode criar uma plataforma pe
riférica; nos pequenos, ela é insig
nificante. Já a sedimentação é 
sempre intensa: areias, seixos, ve
getação, etc. acumulam-se progres
sivamente. Este último processo faz 
com que os lagos tenham um cará
ter de transitoriedade geológica, 
isto é, estejam em continuo pro
cesso de destruição.

Em clima subãrido ou árido, os 
lagos estão sujeitos a intensa eva
poração; os sais trazidos pelos rios 
pouco a pouco concentram-se e de
positam-se em camadas ou crostas.

Além de funcionarem como re
guladores dos rios, os_ lagos pos
suem importante função ligada à 
recreação e ao turismo. Neles po
dem se desenvolver atividades 
como esqui-aquático, pesca e pati
nação no gelo, além do camping às 
suas margens.

Entretanto, às vezes, são atingi
dos pelo caráter anárquico da urba 
nização contemporânea: poluídos e 
mal tratados, não permitem qual
quer utilização.

(Ti

Os maiores 
do mundo

Os cinco maiores lagos do 
mundo são: Cáspio (URSS-Irã), 
ocupando uma área de 440 000 
quilômetros quadrados; Superior 
(Estados Unidos-Canadá), 82 500 

uilômetros quadrados; Vitória 
"anzânia, Uganda, Quênia), 

67 000 quilômetros quadrados; 
Arai (URSS), 66 000 quilômetros 
quadrados; Huron (Estados Uni
dos-Canadá), 59 525 quilômetros 
quadrados.

Os brasileiros

No Brasil, os cinco maiores (to
dos considerados “ lagoas”) sao: 
Patos (RS), que apresenta uma ex
tensão de 9 850 quilômetros qua
drados; Mirim (RS), 2 847 quilô
metros quadrados; Mangueiras 
(RS), 815 quilômetros quadrados; 
Feia (RJ), 328 quilômetros quadra
dos; Araruama (RJ), 207 quilôme
tros quadrados.

VEJA TAM BÉM : Águas; Conti
nentais; Rios. O lingote retirado do fomo é transportado para o começo da laminação.

Laminação

É conhecido por “ laminação” o 
processo usado em metalurgia* 
para dar forma final ou semi-aca
bada a metais ou ligas metálicas, 
onde se faz o metal passar entre 
dois rolos.

Emprega-se para isso o lamina- 
dor, máquina constituída basica
mente por dois cilindros dispostos 
horizontalmente um sobre o outro 
fixos em suportes laterais denomi
nados “gaiolas”. Passando entre 
esses cilindros, que são acionados 
por motores elétricos, o metal sofre 
deformação plástica e diminuição 
da espessura (o cilindro superior é 
ajustavel por meio de um parafuso 
de pressão, podendo assim ser le
vantado ou abaixado, de acordo 
com a espessura desejada para o 
produto laminado).

Ao conjunto de cilindros dentro 
de sua gaiola dá-se o nome de “ca
deira” . Um cilindro de laminação é 
constituído por uma parte central 
(“ mesa”), duas partes intermediá
rias (“pescoços”, de diâmetro infe
rior ao da mesa) e duas extremida
des (“trevos”), com perfil em forma 
de cruz. A mesa é a parte que fica 
em contato com o metal que está 
sendo laminado. Pode ser lisa — 
destinada a produtos planos (pla
cas ou chapas) — , ou ranhurada, 
isto é, com sulcos necessários à la
minação de barras ou perfis.

Os cilindros devem possuir óti
mas condições de dureza e resistên 
cia ao desgaste, impacto e tração.

Para a laminação a quente, são 
comumente ásperos ou com enta
lhes destinados a agarrar o mate
rial. Na laminação a frio, devem 
possuir excelente acabamento su
perficial, para conferir essa quali
dade ao material que está sendo la
minado. Os cilindros são fabri
cados em aço forjado e em aço ou 
ferro fundidos.

Cada passagem do metal entre 
os cilindros é denominada “passe” 
e_os técnicos chamam de “redu
ção” (que sempre expressam em 
porcentagem) à relaçao (e0 — e)/ 
e.. 100, em que e0 é a espessura da 
cnapa ou barra que entra no lami- 
nador e e, a espessura na saída.

De acordo com a quantidade e 
a disposição de cilindros, um lami- 
nador pode ser duo, trio ou quá- 
druo. O primeiro possui apenas 
dois cilindros e pode ser reversível 
ou não. No duo reversível, o mate
rial pode ser passado várias vezes, 
sofrendo sucessivas reduções, mo
vimentando-se para frente e para 
trás, conforme o sentido da rotação 
dos cilindros. Já  o duo não-reversí- 
vel é usado em conjuntos, chama
dos “trens” de laminação, que con
sistem em uma série de gaiolas 
dispostas em linha, paralelamente 
ao eixo dos cilindros e acionados 
por vários motores. Com a aber
tura entre os cilindros previamente 
ajustada e escalonada, o material 
vai sofrrendo assim progressivas 
reduções em sua espessura, a cada 
passe.

Um laminador trio, por outro 
lado, possui três cilindros, que gi
ram em direção constante. O mate
rial passa entre o cilindro inferior 
e o do meio, para sofrer o primeiro 
passe, movimentado-se num certo



2 1 4 Lam inação

Saído do fomo, o lingote é pesado para controle da perda por oxidação e cortes que sofrerá no processo.

sentido; depois é elevado para pas
sar entre o cilindro do meio e o su
perior, para sofrer nova redução 
movimentando-se nessa etapa em 
sentido oposto.

Os laminadores quádruos pos
suem dois cilindros centrais (cilin
dros de trabalho, que executam a 
laminação) e dois cilindros exter
nos —  superior e inferior — de 
m aior diâmetro (cilindros de en
costo). São laminadores que podem 
dar maior redução por passe e, por 
isso, em maior produtividade,

Além desses tipos básicos, exis
tem alguns laminadores especiais, 
como, por exemplo, o Sendzimir 
(para laminação a frio) e o tipo pla
netário. O primeiro apresenta um 
conjunto de cilindros de grande ri
gidez, que é capaz de produzir cha
pas de alta precisão.

O laminador planetário, por sua 
vez, possui dois cilindros de en
costo, de grande diâmetro, em 
torno dos quais estão dispostos 
cerca de vinte cilindros de trabalho. 
É geralmente utilizado para redu
ções relativamente grandes de cha
pas laminadas a quente.

Quanto ao produto processado, 
os laminadores podem ser de blo
cos, de placas, de barras, de perfis, 
de chapas, de chapas finas, de cha
pas finas a frio , etc.

O laminador de blocos e placas 
é também denominado “laminador 
primário” ou “debastador” . Tra
ta-se de laminador pesado, desti
nado a transformar os lingotes ini
ciais em blocos, placas ou tarugos 
de grandes secções. Seus cilindros O metal aquecido ao rubro é deformado entre os cilindros do laminador.

(geralmente duos reversíveis) têm 
um diâmetro que varia entre 800 e 
1 400 mm.

Laminadores de barras são pro
jetados para receber os blocos do 
laminador primário e transformá- 
los em barras de secções menores 
(normalmente entre 50x50 mm e 
150x150 mm). Seus cilindros são 
ranhurados (possuem caneluras) e 
têm diâmetro entre 400 e 800 mm.

Laminadores de perfis são em- 
pregados para produzir determina
das secções transversais, usinadas 
em baixo-relevo nos cilindros. Os

fierfis variam desde os pesados 
como trilhos e vigas estruturais), 

passando pelos leves (como os uti
lizados em caixilharia), até produ
tos redondos (como vergalhoes de 
aço para armação de concreto e 
fios para serem trefilados). O diâ
metro dos cilindros varia de 250 a 
800 mm.

Laminadores de chapas são 
aqueles usualmente utilizados para 
processar a quente as placas produ
zidas no laminador primário até 
chapas que variam entre 1,25 e 60 
milímetros de espessura.

Os laminadores de chapas finas 
a frio, por último, são utilizados na 
laminação de chapas de aço de 
0,05 a 4 mm de espessura.

Nas grandes instalações existe 
uma série de equipamentos auxilia
res como mesas transportadoras 
(que conduzem o material a ser la
minado); giradores de lingotes; te
souras (dispositivos para cortar 
pontas de placas, chapas ou bar
ras); balanças para pesagem de lin
gotes e placas; fornos; dispositivos 
para endireitar barras e chapas; 
circuitos de refrigeração de cilin
dros; leitos para resfriamento de 
produtos após a laminação, etc.

Laminação a quente

Quando o processo é executado 
acima da temperatura de recristali- 
zação do metal, é denominado “a 
quente” . Recristalização é o fenô
meno em que os grãos constituintes 
do metal, depois de alongados nos 
primeiros passes, compõem novos 
cristais, pequenos, equiaxiais, que 
constituem a estrutura do metal la
minado a quente.

Quanto mais alta a temperatura, 
mais rápido o aparecimento desses 
novos grãos. Metais como o 
chumbo, o zinco e o estanho,_ por 
exemplo, sofrem recristalização à 
temperatura ambiente ou proximo 
dela; outros (como o aço com 
0,50% de carbono) recristalizam 
apenas acima de 450 graus centí
grados.

Uma granulação mais fina dos 
cristais pode ser obtida pela lami
nação a temperaturas não muito 
elevadas, seguida de resfriamento 
controlado. Isso melhora as pro
priedades mecânicas do metal, 
principalmente a tenacidade e o li
mite de escoamento (esforço má 
ximo a que o metal resiste antes de 
começar a se deformar plastica 
mente).

Defeitos na estrutura do material 
(tais como porosidades e impurezas 
não metálicas) também provocam 
modificações nas propriedades me
cânicas do metal. O metal quente 
so fre  d e fo rm açõ es  co m  m enos p ro 
babilidade de romper-se ou trin-
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nação em fornos geralmente contí
nuos, nos quais ela entra fria. En
quanto os percorre, empurrada por 
outras placas, vai se aquecendo, até 
ser retirada na outra extremidade a 
cerca de 1250° C, pronta para ser 
laminada, em espessuras superiores 
a 6 mm (chapas grossas) ou entre 
0,3 e 6 mm (chapas finas). Mais 
modernamente, as chapas grossas 
passaram a ser produzidas em la
minadores quádruos reversíveis, 
cujos cilindros de encosto impedem 
o encurvamento que.aparecia nos 
laminadores duos ou trios reversí
veis, do que resultavam diferenças 
de espessura entre as bordas e o 
meio das chapas. Depois de cada 
passe no laminador quádruo, as 
placas correm entre dois cilindros 
verticais, que vão limitando sua 
largura e quebrando a carepa que 
se forma na superfície do metal, re
movida em seguida por jatos de 
água.

Antes de seguirem para o leito 
de resfriamento, as chapas, princi
palmente as que apresentam menor 
espessura, passam por uma cadeira 
de desempenamento, formada por 
um duo não reversível destinado a 
endireitá-las após o último passe de 
redução.

As chapas finas, por outro lado, 
são geralmente laminadas em trens 
contínuos. A primeira etapa (de 
alargamento da placa) é executada 
num laminador quadruo, seme
lhante ao empregado para chapas 
grossas.

Em seguida, a chapa passa por 
um duo simples, destinado a que
brar a carepa, e é depois laminada 
por um conjunto de cadeiras de la
minador quádruo não-reversíveis 
(denominadas cadeiras preparado
ras), dispostas em série. Já  com me
nor espessura e mais alongada, a 
chapa passa por outros quádruos 
em série, que constituem o trem 
acabador. Em sua saída, as chapas 
finas são enroladas na bobinadeira. 
Após resfriamento, as bobinas es
tão prontas para a expedição (ou 
sofrem antes recozimento).

Para perfilados, são geralmente 
utilizados laminadores do tipo trio 
ou, às vezes, laminadores duos re
versíveis.

Laminação 
a frio

Executada abaixo da tempera
tura de recristalização do metal, a 
laminação a frio provoca “encrua- 
mento , isto é, um aumento na  re
sistência mecânica e no limite de 
escoamento a custa de diminuição 
na ductilidade. O processo é geral
mente executado na fase de acaba 
mento do produto e exige um con
dicionamento prévio do metal: 
tratamento para remoção de carepa 
e limpeza da superfície (denomi
nado “decapagem”). O banho de- 
capante pode ser constituído por 
uma solução de ácido sulfúrico ou 
de ácido clorídrico. Depois, as cha
pas são enxaguadas e secas (algu
mas vezes também lubrificadas) 
antes de serem novamente bobina
das. As chapas laminadas a frio 
que se destinam à estampagem pro
funda (como, por exemplo, os com
ponentes da carroçaria dos auto
m óveis) s ão  rec o z id a s  c levem ente  
deformadas por nova laminaçãoNas "cadeiras" sucessivas de um trem contínuo de laminação a quente, as placas são transformadas em chapas.

Uma possante tesoura corta as pontas da placa, eliminando os defeitos.

car-se. No entanto costuma provo
car maior desjaste nos cilindros, 
menor precisão dimensional do 
produto laminado e formação de 
óxidos (“carepa” ) em sua superfí
cie.

Na laminação a quente, o aço 
fundido é vazado em lingoteiras 
(moldes de ferro fundido, normal
mente com secção retangular ou

3uadrada). Os lingotes de aço são 
esmoldados por meio de uma ope

ração denominada “estripamento” 
e vão para o forno-poço (normal
mente de carregamento vertical, re
vestido de tijolos refratários, em 
cujo interior existe uma atmosfera 
oxidante). São então aquecidos 
para a primeira fase da laminação 
a quente (o desbastamento), efe
tuada nos laminadores primários. 
A exatidão e a uniformidade da 
temperatura dos lingotes são fato
res extremamente importantes.

Os lingotes quentes são conduzi
dos ao laminador primário, onde 
lhes é dada a forma de placas ou 
de blocos, conforme se destinem à 
laminação posterior de chapas ou 
produtos perfilados, respectiva 
mente. (Para perfis leves, utili
zam-se blocos de dimensões meno
res, com aproximadamente 10x10 
cm, denominados “tarugos” ou 
“palanquilhas”.) Placas, blocos e 
tarugos são submetidos depois à es- 
carfagem, limpeza que consiste na 
remoção de defeitos superficiais 
por meio de maçarico óxi-acetilê- 
nico. Podem também sofrer esmeri- 
lhamento localizado ou generali
zado.

A placa é aquecida para a lami-
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(conhecida como skin pass). Isso 
evita as chamadas “ linhas de dis
tensão”, defeitos que podem surgir 
durante a estampagem.

A operação a frio é comumente 
efetuada num conjunto de très a 
cinco cadeiras de laminador quá- 
druo, dependendo da espessura fi
nal desejada, que pode variar de 
0,25 a 1,2 mm, aproximadamente 
(as mais finas medidas são exigidas 
na fabricação de folhas de flan- 
dres.)

Essas cadeiras formam um trem 
de laminação contínuo e trabalham 
com refrigeração a água entre os 
passes, para que a chapa, aquecida 
com a deformação, possa ser res
friada. Para chapas mais finas, uti
lizam-se laminadores especiais 
(Send-zimir), com os quais se con
segue laminar aços duros como os 
inoxidáveis, até espessuras de cen
tésimos de milímetro.
_ Após todo o processo, as chapas 

são novamente bobinadas para o 
recozimento.

Os defeitos

Os produtos laminados podem 
apresentar alguns defeitos, que se Bobinas de chapas laminadas a frio.

originam nos lingotes, no material 
que está sendo processado ou no 
próprio aquecimento, entre outros 
fatores.

A contração volumétrica do me
tal que se solidifica pode provocar 
nele vazios ou “rechupes” , en
quanto os gases fazem surgir bo
inas.

Outro defeito que pode aparecer 
no material laminado é a inclusão 
de fases não metálicas, isto é, óxi- 
dos ou sulfetos que se formam du
rante a elaboraçao do metal ou pe
daços de material refratário 
arrastados dos fornos ou das pane
las em que o metal é fundido.

A segregação, por outro lado, é 
um defeito que ocorre durante a so
lidificação e que consiste na dife
rença de teores dos elementos de 
liga ou impurezas em diferentes 
partes do lingote.

Muitas vezes os vazios e bolhas 
de gases não oxidados interna
mente soldam-se (caldeiam-se) du
rante a laminação, sem causar pro
blemas posteriores, mas as 
inclusões, principalmente as de 
maior tamanho, só podem ser evi
tadas com bastante cuidado. A se
gregação mais prejudicial às pro
priedades dos produtos metálicos é 
causada pelo enxofre e pelo fós
foro, cujo teor deve ser mantido o 
mais baixo possível no metal origi
nal.

Em laminados de secção relati
vamente grande (como por exem
plo, barras de 5x5 cm), podem sur
gir os chamados “flocos”, fissuras 
provocadas pelo alto teor de hidro
gênio no aço.

A temperatura incorreta ou não 
uniforme, por outro lado, tom a ex
cessivo o crescimento dos grãos (o 
que produz diminuição de algumas 
propriedades mecânicas do metal) 
e acarreta a descarbonetação 
(perda de carbono) superficial, 
principalmente no aço, fazendo 
com que ele se torne mais mole e 
menos resistente. O aquecimento 
do metal deve ser efetuado a uma 
velocidade controlada, a fim de evi
tar o aparecimento de fissuras cau
sadas por tensões de origem tér
mica.

Entre os defeitos de laminação, 
são também bastante comuns: do
bras, causadas pela imperfeita en
trada no laminador; incrustação de 
carepa; e diversas outras irregulari
dades, causadas por cilindros de 
superfície gasta, arranhada, trin
cada, etc.

Laminação 
em “sanduíche”

A laminação conjunta de dois 
diferentes materiais que se cal- 
deiam é conhecida como lamina
ção em “ sanduíche”.

Através dela são produzidos os 
bimetais, isto é, metais recobertos 
por outros (clad metal), aplicados, 
por exemplo, em lâminas de ter
mostatos ou na produção de alguns 
produtos de ayo especial, como as 
chapas bimetalicas, aço carbono- 
aço inoxidável, usadas na fabrica- 
çao de reatores para a indústria 
química.

O endurecimento causado pela laminação a frio é corrigido no forno descontínuo ou no contínuo (à direita). VEJA TAM BÉM : Metalurgia.
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um ou outro, de acordo com as ten
dências políticas regionais e os be
nefícios econômicos pessoais).

Os pequenos proprietários eram 
poucos. Üma grande população de 
trabalhadores itinerantes buscava 
algo para fazer, com que pudesse 
sustentar a si e a sua família. 
Quando não havia trabalho rural, 
devido às secas, esse pessoal margi
nalizado não tinha muitas opções: 
juntava-se ao bando de jagunços de 
algum proprietário de terra ou ade
ria a um banditismo* mais decla
rado, o cangaço. No entanto, uma 
terceira alternativa, o misticismo, 
não era menos violenta: o Padre 
Cícero* Romão Batista, por exem
plo, teria um bando de flagelados 
a seu dispor.

É luz, é fogo, é lampião

Nessa sociedade, onde a violên
cia, ódio e vingança eram a lei, nas
ceu Virgulino Ferreira da Silva, a 
7 de julho de 1897, na comarca de 
Vila Bela (interior de Pernambuco). 
Filho de José Ferreira da Silva e 
Maria Selena da Purificação, era o 
terceiro de nove irmãos: Antônio, 
João, Livino, Ezequiel, Angélica, 
Virtuosa, Maria e Amália.

Teve infância e juventude seme
lhantes às de qualquer filho de pe
queno proprietário da região: aju
dava na roça, cuidava do reduzido 
rebanho e aprendia a se comportar 
como cabra valente. Atirava muito 
bem, o que era comum nessa época 
em que se brigava muito e em que 
a comida, em tempo de seca, de
pendia da caça.

Como a maioria, a família Fer
reira vivia, com relativa tranqüili
dade, do que conseguia produzir 
em sua fazenda (Passagem das Pe
dras). Até que, por volta de 1917, 
começaram a surgir desentendi
mentos com José Saturnino de Bar- 
ros, um fazendeiro vizinho. Desde 
o primeiro atrito, as duas famílias 
não perdiam oportunidade de pre
parar mútuas emboscadas.

As mortes foram se sucedendo 
dos dois lados. Saturnino, com 
mais força política, não sofreu re
presálias, mas Virgulino e dois de 
seus irmãos chegaram a ser presos, 
em épocas diferentes.

Tentando apaziguar a situação, 
José Ferreira mudou duas vezes de 
residência: primeiro, para Vila de 
Nazaré, em Pernambuco, e depois 
para Matinha de Água Branca, em 
Alagoas. Virgulino passou a traba
lhar como almocreve, transpor
tando cargas de pele para o Coro
nel Delmiro Gouveia.

Aparentemente, as brigas ha
viam terminado, mas, sentindo-se 
obrigados a punir o responsável 
por aquela “fuga”, os Ferreira ata
caram e depredaram a fazenda do 
rival. Saturnino revidou matando 
José Ferreira numa tocaia, em 22 
de abril de 1920.

Com a morte do pai, Virgulino 
e seus irmãos marginalizaram-se, 
prometendo vingança, e entraram 
para o bando de Sinhô Pereira. O 
apelido “ Lampião” surgiu nessa 
época. Muitas versões tentam justi- 
ficà-lo, e a maioria refere-se ao cla
rão que seu fuzil produzia (ati
rando ininterruptamente em com
bates jio tum os, ou usado como 
lampião para que o dono procu-

Utilizando técnicas de guerrilha em seus ataques, durante anos Lampião desafiou a policia de sete Estados.

Lampião

É lampa, é lampa, é la m pa j É 
lampa, é lampião. /Seu nome é Vir
gulino, /  Apelido: Lam pião! Essa 
e outras canções que apareceram 
entre os nordestinos durante as dé
cadas de 1920 e 1930, bem como 
os filmes e livros (mais sofistica
dos) que ele inspirou no sul do Bra
sil, refletem a popularidade de 
Virgulino Ferreira da Silva, o 
Lampião.

Seca, latifúndio, violência

Algumas terras do nordeste bra
sileiro, atingidas quase todo o ano 
por violenta estiagem, não se pres
tavam a um bom aproveitamento 
agrícola. Com o aumento da popu 
lação rural e a criação de grandes 
propriedades (latifúndios), as terras 
mais férteis —  que beiravam os 
poucos rios perenes existentes na 
região —  eram violentamente dis
putadas pelos senhores do corone- 
lismo*. Esses coronéis honorários 
da Guarda Nacional estabele- 
ciam-se em enormes extensões de 
terra e quem se aventurasse a ultra 
passar os limites de suas proprieda
des estava sujeito ao ataque dos ja 
gunços (capangas) do fazendeiro.

As rixas entre as famílias dos 
grandes proprietários eram comuns 
e consideradas normais pelas auto- 

-ridades (que chegavam até a apoiar Vaidoso. Lampião gostava de ser fotografado ao lado da seus companheiros.
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rasse alguma coisa). Com a regene
ração de Sinhô, Lampião assumiu 
a direção dos cangaceiros e trans- 
formou-se no maior perigo do ser
tão nordestino para alguns, e num 
grande ídolo para uma população 
miserável e socialmente esmagada, 
que se identificava com aquele 
bravo, capaz de desafiar e “punir” 
os poderosos.

João foi o único Ferreira homem 
que não aderiu ao cangaço. Antô
nio, Livino e Ezequiel morreram 
lutando ao lado do irmão.

A carreira de um cangaceiro

O primeiro tiroteio de Lampião
- com a polícia aconteceu em 1921, 

quando enfrentou a Volante (grupo 
de policiais especializados na caça 
ao cangaço) alagoana, perto de 
Matinha de Agua Branca.

Continuando um estado de 
guerra existente há pelo menos três 
séculos no Nordeste (e que não 
acabaria com sua morte), Lampião 
repetia os feitos de seus antecesso
res: pilhava fazendas, vilas e até ci
dades, e prendia gente importante 
para conseguir resgate.

Bom estrategista, inteligente e 
com capacidade de liderança, ele 
usava técnicas guerrilheiras em 
seus assaltos: mantinha o grupo 
subdividido, só o reunindo quando 
precisava de todos os homens; va 
lia-se de escaramuças rápidas; con
servava boa retaguarda; e nunca 
usava em um ataque mais tempo 
que o necessário. Assim, desafiou a 
polícia de sete Estados (Pernam
buco, Alagoas, Ceará, Bahia, Pa
raíba, Sergipe e Rio Grande do 
Norte) durante muitos anos. Ferido 
várias vezes, seus companheiros 
acreditavam que tivesse corpo f e 
chado (ou seja, que fosse imune a 
tiros, facadas, mordidas de cobra, 
etc., graças a mandingas e amule
tos). Essa ingenuidade era uma 
constante entre os cangaceiros, ao 
lado da bravura e da vaidade. Lam 
pião, que tinha estatura mediana e 
fala mansa, usava cabelos compri
dos, anéis e óculos de ouro, e gos
tava muito de posar para fotogra
fias, sempre com seu fuzil (do qual 
não se separava).

Em 1926, a grande preocupação 
do governo federal era combater a 
Coluna Prestes (remanescente do 
levante de julho de 1924 contra o 
Presidente Artur Bem ardes). Em 
12 de março desse ano, o Padre 
Cícero, já  venerado pelo povo (no 
Ceará) como “o milagreiro Padim  
C ipo’, aconselhou Virgulino a 
aceitar a patente de capitão do 
Exército para combater a Coluna 
em troca de uma anistia. O canga
ceiro recebeu armamento e muni
ção, mas interveio apenas uma vez 
contra o avanço das tropas de Luís 
Carlos Prestes (1898- ). Lam-

Êiãp, na realidade, sabia que o 
xército e as autoridades nordesti

nas jam ais intercederiam em seu fa
vor para lhe conseguir a prometida 
anistia. Por isso, utilizou em suas 
contínuas pilhagens pelo sertão o 
armamento recebido.

Quando invadiu a cidade de 
Mossoró, no Rio Grande do Norte, 
em 1927, Lampião foi vencido pela 
população armada e retirou-se.
Mas no mesmo ano tomou a cidade
de Limoeiro, no Ceará. Depois de As figuras do cangaço entraram para o folclore nordestino através de versos, canções e bonecos de argila.

Maria Bonita abandonou o marido para seguir Lampião.

intensa perseguição sofrida no inte
rior de Pernambuco, ele chegou à 
Bahia com apenas cinco homens. 
Contudo, já  tinha a seu lado M aria 
Dea, a M aria Bonita, que abando
nara o marido para seguir-lhe os 
passos. Forte e corajosa, era a 
companheira ideal para o canga
ceiro: mesmo ferida várias vezes, 
não abandonou a vida nômade e 
arriscada de Lampião. Cozinhava e 
costurava para o bando e cuidava 
dos feridos; só não participava dos 
tiroteios apesar de ser boa atira
dora. Em 1932, em plena caatinga, 
deu à luz uma menina (Expedita 
Ferreira da Silva, criada por uma 
família de vaqueiros baianos).

Na Bahia, Virgulino continuou 
seus ataques, ganhou mais fama, 
fez muitos amigos e inimigos, e 
permaneceu à força em vários lati
fúndios, muitas vezes cercado pelas 
volantes policiais. Quando o Es
tado de Pernambuco enviou suas 
tropas para reforçar a polícia 
baiana, Lampião embrenhou-se 
pelo Raso da Catarina (onde não 
existe água e a terra é gretada). Seu 
grupo so conseguiu sobreviver gra
ças à água da chuva armazenada 
pelos cactos da região. Foi nessa 
epoca que as policias de Alagoas e 
Sergipe uniram-se às de Pernam
buco e da Bahia para desalojar os 
cangaceiros do Raso.

Vencendo a polícia dos quatro 
Estados, Lampiao conseguiu fugir 
do Raso da Catarina. E continuou 
sua vida de aventuras. Assaltava e 
pedia dinheiro aos fazendeiros em 
troca de proteção às suas terras, o 
que geralmente conseguia.

Seus homens eram-lhe fiéis. Só
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Redescoberto pelos cineastas brasileiros, o cangaço serviu de tema a diver
sos filmes, entre eles "O  Cabeleira" e "Lampião, Rei do Cangaço"

alguns feridos, quando presos, con
taram  alguma coisa sobre o bando 
(e foram todos mortos pela própria 
polícia, depois). Os cangaceiros es
palharam o terror por onde passa
ram, por saquear, destruir e até ma
tar, mas a polícia que os perseguia 
não ficava atrás nas atrocidades: 
torturava e matava os coiteiros 
(pessoas que ajudavam ou abriga
vam cangaceiros), muitas vezes 
atingindo inocentes.

A partir de 1930, tentando dimi
nuir o poder dos “ coronéis”, princi
palmente no Nordeste, o governo 
federal iniciou uma campanha para 
desarmá-los. Depois disso, voltou a 
perseguir o cangaço^ numa repres
são que teve seu clímax no período 
de 1934 a 1938.

Morte em Angicos: manchete 
em Paris

Em julho de 1938, o governo de 
Sergipe organizou uma volante po
licial de 48 homens para vasculhar 
todo o Estado à procura do bando 
famoso. E localizaram-no, for
çando um vaqueiro, Pedro Cân
dido, a indicar o sítio onde estavam 
Lampião e seus companheiros 
(cerca de 35). Na madrugada do 
dia 28, o comandante João Bezerra 
e seus homens conseguiram encur

ralar os cangaceiros, que estavam 
acampados numa caverna, de 
frente para o rio São Francisco, na 
Fazenda Angicos.

Os corpos de Lampião, Maria 
Bonita, Enedina, Luís Pedro, Des
conhecido, Cajarana, Diferente, 
Mergulhão, Caixa de Fósforo, 
Quinta-Feira e outros caíram criva
dos de balas, inclusive nas costas. 
As cabeças dos cangaceiros mortos 
foram cortadas e em seguida envia
das ao Museu Nina Rodrigues, em 
Salvador.

No dia 29 de julho, em Paris, o 
jornal France Soir saía com a man
chete “Foi Morto no Brasil o Rei 
Vesgo do Sertão” (Lampião tinha 
um olho esbranquiçado). Mas no 
sertão pouca coisa mudara: havia 
um novo “rei”, Cristino Gomes da 
Silva, o Corisco ou Diabo Loiro. 
(Quando da chacina, o bando, 
como de costume, estava dividido. 
Assim, o grupo comandado por 
Corisco sobreviveu e a ele se jun ta
ram os que conseguiram romper o 
cerco de Angicos -— uns quinze, 
todos solidários com o ideal do 
novo chefe: vingar Lampião.)

VEJA TAM BÉM : Banditismo; 
Coronelismo.

Lang, Fritz

O diretor cinematográfico Fritz 
Lang, nascido em Viena em 1890 
e formado em arquitetura e artes 
plásticas, iniciou sua carreira na 
Alemanha, em 1919, com o filme 
Halb Blut (Meio Sangue). Nesse 
mesmo ano, Robert Wiene 
(1881-1938) realizava O Gabinete 
do Dr. Caligari (Das Kabinett des 
Dr. Caligari), obra-prima do Ex-

Eressionismo* alemão, do qual 
ang seria um dos expoentes, com 

filmes como A s  Três Luzes (Der 
M üde Tod = A  M orte Cansada, 
1921), Dr. Mabuse, o Jogador (Dr. 
M abuse Der Spieler, 1922), Os Ni- 
belungos (Die Nibelungen, em dois 
episódios: Siegfried, em 1923, e 
Kremhilds Rache =  A  Vingança 
de Kremilda, em 1924) e Metrópo- 
lis (Metropolis, 1926).

No começo de sua carreira, Fritz 
Lang elaborou também uma série

de roteiros, inclusive uma adapta
ção de O Sepulcro Indiano (Das In- 
dische Grabmal), romance de sua 
esposa, Thea von Harbou 
(1888-1954), filmado em 1921 por 
Jõe May (1880-1954) e refilmado 
pelo próprio Lang em 1958.

A ficção de Lang sempre foi do
minada pela fatalidade, às vezes em 
forma de morte personificada, con
tra a qual nenhuma ação humana 
pode ser eficiente. Diante dela, o 
diretor faz erguer-se um homem 
forte que, apesar de vencido, não 
deixa de ser uma expressão do su- 
per-homem de Nietzsche*. O pró
prio Lang afirmava ser obcecado 
pela inevitabilidade. Segundo ele, 
desde que um processo tenha sido 
iniciado, ninguém pode mais esca
par: “Mas, com isso, quero mostrar 
a atitude de luta que as pessoas de
vem sempre assumir diante dos 
acontecimentos fatais. Não é im
portante, não é essencial que saiam 
vitoriosas do combate; é o combate 
em si que é importante e vital”. E 
expressou plasticamente essa fatali
dade e esse combate, por meio de 
uma encenação rigorosa e fria.

"O  Vampiro de Düsseldorf": uma Alemanha pré-nazista entregue ao pavor.
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Metrópolis . o fatalismo expressionista: a sociedade é interpretada como uma caótica torre de Babel, e o operariado, como um exército de robôs.

Em 1931, Lang concluiu M  Dein 
Murder Sicht Dich A n = M  — O 
Assassino Está entre Nós (conhe
cido no Brasil como O Vampiro de 
Düsseldorf e na França como M, o 
Maldito), um de seus melhores fil
mes (certos críticos preferem M e
trópolis). Era o extraordinário re
trato de uma Alemanha insegura, 
vivendo no medo, à mercê de for
ças maléficas e indefiníveis para a 
sociedade da época. Esses poderes 
incontroláveis assumiam a forma 
do “vampiro de Düsseldorf’, um 
compulsivo assassino de garoti- 
nhas que, uma vez preso, é julgado 
e condenado por um tribunal de de
sempregados.

Nessa fase, o último filme ale
mão de Fritz Lang foi O Testa
mento do Dr. Mabuse (Das Testa
ment von Dr. Mabuse, 1933), cujo

Kersonagem dizia encarnar a lei. 
la s  o diretor definiu-o como “ cri

minoso perfeito, o grande titeri
teiro, aquele que, nos bastidores, 
organiza o crime perfeito. Ele está 
n u m aju ta  declarada contra as ins
tituições sociais existentes, é o 
grande jogador que joga na bolsa 
com o dinheiro, com o amor e com 
o destino dos homens, mas que 
nada deixa para o acaso. Sua arma 
preferida é a hipnose”. Joseph Paul 
Goebbels*, ministro da Propa
ganda do Terceiro Reich, interdi
tou o filme. No entanto, a obra de 
Lang era suficientemente ambígua 
e contraditória para que o mesmo 
Goebbels o convidasse, pouco de
pois, a assumir a direção do ci
nema alemão. (O melhor exemplo 
dessa ambigüidade foi Metrópolis, 
ao mesmo tempo visão fantasma
górica do operariado oprimido e 
conclusão pelo colaboracionismo 
entre capital e trabalho. Mas ne
nhum dos filmes preferidos pelo go
verno nazista conseguiu superar os 
dois monumentais e enfáticos epi
sódios de Os Nibelungos.) Apesar 
de tudo, poucas horas depois de seu 
encontro com Goebbels, Lang deci
diu fugir da Alemanha.

Na França, permaneceu o tempo 
suficiente para realizar um único 
filme (Lilion, 1934). Em seguida, 
transferiu-se aos Estados Unidos, 
onde adotou a nacionalidade ame 
ricana e realizou 23 filmes, de 1936

a 1956. Com os dois primeiros — 
Fúria (Fury, 1936) e Vive-se Uma 
Só Vez (You Only Live Once, 
1937) -—, deu seqüência ao tipo de 
análise que iniciara com M, o M al
dito. (Em Fúria, uma multidão de 
pacatos cidadãos torna-se respon
sável por um linchamento; em Vi
ve-se Uma Só Vez, a polícia perse
gue até a morte um inocente.)

Enquadrados na linha do cha
mado “filme negro”, desenvolvida 
nos Estados Unidos após a crise de 
1929, os dois primeiros filmes ame
ricanos de Fritz Lang representam, 
juntamente com M , o Maldito, sua 
reação diante do fascismo em as
censão. Depois disso, a combativi
dade e a inspiração desse diretor se 
diluíram no profissionalismo de 
Hollywood*, onde tratou com igual 
maestria gêneros diversos: do poli
cial e do filme de espionagem ao 
western e às aventuras.

Entre os filmes mais populares

3ue Lang realizou em Hollywood, 
estacaram-se: Os Carrascos Tam

bém Morrem (Hangmen Also Die, 
1943), Gardênia Ä zu l (The Blue 
Gardênia, 1952), Desejo Humano 
(Human Desire, 1954) e Enquanto 
a Cidade Dorme (fVhile the City 
Sleeps, 1955).

Ao deixar os Estados Unidos, 
Lang fixou-se na República Fede
ral Alemã, de onde viajou à índia 
para filmar O Sepulcro Indiano e 
O Tigre de Bengala (Der Tiger von 
Eschnapour, 1959). A crítica favo
rável ao cinema do autor reencon
trou nesses filmes o mesmo Lang 
dos anos 30. Em I960, a carreira 
de Fritz Lang estacionou, com o 
terceiro filme da série “Dr. Ma 
buse” : Os M il Olhos do Dr. M a
buse (Die Tausend Außen des Dr. 
Mabuse), onde o incrível equipa
mento de seu herói preferido (espin
garda de agulhas, espelho falso, 
complexo sistema de TV, porta te
leguiada da falsa caldeira) prenun 
ciava o fantástico mundo mecânico 
e eletrônico de James Bond, perso
nagem criado na literatura pelo in
glês Ian Fleming.

VEJA TAM BÉM : Expressionis- 
mo; Hollywood; Montagem.

Em Hollywood, aceitou o sistema: dirigiu 23 filmes com famosos astros.

"O s Mil Olhos do Dr. Mabuse": carreira estacionada, após quarenta anos.
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Laos

S U M Á R IO

Localização: centro da península in- 
dochinesa 

Limites: Tailândia (0 ); Camboja (S); 
Birmânia e República Popular da 
China (N ); Vietnam do Norte e 
Vietnam do Sul (L)

Superfície: 236 8 0 0  k m 2 
População: cerca de 3 0 0 0  0 0 0  hab.

(1 970 )
Cidades principais:

Luang Prabang (capital política — 
22 689 hab. em 1967), Vientiane 
(capital administrativa —  132 253 
hab. em 1966), Savannakhet e 
Paksé

Idiomas: lao, francês e outros 
Religiões: budismo (cerca de 9 7 %  da 

população): protestantismo (2 % ) e 
catolicismo (1 % )

Porto principal: Vientiane 
Aeroporto principal: Vientiane 
Rodovias: 14 3 4 0  km (1967) 
Unidade monetária: kip (um dólar =  

aproximadamente onze kips)

O reino do Laos foi criado no sé
culo XIV, sob o nome de Lan 
Xang (País do Milhão de Elefan
tes), por um príncipe de origem tai.

Os meios de vida da população do Laos são baixos, sobretudo devido às guerras pela sooerania no século XX.

Depois de um período de relativa 
prosperidade, viu-se atingido, no 
século XVI, por dois males dos 
quais não conseguiu nunca se li
vrar: as brigas da família real (que 
dividiram o país em três reinos) e 
a ingerência estrangeira. Em 1828, 
os reinos de Vieng Chang (hoje 
Vientiane) e de Champassak, ao 
sul, foram anexados ao Sião (atual 
Tailândia); seus príncipes conti
nuaram a reinar, mas na qualidade 
de vassalos.

A intervenção francesa na Indo
china (1940-1954) não permitiu 
que o Laos fosse incorporado a 
seus vizinhos. Solidamente insta
lada no Camboja* e no Vietnam*, 
a França pretendia conquistar to
das as terras localizadas a leste do 
rio Mekong.

Afastada da Indochina pelos ja 
poneses, em março de ' 1945, a 
França procurou restabelecer suas 
posiçoes no Laos, governado então 
por três irmãos, ex-dirigentes do 
Lao Issara (Partido do Laos Livre, 
primeiro movimento de libertação 
nacional do país). Em 1949, o Laos 
passou a fazer parte da União 
Francesa e o Lao Issara dividiu-se:
o príncipe Souphanouvong, com 
auxílio do Vietminh (Frente para a 
Libertação do Vietnam), fundou o 
Pathet Lao (Terra Laociana), par
tido que se uniu aos movimentos 
revolucionários do Camboja e do 
Vietnam, e dispôs as bases para a 
vitória na batalha de Dien Bien 
Phu, que expulsou os franceses da 
Indochina em 1954. Os acordos de 
Genebra de 1954 e, posteriormente, 
a Conferência de Genebra 
(1961/62), sob a iniciativa da In
glaterra e da União Soviética, con
sagraram a independência e a neu
tralidade do Laos.

A unidade nacional, entretanto, 
não existia. Três facções formadas 
por príncipes da mesma família di
vidam o país: a direita, represen
tada por Boun Oum, de Champas
sak ; os neutralistas, liderados por 
Souvanna Phouma, e o Pathet Lao 
(depois transformado em Neo Lao 
Haksat = Frente Patriótica do 
Laos), sob o comando de Soupha
nouvong.

Essas três tendências, coexis
tindo num governo de união nacio
nal, formado em 1962, correspon
diam a três regiões geográficas: o 
sul, sucessivamente pro-siameses, 
pró-franceses e pró-americanos; a 
zona montanhosa ao longo da fron
teira vietnamita, região do Pathet 
Lao, anti-imperialista; e o norte 
(Vientiane e Luang Prabang), nas 
mãos dos neutralistas.

Com a intensificação da guerra 
do Vietnam* (dividido em Norte e 
Sul) e o apoio americano ao go
verno de Souvanna Phouma, o ter
ritório do Laos, cortado pela trilha 
Ho Chi Minh, perdeu o aparente 
neutralismo e envolveu-se de fato 
na luta. No início da década de
1970, duas forças antagônicas dis
putavam hegemonia, cada uma de
las controlando a metade do país:
o Exército real, apoiado pela má
quina de guerra norte-americana, e 
as tropas do Pathet Lao, por norte- 
vietnamitas.

Em 1969, Souvanna Phouma ad
mitiu oficialmente a presença da 
aviação norte-americana em terri
tório laociano, e o Pathet Lao não
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Promovendo a unidade do Laos, o Mekong a sua maior via de comunicação.

As cidades laocianas são pequenas e obrigadas a vencer a grande floresta. A  grandeza da antiga capital imperial contrasta com a probreza do povo.

escondia suas vinculações com o 
Vietcong e o Vietnam do Norte, o 
que acahou por envolver o Laos e
0 Vietnam em uma só guerra.

Em 1973 as duas facções con
cordaram em cessar fogo e no ano 
seguinte formaram um governo 
provisório.

Mekong, o eixo vital

O oeste do Laos é composto de 
maciços montanhosos entre os 

uais o Mekong abre caminho com 
ificuldade. A áltitude dessa zona 

acidentada chega a ultrapassar os
1 000 metros. Ao norte e a leste, 
eleva-se um maciço cristalino en
trecortado de planaltos calcários, 
que se estende desde os confins ti- 
betanos até o Tonquin, e que apre
senta também altitude superior a
1 000 metros em quase toda a sua 
extensão.

Entre esse dois maciços (que re
presentam um V invertido, cuja 
ponta coincide com o extremo

norte do pais, Phong Saly) encon
tra-se o planalto de Tran Ninh, que 
se estende por 2 000 quilômetros 
quadrados e com uma altitude que 
varia de 1 200 a 1 500 metros. Ao 
sul de Tran Ninh fica a pequena

fdanície de Vientiane, estirada ao 
ongo do Mekong.

A parte sudeste do país é domi
nada pela cordilheira Anamítica, 
que se encontra, em sua maior 
parte, em território vietnamita. Em
bora sua altitude diminua de forma 
abrupta em direção ao Vietnam, do 
lado laociano ela desce suavemente 
em direção ao Mekong. Termina ao 
sul, pela cúpula de Bolovens.

Nascendo no Tibete, o enca- 
choeirado Mekong promove a uni 
dade do Laos, percorrendo aproxi
madamente 1 800 quilômetros em 
seu território. Apesar de não muito 
propício à navegação, é a princi
pal via de comunicação; suas 
aguas e seus afluentes são indispen
sáveis à irrigação das planícies 
mais baixas.

A floresta está presente em 
quase todo o Laos (cobre 59,3% do 
território). Os planaltos entre as 
cordilheiras e o Mekong são reco
bertos de florestas abertas e de sa
vanas.

O clima e o terreno do planalto 
de Bolovens prestam-se às planta
ções de chá e café, culturas de rela
tiva importância para o país. As 
zonas de plantio do arroz —- ape
sar de constituírem a base da eco
nomia laociana — são pouco ex- 
tensas._ Estão localizadas na 
confluência dos rios Nan Ou e Nan 
Suong com o Mekong, na região de 
Luang Prabang; nas planícies do 
Vientiane, Thakhek e Savannakhet; 
no vale do Sé Done, em direção a 
Saravane; e nos vales do Mekong, 
na região entre Paksé e a fronteira 
cambojana.

O regime climático do Laos é 
monçônico. Quentes e úmidos, os 
ventos de sudoeste, que sopram de 
maio a outubro, trazem chuvas 
abundantes, com índices pluviomé-

tricos que variam entre 1 300 e
2 000 milímetros.

No mês de janeiro, a tempera
tura atinge 22 graus centígrados e, 
em julho, chega a 27 graus. Nos 
meses de março, abril e maio a 
temperatura chega facilmente a 35 
graus e as chuvas não refrescam a 
atmosfera.

A agricultura ocupa 90% da po
pulação, mas os camponeses vivem 
isolados, fora do circuito monetá
rio. A economia laociana é das 
mais atrasadas do sudeste asiático: 
a receita do país em 1969/70 era 
de 8 176 milhões de kips para uma 
despesa de 18 308 milhões. O 
grande déficit é coberto pela aju
da estrangeira, principalmente da 
USAID (que, no entanto, investe 
muito mais em despesas militares 
do que no programa de desenvolvi
mento rural).

A produção agrícola é quase 
toda baseada no arroz, seguido do 
milho, alguns legumes sazonais, 
chã, café, algodão e tabaco. As tri-



bos montanhesas conseguem uma 
produção anual de 70 toneladas de 
ópio, com o cultivo da papoula.

Na cultura do arroz, que é a ati
vidade básica da população, são 
empregados os métodos mais pri
mitivos de trabalho, como os ara
dos puxados por búfalos e a quei
mada (ray), que dá bons resultados 
no primeiro ano, mas diminui rapi
damente o rendimento da terra. O 
jlantio é feito em abril, no início da 
ístação das chuvas, e a colheita, 
iurante a estação seca (entre outu
bro e dezembro). O tipo de arroz 
cultivado no Laos (o pegajoso 
Oryza glutinosa) não se presta à 
exportação para os mercados euro
peus. Em 1967, foi introduzido o 
arroz das Filipinas, de melhor qua
lidade e maior rendimento, mas os 
resultados não foram considerados 
satisfatórios. Em 1972, havia a ne
cessidade de importar aproximada
mente 40 000 toneladas de arroz da 
Tailândia.

O estanho constitui o principal 
recurso mineral explorado no Laos. 
A maior mina (e também a maior 
indústria do pais) é a Phone Tiou, 
localizada em Thakhek. Em 1969, 
a produção de estanho chegou a 
1 250 toneladas, muito inferior às 
verificadas antes da - Segunda 
Guerra Mundial (1939/45). Outros 
recursos minerais, tais como car
vão de pedra, ferro, cobre, chumbo, 
antimônio e zinco, são de impor
tância muito pequena na economia 
laociana.

Dificuldades de transporte entra 
vam o crescimento da atividade de 
extração de madeira, que mesmo 
assim constitui uma razoável fonte 
de divisas.

Os laos e as muitas tribos

Os laocianos têm idade média de 
vinte anos e vida previsível de 35. 
Relativamente pouco povoado (me
nos de treze habitantes por quilô
metro quadrado, em 1970 —  uma 
das menores densidades demográfi
cas do sudeste asiático), o país não 
apresenta homogeneidade étnica: 
os laos representam metade da po
pulação; a outra metade está divi-

Laos

Do subdesenvolvimento surgem profissões como a do barbeiro ambulante.

dida entre as colónias estrangeiras 
e inúmeras tribos diferentes.

Pertencentes ao mesmo grupo 
dos tais (da Tailândia), os laos vie
ram das regiões do sul da China 
(entre os séculos XI e XIII), e con
trolam a administração do país.

A mais importante comunidade 
estrangeira é a chinesa, com uma 
população de aproximadamente 
40 000 pessoas. Os chineses quase 
monopolizam o comércio, o credito 
e pequenas empresas industriais e 
artesanais.

Os vietnamitas formam o se
gundo grupo estrangeiro do Laos. 
Como os chineses, vivem nos gran
des centros e instalaram-se no país 
durante a colonização francesa. 
São geralmente artesãos, comer
ciantes ou trabalhadores especiali
zados.

Outras comunidades estrangei
ras também se instalaram no Laos; 
entretanto são de menor importân
cia, tanto numérica quanto econo
micamente: os kmers (5 000 pes
soas aproximadamente, todos cam
poneses que vivem no sul do país), 
os tailandeses, os indianos e os 
franceses.

As minorias étnicas são numero
sas. Os khas, uma delas, vivem em 
tribos nas montanhas e formam um 
grupo relativamente numeroso, 
com 500 000 indivíduos. Isolados, 
praticando uma agricultura de sub
sistência, são os habitantes mais 
antigos da região. Dividem-se em 
várias tribos, como Kha Mou, Kha 
La Met, Kha Bit e Kha Bô. São 
majoritários nas províncias sulinas 
de Attopeu e de Saravane e, no 
norte, nas de Namtha, Phong Saly 
e Luang Prabang.

As tribos tais, com quase 
300 000 indivíduos, são etnica- 
mente aparentadas às laos, mas 
muito atrasadas, conservando ve
lhas tradições. Existem ainda ou 
tras numerosas minorias étnicas do 
Laos que integram os grupos miao- 
yao e sino-tibetano.

A  economia de guerra leva à concentração do comércio nas grandes feiras.
VEJA TAM BÉM : Ásia; Vietnam, 
Guerra do.

As mulheres laocianas dedicam-se, em geral, ao trabalho de artesanato. A  presença norte-americana envolveu o Laos e o Vietnam em uma só guerra.
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Laplace

“ A astronomia, pela dignidade 
do seu objetivo e pela perfeição de 
suas teorias, é o mais belo monu
mento do espírito humano, o título 
mais nobre da inteligência. Sedu
zido pelas ilusões dos sentidos e do 
amor-próprio, o homem conside
rou-se durante muito tempo como 
o centro do movimento dos astros 
e o seu orgulho vão foi punido pe
los pavores que estes lhe inspira
ram ( . . . ) ,  erros e receios que re
nasceriam rapidamente se o facho 
da ciência se extinguisse.” São pa
lavras de Pierre Simon Laplace, 
matemático e astrônomo francês 
que, em sua Mecânica Celeste 
(1799), deu continuidade à revolu
ção científica de Galileu*, New
ton*, Hailey*, D ’Alembert* e Eu
ler* entre outros.

_ Foi ele quem demonstrou a sujei
ção do sistema solar ao principio 
da gravitação* universal, empre
gando para tal unicamente a ciên
cia. Com isso, libertou definitiva
mente o conhecimento astronómico 
das influências medievais e aristo- 
télicas.

Laplace nasceu em Beaumont- 
en-Auge, Normandia, em 1749. 
Diante dos precários recursos da 
família (camponesa), seus estudos 
na Escola Militar da cidade natal 
foram financiados por vizinhos. 
Assim, conseguiu chegar a profes
sor de matemática. Sentindo as li
mitações da província, decidiu 
transferir-se a Paris, onde poderia 
aperfeiçoar-se como aluno de D’A
lembert, o mais famoso matemá
tico da época. Laplace escreveu- 
lhe, antes, inúmeras cartas, sem 
obter qualquer resposta. Quando, 
porém, lhe enviou alguns trabalhos 
sobre mecânica*, D Alembert não 
teve dúvidas em apoiá-lo para o 
carço de professor da Academia 
Militar de Paris.

Em 1784, tomaria parte na orga
nização das escolas Politécnica e

T H É O R I E
D E  J U P I T E R

E T

D E  S A T U R N E .
Par M . d e  l a  P l a c e , de !'Académie Royale 

des Sciences.

Com  suas pesquisas, Laplace deu prosseguimento à revolução científica.

Normal, e ingressaria na Academia 
de Ciências. Daí por diante, ocupa
ria vários cargos políticos de desta
que, entre eles os de ministro do In
terior e membro da Comissão de 
Pesos e Medidas e do Bureau des 
Longitudes. O conturbado período 
da Revolução Francesa*, do Impé
rio Napoleônico* e da Restauração 
dos Bourbons significou para ele 
anos de prosperidade.

Nos campos da  física* e da as
tronomia*, Laplace deu seqüência 
ao trabalho desenvolvido por New
ton. A tentativa de explicar a ori
gem do universo é considerada 
uma de suas contribuições mais va
liosas^ Os cinco volumes de sua Ex
posição do Sistema do M undo 
(1796) divulgam, sistematizam e 
desenvolvem as teorias de Newton 
e dos cientistas da época. Tratam 
dos movimentos aparentes e reais 
dos corpos celestes, das leis do mo
vimento, da teoria da gravitação 
universal e também da história da 
astronomia.

Já  em 1773, Laplace provara 
que os movimentos e as distâncias 
médias dos planetas eram invariá
veis ou sujeitos apenas a pequenas 
variações periódicas. Sempre em 
contato com os cientistas da época, 
correspondeu-se durante trinta 
anos com Lagrange*. Em 1766, 
numa dessas cartas, Lagrange for
mulou a lei de variação dos ele
mentos orbitais, possibilitando a 
Laplace provar que até mesmo as 
ínfimas perturbações que os plane
tas exercem entre si seguem as leis 
gerais da gravitação. Nove anos 
depois, aplicando ainda o método 
de Lagrançe, demonstrou a lei das 
órbitas excentricas dos planetas.

Pode-se afirmar que a mecânica 
racional de Laplace, mais que a 
geometria, impulsionou as teorias 
das equações diferenciais. Assim, 
ele provou por dois teoremas a pos
sibilidade de se medirem a distân
cia e a excentricidade das órbitas 
planetárias. Entre outros importan
tes trabalhos seus, destaca-se a pri
meira demonstração completa do 
teorema de D ’Alembert sobre a 
forma das raízes das equações algé
bricas. Elaborou tambem uma teo
ria que possibilitou a lei matemá
tica sobre a rarefação da atmosfera 
com a altura, meio prático de res
ponder às sucessivas indagações 
sobre a física da  atmosfera. Suas 
pesquisas sobre a teoria dos erros, 
desenvolvidas em Teoria Analítica 
das Probabilidades (1812), são 
consideradas as mais importantes 
contribuições para o cálculo das 
probabilidades.

No campo específico da física, 
Laplace determinou a lei da indu
ção magnética. Com Lavoisier* 
(como ele, discípulo de Joseph 
Black*) construiu um calorímetro e 
determinou, em 1783, o calor es
pecífico de grande número de cor
pos, usando-o também no estudo 
do calor animal.

Poucos minutos antes da morte, 
ocorrida em Paris, a 5 de março de 
1827, Laplace sintetizou toda a 
grandeza de seu espírito científico: 
“O que conhecemos é ínfimo, o que 
ignoramos é vasto”.

VEJA TAM BÉM : Astronomia.

A  P A R I S ,

n i  L’l M M I M U I E  I O V H C

M O C C L X X X V U .

"Teoria de Júpiter e de Saturno" foi editada très anos após o ingresso de Laplace na Academia (à direita).
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Baixa estatura, tronco longo e membros curtos caracterizam os lapões.

Lapões

Os lapões pertencem ao grupo 
étnico natural da Lapônia, que 
abrange regiões diferentes de qua
tro países europeus: do norte da 
Suécia à península de Kola, na 
Rússia, passando pelo norte da 
Finlândia e pelas províncias costei
ras de Troms, Finnmark e Norland, 
na Noruega. Fisicamente, eles se 
aproximam do tipo característico 
alpino, mas têm estatura mais 
baixa, com o tronco longo e os 
membros curtos. Há quem os clas
sifique como descendentes dos po
vos paleoârticos, outros conside
ram-nos alpinos e uma terceira 
corrente atribui-lhes procedência 
mongólica.

A partir do século XVI, com a 
colonização sueca e finlandesa, os 
lapões passaram a ter mais contato 
com outros povos, mas isso já  
ocorria desde o século IX, de ma
neira não sistemática. Com os tra
tados de Tayssina (1595) e de Kna- 
red (1613), o território dos lapões 
foi dividido entre a Suécia, a Rús
sia e a Dinamarca, mas as frontei
ras só foram demarcadas no século 
XIX . Em 1940, as regiões lapônias 
da Finlândia e da  Noruega foram 
invadidas por tropas alemãs e, em 
1945, devastadas pelas ofensivas 
russa e finlandesa. Não consti
tuindo um distrito administrativo 
unificado, a Lapônia apresenta 
apenas comunidades nacionais em 
cada um dos países.

Em 1970, o número de lapões 
chegava a 35 000. No litoral da 
Noruega concentra-se, em peque
nas propriedades e vivendo da 
pesca, 60% da população lapônia. 
Na Suécia e na Rússia (cerca de 
30%), os lapões dedicam-se princi-

Lapões da Rússia e da Suécia dedicam-se sobretudo à criação de renas.

VEJA TAM BÉM : Escandinavos, 
Povos; Finlândia; Fino-úgricas, 
Línguas..

Cachimbos e bolsas são feitos com 
técnica rudimentar. As mulheres 
conhecem a arte de tecer coloridas 
fitas em teares de osso (abaixo).

pal mente â criação de renas. Na 
Finlândia, chegam perto dos 10%, 
e são fazendeiros, exploradores de 
florestas e criadores de gado. Tra
balham na mineração e na produ
ção de energia elétrica. A região de 
Kemi, onde vivem, é servida por 
boa rede de estradas. Por séculos, 
a atividade básica dos lapões foi a 
criação de renas, a caça e a pesca. 
Hoje, mais adaptados à vida mo
derna, orientam sua economia para 
a venda de carne.

A língua lapônia pertence ao 
grupo finico da família fino-ú- 
grica*, com três dialetos principais 
e muitas expressões escandinavas e 
russas. Quase todos falam o lapão 
e o idioma do país que habitam, 
mas em algumas comunidades já  
não se usa mais a língua original 
do povo.

Na Finlândia e na Rússia, eles 
seguem a religião ortodoxa; na 
Suécia e na Noruega, a maioria é 
luterana.

Antes nômades, sua tendência, 
com o crescimento dos rebanhos, 
passou a ser a da fixação na terra, 
principalmente entre os lapões sue
cos. Alguns grupos, que ainda pra
ticam o nomadismo, vivem em ten
das cônicas de pele e lona no verão 
e, no inverno, constroem casas de 
madeira e de cortiça.

Pelo processo de miscigenação, 
os traços que caracterizam os la
pões tendem a desaparecer, assim 
como sua cultura tem sido modifi
cada por influências dos países 
nórdicos. Algumas medidas foram 
adotadas, porém, para preservar a 
cultura lapônia, como o ensino 
obrigatório do lapão nas escolas, 
junto com a língua nacional, e a 
proteção dos pastos para renas.
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A  fonte de laser contínuo consta basicamente de um tubo de vidro cheio de gás (uma mistura de hélio e neônio —  que produz luz vermelha — , ou gás 
carbônico) (1). Exteriormente ao tubo, dispõe-se o espelho que reflete as radiações (2). Sua posição é ajustada dentro de limites muito estreitos: pequenas 
vibrações ou choques podem deslocá-lo, interrompendo o funcionamento do aparelho. O laser a argônio (3) exige refrigeração do tubo central.

Laser

Em 1960, o vocabulário cientí
fico incorporou uma nova palavra:
LASER, sigla da expressão inglesa 
Lighl Amplification by Stimuíated 
Emission o f  Radiation (Amplifica
ção da Luz por Emissão Estim u
lada de Radiação).

Ao contrário da luz* comum 
(policromática), o laser produz ra
diações com um único compri
mento de onda* —  é uma fonte 
monocromática. A monocromatici- 
dade não constitui, no entanto, a 
mais importante e diferenciadora 
propriedade do laser: é sobretudo a 
grande “coerência” dessa radiação 
que responde pelo interesse em 
suas aplicações. (Uma fonte lumi
nosa é coerente quando as ondas 
luminosas emitidas por todos seus 
átomos vibram em conjunto, em 
fase, sem se oporem.)

Uma lâmpada elétrica produz 
luz pela incandescência de um fila
mento. Os átomos* do material que 
o constituem são excitados pelo 
aquecimento, passando a ocupar 
estados ou níveis de energia* mais 
elevados. Mas, nesses estados ener 
géticos, os átomos tornam-se instá
veis, (fêcaindo para níveis mais bai
xos; durante o processo, emitem Para perfurar materiais de elevado ponto de fusão, como o aço. recorre-se à potência do laser a impulsos.
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radiações. Como o número de 
niveis de energia ocupados é muito 
grande, os “saltos energéticos” res
ponsáveis pelas radiações assumem 
intensidades diferentes — e a ra
diação produzida estende-se por 
uma faixa de comprimentos de 
onda muito larga. Além disso, as 
radiações originam-se em toda a 
superfície do filamento, podendo 
ser emitidas em todas as direções, 
e a qualquer instante.

Controlando o momento de 
emissão do quantum  de radiação 
de cada átomo, e forçando a ocor
rência de apenas dois estados de 
excitação, é possível fazer com que 
a radiação de um átomo reforce a 
do seguinte, e_ assim por diante. 
Nessas condições, somente as ra
diações de um mesmo compri 
mento de onda são emitidas, e 
numa seqüência tal que o raio de 
luz produzido resulta unidirecional. 
Radiações dessa natureza apresen- 
•tam uma frente de onda bem defi
nida ao longo de toda a seção do 
raio: são coerentes, e podem alcan
çar um índice de convergência (ou 
paralelismo de ondas) extrema
mente alto. O laser integra essa 
classe de radiações monocromáti
cas, coerentes e convergentes.

No campo das microondas

As bases da teoria da emissão 
estimulada de radiação foram lan
çadas em 1917, quando Einstein* 
afirmou a necessidade de sua exis
tência para que se possa explicar o 
comportamento do espectro da ra- 
diaçao de corpos negros. No en
tanto, a falta de técnicas experi
mentais adequadas retardou seu 
desenvolvimento.

Somente no início da década de 
50 os cientistas russos N. G. Basov 
e A. M. Prokhorov e o americano 
C. H. Townes propuseram a cons
trução de um MASER (Microwave 
Amplification by Stimulated Emis- 
sion o f  Radiation: Amplificação de 
Microondas por Emissão Estim u
lada de Radiação). Após a constru
ção desse aparelho tornou-se possí
vel amplificar radiações na banda 
das microondas* (com compri
mento de onda da ordem de 1 centí
metro, ou menos). Logo depois, 
partiu se para um maser com molé
culas de amoníaco (NH^). Em 
1964, o trabalho dos tres cientistas 
era reconhecido com o Prêmio No- 
bel de Física.

Pesquisas subseqüentes levaram 
Townes e A. Schawlow a preverem, 
em 1958, a possibilidade da cons
trução de um maser capaz de ope
rar na região do infravermelho, ou 
mesmo das radiações visíveis. O 
dispositivo por eles elaborado 
constava de dois espelhos planos, 
paralelos entre si (um deles — o 

espelho parcial”  —  era atraves
sado por uma pequena parcela da 
radiação incidente). O espaço entre 
os espelhos (cavidade) era ocupado

fior um meio amplificador (Schaw- 
ow e Townes pensaram inicial

mente em vapor de potássio), em 
condições de emitir espontanea
mente radiações com comprimento 
de onda (A) bem definido. A distân
cia /, entre os espelhos, era esco
lhida de modo que pudesse conter 
um número inteiro de meios com
primentos de onda:

Existem vários comprimentos de 
onda que satisfazem essa equação, 
porém_ apenas um corresponde à 
radiação emitida estimuladamente 
pelo meio. Quando ocorre essa 
coincidência (ou ressonância), a ra
diação cresce até formar uma onda 
estacionária entre os espelhos; 
parte da radiação atravessa o espe
lho parcial, formando o raio de 
saída. No meio amplificador, so
mente a radiação que se desenvolve 
paralelamente ao eixo dos dois es
pelhos consegue sobreviver. Por 
outro lado, como a radiação dentro 
da cavidade é espacialmente coe
rente (formada apenas por ondas 
planas), o raio emergente tem a 
mesma característica, assemelhan
do-se a um feixe de raios paralelos. 
O índice de divergência desse raio 
deve-se apenas à difração inerente 
ao espelho parcial:

(58) S  l  /D  
(D indica o diâmetro do espelho 
parcial). Por exemjjlo, consideran- 
do-se uma radiaçao com compri
mento de onda de um mícron e um

espelho com 1 centímetro de diâ
metro, o ângulo de divergência é da 
ordem de 22 segundos de arco. No 
campo das microondas, esse nível 
de colimação exigiria antenas para
bólicas com centenas de metros de 
diâmetro. Nos lasers, o ângulo de 
divergência é considerado pratica
mente desprezível.

Pulsantes ou contínuos

__ A emissão estimulada de radia
ção ocorre em átomos ou molécu
las capazes de absorver luz, ou 
uma outra forma de energia, 
armaizenando-a durante certo 
tempo. Mas esse átomo ou molí- 
cula, excitado, acabará por perder, 
espontaneamente, a energia absor
vida, emitindo luz ou outra radia
ção eletromagnética. Se, porém, for 
atingido por uma radiaçao igual à 
que tende a emitir (exatamente do 
mesmo comprimento de onda), a 
energia acumulada é imediata
mente irradiada. Ela tom ará a 
mesma direção de radiação que 
agiu como estímulo —- e ambas se
rão coerentes, sem defasagem.

Os materiais que proporcionam

esse fenômeno podem ser utilizados 
na amplificação de um feixe lumi
noso. Um rubi, por exemplo, con
tém átomos de cromo, que lhe con
ferem a coloração vermelha e 
permitem a ocorrência de emissão 
estimulada. Iluminando-se forte
mente o rubi, seus átomos de 
cromo absorverão e guardarão, du
rante algum tempo, uma parte da 
luz que os atinge. Se, quando os 
átomos são excitados, o cristal for 
atravessado por um curto pulso lu
minoso dirigido, de cor adequada, 
uma parte dos átomos sofrerá emis
são estimulada. E a luz emitida terá 
exatamente o mesmo sentido e a 
mesma cor do feixe inicial, refor
çando-o.
__ Um novo efeito surge quando 

são colocados dois espelhos parale
los nas extremidades de um ampli
ficador luminoso desse tipo: a luz, 
ao invés de atravessar o aparelho 
e afastar-se, descreverá um movi
mento de vaivém; a cada passagem 
ela irá ganhar intensidade, desde 
que a amplificação, em todos os ci
clos, supere as perdas de energia 
verificadas na reflexão* Nesse 
caso, podem então ocorrer dois

Visto sob luz comum (incoerente), o holograma exibe coloração acinzentada e. por vezes, anéis concêntricos. No 
entanto, quando iluminado com a radiação coerente de um laser continuo, idêntico ao que foi usado para fotografar 
a cena, reproduz uma imagem tridimensional, cujos efeitos dependem do ângulo de observação.
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processos distintos: ou o rápido 
movimento do feixe luminoso des
carrega todos os átomos do ele
mento ativo, em uma fração de se
gundo, precisando receber energia 
antes que surja novo pulso lumi
noso (laser de regime pulsante); ou 
a luz atinge, devido às perdas, uma 
intensidade limite —  que depen
derá da rapidez com que a fonte de 
energia externa recarrega os áto
mos que se descarregaram (laser de 
emissão contínua)

A potência média de todos os la- 
sers e relativamente baixa. (Já se 
conseguiu, no entanto fabricar la- 
sers a gás carbônico, com potência 
superior à de lâmpadas incandes
centes.)

Os lasers pulsantes, em virtude 
de acumularem energia durante al
gum tempo e liberá-la em um pe
ríodo muito curto, alcançam, du

rante a emissão, potências mais 
altas que a de qualquer outra fonte 
conhecida de energia. Concentran- 
do-se sua luz por meio de lentes, 
podem-se produzir (em pequenas 
regiões) temperaturas muito supe
riores à da superfície solar. Isso 
justifica suas aplicações: execução 
de furos e cortes de tamanho redu
zido, com grande precisão e em 
qualquer tipo de material (desde te
cidos humanos até chapas metáli
cas ou cristais); soldagens e ajustes 
em micro-eletrônica; etc.

Estuda-se também a possibili
dade de utilização dos lasers pul
santes como armas antiaéreas. Per
segue-se ainda a aplicação da 
potência dos impulsos na fusão nu
clear controlada, que exige tempe
raturas equivalentes às que são 

roduzidas nas explosões de bom- 
as* nucleares.

Estudos efetuados com laser no Departamento de Física da Universidade 
de Campinas: desviado por um prisma (em cima) e atingindo o filme.

A  aparelhagem utilizada em holografia é constituída por: um laser cujo feixe 
é alargado por um sistema de lentes; um espelho plano; e uma placa foto
gráfica. Parte da radiação é refletida pelo espelho e incide diretamente sobre 
a chapa, criando um fundo de iluminação coerente: a outra parcela, refletida 
pelo objeto, também atinge a placa fotográfica, formando uma rede de inter
ferências (tanto de intensidade como de fase) com a luz de fundo (em cima). 
Para observar a imagem registrada no holograma, é necessário que a dire
ção da luz incidente coincida com a do feixe que se encontra refletido pelo 
espelho. Ao atravessar o holograma, ela dá origem a dois feixes: um deles 
concentra-se e produz uma imagem real do objeto; o outro diverge, for
mando assim uma imagem virtual (por meio de uma lente, pode-se proje- 
tá-la em um anteparo, ou ainda fotografá-la).

Os usos dos aparelhos de emis
são contínua não são menos impor
tantes. A pequena divergência de 
seu feixe pode permitir a realização 
de telecomunicações. Os sistemas 
em estudo serão capazes de trans
mitir sinais telegráficos, sons e 
imagens a grandes distâncias. Os 
sinais elétricos, luminosos e sono
ros seriam usados, no transmissor, 
para modular a luz do laser —  va
riando sua intensidade, com grande 
rapidez. O feixe luminoso seria en
viado dentro de tubos a vâcuo 
(para evitar a absorção luminosa); 
na estação receptora, seriam deco
dificados e reconstituídos os sinais 
originais.

A “fotografia sem lentes”

A coerência e monocromatici- 
dade do laser contínuo proporcio
nam outra importante aplicação — 
a holografia (em grego, “ inscrição 
do inteiro”). Apesar de ser conhe
cida desde 1947 (através de pesqui
sas de D. Gabor e I. Williams), 
essa técnica de “fotografia sem len-

tes”  só se desenvolveu após a des
coberta do laser, que fornece uma 
luz coerente e de intensidade razoá
vel.

Quando examinado sob luz co
mum, o holograma —  chapa foto
gráfica que contêm todas as infor
mações sobre a luz refletida pelo 
objeto, sua amplitude e fase —  
apresenta coloração acinzentada e 
exibe estrias circulares.

Quando é observado sob a luz 
do laser que é utilizado na impres
são da chapa, ou de um outro que 
apresente igual comprimento de 
onda, o holograma revela uma im a
gem tridimensional.

Os hologramas revestem-se de 
características muito particulares. 
Por exemplo, se forem cortados em 
vários pedaços, mesmo depois de 
cortados, cada um destes reproduz 
a imagem completa do objeto que 
está sendo fotografado.

VEJA TAM BÉM : Luz; M icroon
das; Ondas.
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Latão

Durante muito tempo não se fez 
distinção entre o zinco* (Zn) e o es
tanho (Sn). Dessa forma, as ligas 
desses metais com o cobre* (Cu) 
também geraram confusões: muitas 
passagens da Bíblia e de outras 
fontes históricas que fazem referên
cia ao bronze* (liga Cu-Sn) devem 
na verdade estar se referindo ao la
tão (Cu-Zn).

Foi por volta do ano 300 d.C., 
que o latão passou a ser uma im
portante mercadoria comercial; 
nessa época já  havia uma produ-

tão considerável nos Países-Baixos. 
Ima moeda romana que continha 

cerca de 17% de zinco está entre as 
mais antigas peças de latão conhe
cidas: data de 20 a.C.

Estrutura da liga

O latão pode ser considerado 
uma solução sólida de zinco no co
bre (à temperatura normal, a solu
bilidade de zinco no cobre é total, 
até a quantidade de 36%). Os la
tões com mais de 36% de zinco já  
apresentam constituintes com es
trutura diferente da do cobre.

As ligas compostas exclusiva
mente de cobre e zinco são chama
das de “ latão binário”  ou “ co
mum”. Quando aparecem outros 
elementos, a liga recebe o nome de 
“latão especial . Todos os tipos de 
latão devem conter, no mínimo, 
50% de cobre; os que estiverem 
abaixo dessa porcentagem não ofe
recem boas qualidades técnicas.

Na sigla do latão, o cobre apa
rece convencionalmente represen
tado em primeiro lugar, sendo se
guido do zinco e da proporção em 
que este entra na liga (por exemplo: 
Cu-Zn33).

No caso das ligas especiais, vem 
também o símbolo do novo ele
mento e sua porcentagem.

Os latões cujos cristais têm es
trutura cúbica com face centrada 
são chamados de alfa, e têm estru
tura cristalina igual à do cobre. 
Nesta liga, o cobre entra na pro
porção de 63 a 95%. Sua carac
terística é a grande facilidade de 
deformação, em qualquer tempera
tura. Os latões alfa que contêm de 
10 a 20% de zinco são particular
mente plásticos e de cor dourada. 
Os que j>ossuem de 28 a 30% de 
zinco sao usados sobretudo para 
fabricação de cartuchos de balas de 
revólver, metralhadora, canhão e 
outras armas de tiro. 0 s  que che
gam a 35% são recomendados para 
uso em laminação, tendo aplicação 
muito variada como, por exemplo, 
soquetes de lâmpadas, trabalhos 
ornamentais, etc.

Os latões contendo mais de 36% 
de zinco apresentam dois consti
tuintes na sua estrutura: o consti
tuinte alfa (o mesmo dos latões 
com menos de 36% de zinco) e o 
beta, que è bastante frágil. Por isso 
ele se distingue do alfa, na aplica 
ção, por sua boa maleabilidade a 
quente, mas tem pouca plasticidade 
a frio, que será tanto pior quanto 
maior for o teor de zinco (e, conse-

A  liga Cu-Zn encontra aplicações diversas como produtos acabados ou como lingotes para laminaçio de chapas.

Visto ao microscópio, o latão com 30%  de zinco apresenta granulação carac
terística. A  estrutura ò monofásica e as tonalidades diversas dos grftos se 
devem à diferente orientaçào assumida pelos cristais.

qüentemente, da quantidade do 
constituinte p)

Um exemplo desse tipo de latão 
é o chamado metal Muntz, que 
contém 40% de zinco. Por sua 
pouca maleabilidade a frio, é usado 
para fins estruturais, válvulas para 
vapor, etc. É a mais resistente das 
ligas cobre-zinco, e deve ser traba
lhado entre temperaturas que va
riam de 625 a 800°C.

Novos elementos

_ Latões especiais ou modificados 
são aqueles que possuem um ou 
mais elementos adicionados à liga 
básica Cu-Zn.

O coeficiente de equivalência de 
um elemento adicional é definido 
pela quantidade de zinco que 
exerce sobre a estrutura do latão o 
mesmo efeito que 1% desse ele
mento. Quando se diz que o alumí
nio tem um coeficiente de equiva
lência igual a 6, por exemplo, isso 
significa que 1% de alumínio tem 
o mesmo efeito que 6 unidades de 
zinco.

A maioria dos elementos adicio
nais serve para melhorar as quali
dades físicas (resistência à corro
são, ao atrito e à abrasão) do latão, 
melhorar sua usinabilidade (latões 
com chumbo, por exemplo) para 
ser trabalhado em máquinas, ou 
ainda simplesmente para modificar 
sua cor.

Os elementos mais freqüente
mente adicionados ao latão são os 
seguintes: o alumínio (para aumen
tar a resistência à corrosão), o 
chumbo (para facilitar a sua usina- 
gem por torneamento, fresamento, 
etc.), o estanho (que, quando acres
c en tad o  n a  p roD orcão  de 1%. au
menta a resistência a corrosão pela 
água do mar) e o níquel (para dar
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Objetos de latão do século X IV : tigela com incrustação de prata (em cima), 
bacia e porta-jóias, decorados com ouro e prata.

coloração branca e também permi
tir que o material receba galvaniza
ção de níquel ou prata). O m anga
nês e o ferro são adicionados para 
aumentar a resistência do latão al- 
fa-beta às tensões. Para cada com
posição, as quantidades dos ele
mentos básicos e adicionais são 
pesadas com muito cuidado. Nor
malmente, usa-se um excesso de 
0,5% de zinco, para compensar a 
volatização que costuma ocorrer 
durante o período de fusão.

Para a fundição*, os tipos de 
forno variam desde o cadinho- 
fundo, para pequena produção, até 
enormes fornos elétricos de indu
ção, com capacidade para mais de 
100 toneladas, passando pelos for
nos de reverberação, com capaci
dade intermediária. Estes são parti
cularmente apreciados por sua 
adaptabilidade.

A dezincagem e o “season 
cracking”

Os latões estão sujeitos a um fe
nômeno de dezincagem ou dezinci- 
ficação, que se verifica como uma 
aparente dissolução do zinco em 
relação ao cobre. Na realidade, tra- 
ta-se de uma redeposição natural 
do cobre em algumas zonas que se 
tornam eletroliticamente catódicas. 
A dezincagem pode ser eliminada 
com a adição de pequenas quanti
dades (aproximadamente de 1% de 
fósforo ou antimônio, chamados de 
“ inibidores” . Por isso, o latão que

leva esses elementos é denominado 
“inibido”.

Os americanos dão o nome de 
season cracking à corrosão sob ten 
são, fenômeno que acontece com o 
latão rico em zinco, e que dá ori
gem ao aparecimento de rachadu
ras na superfície da peça, quando 
está em contato com soluções cor
rosivas. O fenômeno season crac
king  pode ser evitado com a nor
malização térmica, que elimina as 
tensões internas.

Aplicações

Cerca de 50% da produção mun
dial de cobre é utilizada em aplica
ções elétricas; os restantes 50% 
destinam-se a ligas, sendo o latão 
a mais importante.
__ Os campos de aplicação dos la

tões incluem as industrias eletrotéc
nicas (partes de centrais telefôni
cas, interruptores), automobilística 
(radiadores, partes elétricas, ter
mostatos, carburadores), naval (fer
ragens de uso em embarcações, 
placas de condensadores e parafu
sos), de armamentos (cartuchos de 
artilharia, espoletas), hidrossanitá- 
ria (tubos, válvulas, aquecedores), 

uímica (evaporadores, colunas de 
estilação, válvulas) e mecânica 

(chapas, engrenagens, tubos).

VEJA TAM BÉM : Cobre; Ligas 
Metálicas; Zinco, Grupo do. Queijos especiais são obtidos por um processo de alteração artificial.

Laticínios

Abrangendo desde a fase de pro
dução ate a industrialização e co
mercialização do leite e seus deri
vados, a indústria de laticínios é 
das mais importantes, em qualquer 
país.

Composto basicamente de água 
e gorduras, o leite contém glucídios 
(lactose e traços de glicose), proteí
nas* (caseína, lactoalbumina, lac- 
toglubina), substâncias nitrogena- 
das não protéicas (uréia e creatina), 
sais minerais (fosfatos e cloretos), 
vitaminas* (A, B l, B2, C, D e PP) 
e diversas enzimas*, além de leci
tina e colesterol. Esses componen
tes apresentam-se em quantidades 
que variam segundo a natureza, 
idade e alimentação do animal.

A análise do leite de vaca— o 
mais usado no mundo todo — re
vela a composição média de 87,7% 
de água, 3,5% de substâncias nitro- 
genadas, 4,4% de lactose, 3,5% de 
gorduras e quase 1% de cinzas. Um 
litro de leite fornece ao organismo 
humano um total de 700 calorias.

A riqueza em substâncias nutri
tivas torna o leite excelente meio 
para o crescimento de microrganis
mos, alguns inócuos e outros pato
gênicos (causadores de moléstias). 
Entre os inofensivos estão os lacto
bacilos, que transformam a lactose 
em ácido láctico (provocando as
sim a coagulação do leite, necessá
ria à fabricaçao de coalhada e de 
queijo). Há amda os agentes defor-

madores, mas inócuos, como as 
pseudomonas, que degradam as 
proteínas; e as acromobactérias, 
que transformam as gorduras em 
glicerol e ácidos graxos responsá
veis pelo sabor rançoso que a man
teiga pode adquirir.

A afta epizoótica (causadora de 
distúrbios intestinais no homem), 
o agente da brucelose (provocador 
de febre) e os parasitas agentes de 
tifo, difteria e escarlatina são al
guns dos muitos microrganismos 
patogênicos que podem ocorrer no 
leite.

O leite de vaca pode conter 
ainda bacteriófagos que, quando 
atacam as bactérias da fermenta
ção láctica, chegam a impedir a 
coagulação normal durante a pre
paração do queijo.

As modificações do leite dão-se 
de forma rápida e relacionam-se, 
principalmente, à grande quanti
dade de bactérias presentes. Algu
m as são normais, como a aglome
ração de gorduras quando em 
repouso e a acidificajão natural 
devido à fermentação lactica. Já  as 
doenças do leite são modificações 
anormais, causadas pelos micror
ganismos: os tipos mais conhecidos 
são o leite azul (provocado pelo 
Bacillus cyanogenus) e o leite ver
melho (Bacterium erithrogenes).

O melhor leite, o da vaca 
bem tratada

Os cuidados na produção do 
leite começam com a seleção dos 
animais produtores. No Brasil, a 
raça leiteira mais difundida é a ho
landesa. Entre animais da mesma 
raça porém, existem variações. A
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Na ordenha, executada duas vezes por dia. a ordenhadeira mecânica, que funciona por sucção, puxando o leite 
dos uberes da vaca. constitui um processo moderno e muito higiênico.

alimentação também exerce grande 
influência: para que o leite seja de 
boa qualidade, o animal deve co
mer alfafa e milho, dieta que cos
tuma ser enriquecida com vitami 
nas e sais minerais.

A higiene é um dos cuidados 
maiores dos criadores. Os animais 
devem ser mantidos em estábulos 
limpos, amplos, arejados e ilumina
dos. A ordenha, executada duas ve
zes por dia, pode ser feita pelo pro
cesso manual (manipulando-se a 
teta da vaca) ou por ordenhadeiras 
mecânicas (que funcionam jjo r suc
ção, puxando o leite do ubere da 
vaca). Os jjrim eiros jatos de leite 
em geral nao são aproveitáveis, por 
conter número muito grande de mi
crorganismos. O local da ordenha, 
assim como o material e o equipa
mento usados no processo, devem 
obedecer aos mais rígidos princí
pios de higiene.

Antes de ser levado para as usi
nas, onde será submetido a proces
sos de conservação, o leite é fil
trado e refrigerado a uma 
temperatura inferior a 15 graus 
centígrados. Para conservá-lo, o 
método mais comum é a pasteuri
zação, que consiste em aquecer o 
leite durante alguns minutos a de
terminada temperatura e depois 
resfriá-lo rapidamente, deixando-o 
livre das bactérias patogênicas.

A pasteurização pode ser baixa 
(aquecimento por trinta minutos à 
temperatura de 63 graus centígra
dos) ou alta (quinze minutos a 75

graus). Um processo mais simples 
consiste em aquecer o leite por um 
período de sessenta a noventa se
gundos à temperatura de 80 graus 
centígrados, fazendo-o escorrer em 
fio entre duas superfícies metálicas 
quentes. Nos dois casos, o leite é 
resfriado a uma temperatura que 
varia de 4 a 6 graus, antes de ser 
engarrafado e enviado para o con
sumo.

Para conservação mais dura
doura, usa-se o processo de esterili
zação, ou seja, o aquecimento a 
temperaturas superiores a 100 
graus centigrados. Apesar de ga
rantir a morte de todos os micror
ganismos, esse método altera as 
propriedades físicas e químicas do 
produto, o que influi negativamente 
sobre seu sabor.

O processo de esterilização tem 
duas fases: na primeira, o leite é co
locado em recipientes especiais até 
atingir a temperatura mínima de 
127 graus centígrados e a máxima 
de 150 graus. Para que os glóbulos 
de gordura não se aglomerem, o 
leite esterilizado é homogeneizado: 
impulsionado por uma bomba de 
alta pressão, passa por uma aber
tura muito fina, que quebra as 
partículas de gordura.

A segunda fase do processo 
ocorre depois do engarrafamento, 
quando o leite é novamente aque
cido até atjngir a temperatura de 
116 graus. Sob esse metodo, o sa
bor do produto altera-se ligeira
mente.

_ Outros sistemas para conserva
ção do produto, como irradiação 
com raios X, gama. ultravioleta e 
infra-vermelhos, já  chegaram a ser 
propostos, mas ainda nao entraram 
em uso.

Apresentação do leite

O leite vendido para consumo 
diário não é o mesmo que foi orde
nhado e pasteurizado. Antes do en
garrafamento, é retirada a nata 
(creme formado principalmente por 
gorduras), que será utilizada na 
preparação do queijo e da man
teiga. A maior ou menor riqueza 
permissível de nata (gordura) varia 
de acordo com o tipo de leite: no 
A (que não é mais fabricado no 
Brasil) não é permitido qualquer 
tipo de desnatamento; no leite tipo 
B, é obrigatório por lei que fique 
sempre um teor bem alto, desnatan
do-se pouco; finalmente, para o 
leite tipo C o teor de gordura é pa
dronizado a 3%, sendo desses três 
tipos o que apresenta maior po
breza em substancias nutritivas.

A classificação comercial do 
leite em tipos A, B e C é feita a par
tir de critérios rígidos, que levam 
em consideração desde a forma de 
criar o animal até o detalhamento 
do equipamento de ordenha e insta
lação em geral. Costuma-se dar 
muita importância ao tempo exis
tente entre a coleta do leite e seu 
beneficiamento.

U m a  d a s  fo rm as  de  a p re se n ta 

ção do leite é a fermentada, ou seja, 
como coalhada, em tipo iogurte ou 
quefir. Para o preparo do iogurte, 
o leite, aquecido por cinco minutos 
a uma temperatura que varia de 90 
a 95 graus centígrados, é homoge
neizado e, em seguida, inoculado 
com culturas de Lactobacillus bul- 
garicus e Streptococus thermophi- 
lus. Depois de engarrafado e incu
bado por duas horas, é resfriado 
rapidamente (10 graus), para evitar 
o excesso de ácidos.

O quefir contém, além do ácido 
láctico, gás carbônico e álcool. 
Para sua preparação, são introdu
zidos no leite grãos de quefir, for
mados por Lactobacillus casei, 
Streptococus lactis e Saccharomiy 
ces quefir. No Brasil, o quefir é co
nhecido como coalhada ar abe.

Já conhecida pelos povos da An
tiguidade, a manteiga é o mais ele
mentar dos derivados do leite. É 
obtida através do tratamento do 
crem e'de leite por processos espe
ciais, principalmente a agitação 
mecânica, que provocam a agluti
nação e separação das substâncias 
gordurosas de um líquido amare
lado, o soro.

Fabrico da manteiga

Até o século XIX, a produção 
da manteiga era artesanal, ou seja, 
o creme era separado e batido à 
mão nas fazendas. Depois aparece 
ram as centrífugas (desnatadeiras 
que permitem a separação da nata 
em quantidade industrial) e as bate
deiras de aço inoxidável.

Entre o recolhimento da nata e 
o batimento, o creme passa pelas 
fases de pasteurização e m atura
ção. Esta, em geral, é obtida atra
vés de meios artificiais, com a adi
ção de fermentos lácticos que 
acidificam o produto e lhe dão sa
bor agradável.

As batedeiras mecânicas reduzi
ram o tempo de preparo da man
teiga de quatro horas para cerca de 
quarenta minutos. O tempo de bati
mento, porém, varia de acordo com 
a temperatura de amanteigamento, 
regulada no verão entre 8 e 10 
graus centígrados e, no inverno, en
tre 10 e 13 graus.

Logo depois de formada, a man
teiga é banhada em água fria para 
melhorar sua consistência. Em se
guida, é embalada e enviada ao 
consumo. Para melhor conserva
ção, mantém se o produto em câ
maras frigoríficas e a embalagem 
deve evitar a infiltração de luz.

Uma das alterações mais co
muns da manteiga é o apareci
mento do ranço, causado por con
tato com metais inadequados 
(cobre e ferro), pela exposição pro
longada à luz, ou pela contamina
ção microbiana do produto durante 
sua preparação.

A análise da manteiga fresca 
apresenta a composição média de 
14% de água, 85% de gorduras, 
0,5% de proteínas, 0,4% de lactose 
e 0,1% de cinzas.

Os queijos

Alimento de grande valor nutri
tivo, devido a seu alto teor de gor
duras e substâncias protéicas, o 
queijo pode ser obtido do leite inte
gral ou d e sn a ta d o , ou  do  c rem e .
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através da coagulação ácida com 
fermentos e enzimas.

A primeira etapa na fabricação 
de qualquer tipo de queijo é o aque
cimento do leite à temperatura de 
30/36 graus centígrados em caldei
ras mantidas em contínua agitação. 
Durante o aquecimento, é ajuntada 
uma enzima conhecida por coalho 
(quimase), responsável pela coagu
lação. A massa, misturada, des
cansa por algumas horas, no fim 
das quais se forma a coalhada, que 
se separa do soro por um processo 
chamado “esgotamento”. Em se
guida, a massa é colocada em fôr
m as especiais para terminar o esgo
tamento. Para os queijos de massa 
dura, retira-se a maior quantidade 
possível de soro, através da prensa
gem da massa. Quanto maior a 
quantidade de soro retida no 
queijo, mais rápida é sua m atura
ção e menor seu período de conser
vação.

Alguns queijos, logo após o es
gotamento, são colocados no con
sumo, como os do tipo fresco. Ou
tros são submetidos ao am a
durecimento (cura) por algum 
tempo, em lugar com temperatura 
e umidade controladas. Durante a 
cura, a quantidade de água dimi
nui, a lactose desaparece por fer
mentação láctica, a gordura hidro- 
lisa-se e a caseína solubiliza-se 
parcialmente.

Com o soro obtido durante a fa
bricação do queijo faz-se a ricota, 
composta exclusivamente de coá
gulos de albumina, conseguidos 
através do aquecimento do liquido 
em vapor fervente. O soro é usado 
também para a alimentação de suí
nos e produção de lactose e ácido 
láctico.

O queijo pode apresentar diver
sas alterações, devido a causas mi 
crobianas ou químicas. As modifi
cações mais freqüentes são as de 
sabor, de odor e de consistência. 
Outra alteração comum é o estufa- 
mento quase sempre provocado por 
fermentos butíricos, cuja presença 
se deve a uma alimentação defi
ciente dos animais.

O emboloramento ocorre, em ge
ral, quando o queijo é mal conser
vado. Apesar de superficial, pode 
provocar a penetração de fungos 
no interior da massa, causando a 
gangrena do queijo. O produto está 
ainda sujeito a parasitas animais, 
como o acaro e a mosca do queijo.

Os queijos de massa dura, prin
cipalmente, podem ser veículo de 
moléstias infecciosas. Nos queijos 
fermentados e de maturação lenta, 
o perigo da existência de microrga
nismos patogênicos é mínimo.

A classificação dos queijos 
faz-se de acordo com seu conteúdo 
em gorduras, consistência, grau de 
cocção, bem como de seu tempo de 
amadurecimento.

Queijos especiais

O queijo pode sofrer um pro
cesso de alteração artificial para 
que adquira determinado gosto. 
Entre esses queijos especiais, os 
mais conhecidos são o Roquefort e 
o Gorgonzola. Na fabricação dos 
dois sao misturadas culturas de 
fungos do tipo Penicillium, depois 
de pronta a massa, fornecendo a 
cada um aspecto e paladar típicos. N a s  a u to c la v e s , e le  6 s u b m e tid o  a o  p ro c e s s o  d e  e sterilizaçfto .

Na fabricação do queijo Emen
tai (suíço) são introduzidas cultu
ras bacterianas que permitem o 
aparecimento dos olhos (buracos) e 
melhoram seu aroma. Costuma-se 
usar, também, o Lactobacillus bul- 
garicus, para evitar o aparecimento 
de fermentação indesejável durante 
o tempo de maturação.

Os queijos especiais fundidos 
são obtidos a partir de outros quei
jos, sobretudo os de massa dura. 
Retirada a crosta, tritura-se a 
massa, que será aquecida até ad
quirir aspecto uniforme. Essa 
massa pode ser enriquecida com 
temperos e substâncias aromati- 
zantes. O queijo fundido, geral
mente, é apresentado em copos e 
bisnagas, em virtude de sua consis
tência pastosa.

VEJA TAM BÉM : Alimentos, Tec
nologia dos; Pecuária.

Numa primeira etapa de usinagam .o leite passa por centrifugas para eliminação da maioria das impurezas.
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Latim

0  latim foi originalmente a lín
gua da tribo dos latinos, que habi 
tava a região de Roma no primeiro 
milênio antes de Cristo.

Foi o latim falado em Roma que 
se tornou, a partir de 300 a.C., uma 
língua de alta expressão literária, 
minuciosamente conhecida e trans
mitida até a atualidade.

Entre as primeiras importantes 
fontes do conhecimento atual do la
tim estão as obras de Lívio Andrô- 
nico (aproximadamente 284-204 
a.C.), Plauto* e Enio (239-169 
a.C.). Das obras posteriores, desta- 
cam-se as do poeta Virgílio* e de 
seu contemporâneo Tíbulo, as do 
orador e político Cícero*, e tam 
bém os escritos históricos de Júlio 
César* e Tito Lívio (59-17 a.C.).

O vulgar e o erudito

Desde os primórdios do latim, 
observa-se uma diferença entre os 
termos da fala popular, encontra
dos em Plauto, e os da classe culta, 
presentes em Enio. O povo não le
trado desenvolveu um tipo de lin
guagem mais livre e sem certas 
características gramaticais e fo
néticas; é o latim vulgar, que foi 
levado a muitos lugares da Europa, 
principalmente aqueles em que se 
falam atualmente línguas români
cas ou neolatinas. Em tais regiões, 
encontrando línguas nativas (ou 
substratos) diversas, o latim vulgar 
evoluiu diferentemente. Na própria 
Itália, desenvolveram-se dialetos 
bastante diferenciados.

Certa fase do latim vulgar pode 
ser estudada através do documento 
Appendix Probi, cuja elaboração é 
localizada no século III. Mesmo 
nesse latim havia meios diferentes 
de eliminar certas formas tidas 
como difíceis. Por exemplo: em 
português, faz-se o comparativo 
dos adjetivos com “mais” (do latim 
magis), ao passo que o francês usa 
o termo “plus” (do latim plus) — 
e ambas as formas correspondem 
ao sufixo latino -ior, ainda encon
trado no português (em “melhor”, 
por exemplo).

Paralelamente a sua evolução 
nas simplificadas formas neolati
nas, o latim conservou-se inalte
rado como língua clássica e como 
língua eclesiástica. O latim subsiste 
em classificações científicas (de bo
tânica e biologia, por exemplo) e 
em consagradas expressões de uso 
jurídico.

Estrutura

O latim pertence, dentro da 
família lingüística indo-européia, 
ao grupo kentum, que inclui tam 
bém o grego*, e contrapõe-se ao 
grupo satem  (arménio e línguas 
bálticas, por exemplo).

É uma língua de flexão, carac
terística já  encontrada no indo-eu- 
ropeu* primitivo. Ela apresenta 
cinco classes de substantivos, cada 
uma declinada de maneira diversa. 
Por esse motivo, nos dicionários, é 
necessário indicar o nominativo
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(caso da declinação em que se en
contra o sujeito) e o genitivo (cor
respondente, em português, ao uso 
da preposição “de”), com os quais 
é possível fazer a declinação com
pleta. Dessa maneira, hà substanti
vos como rosa, rosae (tema em -a); 
cumulus, cumuli (tema em -o); 
mens, mentis (tema em consoante 
ou em -i); casus, casus (tema em u, 
com u longo no genitivo); e dies, 
diei (tema originariamente em di
tongo), cada um deles correspon
dente a uma declinação. Os outros 
casos são o dativo (do objeto indi
reto), o acusativo (do objeto di
reto), o ablativo (dos complementos, 
exprimindo diversas circunstâncias, 
como instrumento, tempo, lu
gar, modo, etc.), e ocasionalmente 
o vocativo.

Há várias classes de verbos. A 
voz passiva forma-se por meio de 
morfemas especiais, como por 
exemplo ama, amatur (“ama” , “é 
amado”). A lg u n s  verbos, cham a

dos depoentes, aparecem na forma 
passiva, embora tenham sentido 
ativo em português, como morior 
(“ morro”) ou moror (“demoro”). 
Uma maneira de formar o pretérito 
é a reduplicação, como por exem
plo: do (“dou"), dedi (“dei”), e o 
derivado reddo (“ devolvo”), reddidi 
(“devolvi”); outro processo é por 
alternância vocálica, como em ca- 
pio  (“capto”, “pego”), cepi (“ cap
tei” , “peguei”).

A característica de flexão per
mite às línguas ampla liberdade de 
ordenação dos elementos da oração 
(liberdade sintática). Assim, Pe- 
trum occidit Paulus quer dizer 
“Paulo m ata Pedro” (a ordem não 
importa e sim as terminações: us, 
referente ao sujeito, e um  ao objeto 
direto). Tambem a expressão A d  
maiorem Dei gloriam  pode ser tra
duzida apenas como “ Para a maior 
glória de Deus”, e nunca “ Para a 
glória do Deus maior” ou “Para o 
D e u s  da m aio r g ló r ia ” . (A  p re p o s i

ção ad rege o acusativo gloriam, o 
adjetivo maiorem  concorda com o 
substantivo; e Dei está no geni
tivo.) As preposições latinas regem 
certos casos e às vezes há dupla re
gência, com sentidos distintos, 
como acontece com a preposição 
in: in urbem (direção: para a ci
dade”), in urbe (local: “na ci
dade”), in bello (tempo: “durante a 
guerra”). No primeiro exemplo foi 
usado o acusativo; nos outros, o 
ablativo.

Os documentos transmitiram 
através da história o sistema gra
matical do latim clássico, mas não 
a pronúncia latina. Para restau
rá-la, foi necessário usar rigorosos 
métodos lingüísticos, os quais mos
traram, por exemplo, que à letra c 
correspondia o som de k.

VEJA TAM BÉM : Indo-Europeus; 
R o m â n ic a s , L ín g u a s .

Durante muito tempo, o latim foi a língua erudita. (Frontispícios dos séculos X V  e X V II; mapa do sóculo XV.)
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Lavoisier

De família abastada, Antoine 
Laurent de Lavoisier nasceu em 
Paris, em 26 de agosto de 1743. 
Órfão de mãe, foi educado pelo pai 
e por uma tia, que o pressionaram 
para que Fizesse estudos de direito. 
Com essa finalidade, freqüentou o 
Colégio Mazzarino mas, aos vinte 
anos, optou pela química (ciência 
até aquela época bastante próxima 
da alquimia*).

Dois anos depois de iniciar os 
estudos científicos, Lavoisier ob
teve uma medalha de ouro da Aca
demia de Ciências com a apresen
tação de um projeto para a 
iluminação das ruas de Paris. No 
ano seguinte, recebeu outra meda
lha, por ter colaborado na elabora
ção de um atlas geográfico da 
França. E, com apenas 25 anos, foi 
eleito membro da Academia.

Ele passava dias e noites traba
lhando, mas não bastava: suas ex
periências exigiam boa reserva fi
nanceira. Comprou então ações da 
Ferme General, companhia cjue co
brava impostos de uma serie de 
produtos comerciais. Da renda to
tal da sociedade, uma cota fixa era 
destinada ao rei e o restante divi
dido entre os acionistas. O dinheiro 
assim obtido permitiu lhe viver 
confortavelmente, mas, por outro 
lado, foi também o responsável 
pela situação social que ocasionou 
sua morte.

Em 1771, Lavoisier assumiu um 
cargo de direção da sociedade cole
tora de impostos. Nesse mesmo 
ano, realizou-se seu casamento 
com Marie-Anne Pauzle, filha de 
Jacques Paul Chastelnelles, gerente 
geral da companhia.

Até então, a química utilizava 
não apenas a nomenclatura da al
quimia, mas também seguia seus 
métodos de pesquisa. As substân
cias mais simples tinham nomes 
complicados (a potassa, por exem
plo, era chamada de “ terras folhea
das tártaras de Müller”). E dava-se 
o nome de "flogístico” a uma hipo
tética matéria imponderável, que 
“explicava” as reações químicas de 
mecanismos desconhecidos, sobre 
tudo a combustão*.

A derrubada da teoria do 
flogístico

De acordo com as teorias de La
voisier, grande parte das dúvidas 
na interpretação dos fenômenos 
químicos acontecia devido à falta 
de conhecimento do peso exato de 
cada componente da experiência e 
não pela presença do flogístico.

Naquela época acreditava-se, 
por exemplo, que a água se trans
formasse em terra por ação do 
flogístico.

Lavoisier, para provar o contrá
rio, aqueceu agua destilada em um 
recipiente durante 101 dias, ao fim 
dos quais ela se tinha evaporado e 
deixado um resíduo sólido.

Pesou a pequena quantidade de 
pó que restara da evaporação e, em 
seguida, o recipiente. Verificando 
que a massa deste diminuíra em ré-

lação ao valor anterior à experiên
cia, concluiu que o resíduo não era 
resultado da transformação da 
água em terra por perda de flogís
tico. Ele se originara da ação da 
água sobre o recipiente.

A experiência da água já  havia 
sido feita por Van Helmont e Ro- 
bert Boyle, mas as conclusões ti
nham sido frontalmente opostas às 
de Lavoisier. Pois não lnes ocor
rera a idéjia de pesar o recipiente 
antes e depois da experiência.

Outro ponto da teoria do flogís
tico contraditado por Lavoisier li
gava-se à transformação dos me
tais em óxidos, através do processo 
de combustão. Segundo as antigas 
concepções, o fenômeno ocorreria 
por perda de flogístico dos metais; 
o inverso —  a transformação do 
óxido em metal — aconteceria por 
absorção de flogístico. Como o 
flogístico era considerado impon
derável, em nenhuma das duas ope
rações haveria perda ou ganho de 
massa. Lavoisier pesou as quanti
dades do metal, antes e depois das 
operações, e percebeu que, na 
transformação do metal em óxido, 
havia aumento de peso e, na rege
neração a partir do óxido, o peso 
diminuía.

Uma de suas experiências mais 
famosas é a do consumo de oxigê
nio: verificou que o fósforo, quei
mando em uma quantidade redu
zida de ar, consumia apenas parte 
desse ar (o oxigênio); e que, apesar 
do forte aquecimento, o restante 
não era capaz de provocar a 

Lavoisier e Marie-Anne, sua mulher. (Retrato de J .  Louis David, 1788.) queima do fosforo. Depois, perce-

Em 1784, Lavoisier decompôs publicamente a água em um recipiente de vidro (à esquerda). Depois, através do 
instrumento que chamou de "calorímetro" (à direita), tentou provar que o calor era um elemento, e não energia.
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Nomeado comissário da Academia Real de Ciências de Paris, o cientista foi supervisor da construção do "forno solar", também conhecido como "grande 
lupa". O aparelho era constituído por duas lentes (A  e B) que, opostas uma à outra pelo lado cfincavo, concentravam os raios luminosos e produziam 
um foco de alta temperatura no porta-objetos IG). Durante a inauguração do engenho foi realizada a experiência da queima de diamantes.

beu que esse “ar residual” (o nitro
gênio), que chamou de azôto, apa
gava até a chama de uma vela.

Com os estudos realizados entre 
1775 e 1777, Lavoisier mostrou 
que os «letais se transformavam em 
oxidos básicos e os não-metais em 
óxidos ácidos, por efeito de combi
nação dos elementos com o oxigê
nio; e que da combinação direta 
desses óxidos resultavam os sais.

Acreditando que o calor* era a 
manifestação de um espírito, La
voisier atribuiu-lhe qualidades de 
elemento, ao verificar que, muitas 
vezes, uma reação só acontecia 
com o aquecimento dos reagentes 
e, em outros casos, desprendia ca
lor. Essa teoria (por ele denomi
nado calórico) durou pouco na his
tória da quimica: após Lavoisier, 
foi descoberto que o calor constitui 
uma forma de energia*.

A partir de 1777, passou a co
municar à Academia de Ciências 
os resultados de suas experiências, 
a publicar seus trabalhos e a  fazer 
conferências contra a teoria do 
flogístico.

Em 17555, seus ataques à antiga 
teoria culminaram com a leitura, 
na Academia, de seu trabalho Re
flexões sobre o Flogístico. Graças 
a isso obteve apoio de grande parte 
dos cientistas presentes e deu ori
gem a uma grande polêmica

no meio científico da época.
Em 1783, ja  se tinha observado 

que a combustão do hidrogênio 
provocava a formação de gotas de 
agua. Através de uma reação pro
vocada por faísca elétrica, o quí
mico Henry Cavendish* verificou 
que, combinados em proporções 
bem determinadas, o oxigênio e o 
hidrogênio produziam água (H O). 
Lavoisier usou essa constatáção 
para minar mais um pouco a teoria 
do flogístico: nada nessa interação 
dos dois gases indicava a interven
ção de qualquer outra substância.

Por meio de uma experiência pú
blica, realizada em 1784, junto 
com seu colaborador Meusnier, ele 
fez a decomposição química da 
água: passando-a por um tubo de 
ferro incandescente, recolheu o hi
drogênio desprendido (o oxigênio 
fixou-se sob a forma de óxido de 
ferro) e, em seguida, por meio de 
uma faísca eletrica, provocou a 
reação do hidrogênio com o oxigê
nio do ar, regenerando a água.

Um dos primeiros cientistas a * 
aderir a Lavoisier foi Guyton de 
Mourveau. Juntos, publicaram o 
Método de Nomenclatura Química 
(1781), onde pela primeira vez apa
receram termos como “óxido”, 
“sulfeto” e “fosfeto” para designar 
os compostos de oxigênio, enxofre 
e fósforo com um metal. No crité

rio para a escolha dos nomes, os 
autores basearam-se nas proprieda
des marcantes dos elementos (oxi
gênio significaria “gerador de áci
dos” , hidrogênio, “gerador de 
água” , etc.).

Quando publicou o Tratado Ele
mentar de Química, em 1789, a 
teoria do flogístico contava com 
poucos adeptos. O livro, traduzido 
para vários idiomas, representa um 
marco na química moderna.

É nessa obra que aparece a fa
mosa “ lei da conservação das mas
sas” , onde Lavoisier conclui que a 
soma das massas dos reagentes é 
igual à soma das massas dos pro
dutos da reação.

A partir de 1789, ele dirigiu seus 
estudos para a fisiologia. Associan
do-se a seu colega Seguin, passou 
a estudar a respiração, o suor e a 
digestão.

No entanto, não chegou a maio
res conclusões visto que sua preo
cupação era descobrir quais os 
componentes das substâncias orgâ
nicas. Para isso, idealizou um apa
relho para pesar o gás carbônico e
o vapor de água desprendidos na 
combustão dessas substâncias.

Um século mais tarde, Liebig*, 
um dos grandes nomes da química 
orgânica, utilizaria o método de 
analise que o químico Lavoisier 
não chegou a empregar.

O cientista e a guilhotina

Além da investigação científica, 
Lavoisier exerceu outras ativida
des. Em 1775, foi nomeado contro
lador de munições pelo governo 
real. Nessa época, descobriu .uma 
forma de sintetizar o salitre (com o 
qual era fabricada a pólvora), que 
até então era raspado das adegas 
francesas, e desenvolveu um pro
cesso industrial para assegurar o 
abastecimento do produto indepen
dentemente de sua ocorrência de 
maneira natural.

Em 1791, publicou A  Riqueza 
Agrícola do Solo da França, livro 
que dizia respeito a suas atividades 
na Comissão de Agricultura e a um 
novo esquema de taxação de im
postos para as propriedades rurais.

Durante a Revolução Francesa*, 
no período do Terror, Lavoisier, 
como todos os membros da Ferme 
Géneral, foi acusado de peculato e 
traição.

Tendo sido condenado à guilho
tina, de nada adiantaram as peti
ções dos cientistas do resto da Eu
ropa para que fosse poupado. Foi 
morto a 8 de maio de 1794.

VEJA TAM BÉM : Ciências; Ener
gia; Química.
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Lazer

O lazer —  “problema” de socie
dades em que a boa renda da maio
ria das pessoas associou-se à dimi
nuição (provocada pela tecnologia) 
das horas semanais de trabalho — 
poderia ser definido como o tempo 
que essas pessoas podem despender 
livremente em atividades gratifi- 
cantes. O termo “lazer” resulta 
provavelmente da predominância 
de textos em língua inglesa, sobre
tudo dos Estados Unidos, onde vá
rios autores descreveram uma 
classe considerada “ociosa” (lei
sure class), revelando um fato que 
chegou a constituir um problema 
nacional.

Existe forte relação entre traba 
-lho e lazer, relação que alguns au
tores situam como mera oposição. 
A sociedade industrial e o surgi
mento de economias de mercado 
confirmaram o aspecto penoso e 
aliénante do trabalho, valorizando, 
em conseqiiência, o tempo do não- 
trabalho, o tempo livre ou de lazer, 
conceituado então como escape e 
repouso. Tal conceito, porém, é li 
mitado, pois o trabalho não será 
sempre, necessariamente, penoso e 
aliénante. Segundo o canadense 
Marshall McLuhan (1912- ), 
“enquanto na idade mecânica da 
fragmentação o lazer era a ausên
cia do trabalho, ou o puro ócio, é 
inversa a situação na idade da au
tomação. A idade da informação 
exige o uso simultâneo de todas as 
nossas faculdades. Assim, desco
briremos que estamos no maior la
zer quando estivermos niais inten
samente envolvidos: um pouco 
como artistas, em todas essas ida
des”. Também Karl Marx* mos
trou-se preocupado com o assunto, 
ao escrever que “ o trabalho é a es
sência do homem, mas o lazer é o 
território do desenvolvimento hu
mano”. A despreocupada fuga no fim de semana serve para refazer as energias.

Criatividade e tempo livre

O objetivo do lazer seria a recu
peração física e intrapsíquica do 
homem, bitolado pelas regras do 
jogo da produção e suportando mal 
aquelas tensões que são prejudi
ciais na vida urbana, despertando, 
por outro lado, sua criatividade. 
Segundo Joffre Dumazedier, o la
zer “é um conjunto de atividades 
em que o indivíduo, além de repou
sar e divertir-se, pode, sobretudo, 
desenvolver sua informação e for
mação desinteressada, sua partici
pação social voluntária, liberar sua 
capacidade criadora, desvinculado 
de suas obrigações profissionais, 
familiares e sociais” . Trata-se, por
tanto, de ato gratuito (livre) em sua 
adesão, destituído de fins delibera
damente lucrativos e desligado das 
relações de produção. Quando no 
período de lazer algo é produzido, 
esse evento é casual: o objetivo do 
lazer está na atividade e nao no re
sultado, por mais que este dê pra
zer ao au to r.»

U m a função  u rbana

Aproximando a recreação do la
zer, o arquiteto Le* Corbusier defi- 
niu-a como uma “re criação” de 
energias, potencialidades e capaci
dade criadora do homem. Essa re
criação seria, segundo a C arta de 
Atenas (1939), uma das quatro fun
ções de vida urbana (as outras se
riam: trabalhar, habitar, circular) e 
um meio para refazer energias des
pendidas nas tarefas produtivas, 
contrabalançando o esgotamento 
que o homem sofre, especialmente 
em sua vida urbana: desgaste físico 
e psicológico causado por tensão, 
pressão da concorrência, acirra
mento de invejas, frustrações cons
tantes, compulsão para o consumo, 
voracidade estimulada, superficiali
dade dos contatos humanos, etc.

Diversos autores definiram o la
zer como tempo livre, pondo ênfase 
no problema do tédio e preocupa
ção pela ausência de programação 
para aquelas horas em que o ho-

O desgaste físico e psicológico provocado por tensões pode ser contrabalançado com horas livres na praia, ou diante de uma partida de futebol.
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mem não dorme nem produz. Essas 
horas tendem a aumentar à medida 
que uma sociedade se industrializa 
ou chega ao. estágio de pós-indus- 
trialização. E curioso notar que em 
alguns países onde a jornada de 
trabalho tem sido diminuída, como 

or exemplo na Alemanha e na 
uécia, os operários preferem, fre

qüentemente, ocupar-se com uma 
segunda atividade económica que 
aumente a renda familiar, reve
lando, talvez, ainda não terem in
ventado formas suficientemente sa
tisfatórias para o exercício da 
função recreativa. Por outro lado, 
em países subdesenvolvidos é co
mum o segundo emprego, ocu
pando o chamado “tempo livre” de 
um chefe de família mal remune
rado. Em algumas regiões, a carên
cia de empregos, agravada pelo au
mento de populaçao e pela elevada 
taxa de urbanização, empresta ou
tro sentido à expressão “tempo li
vre” : para um desempregado, todo 
o tempo é “livre”, sem que isso 
nada tenha a ver com lazer ou re
creação.

No tempo e no espaço

Para que haja lazer é necessário 
disponibilidade de tempo, além das 
horas dedicadas à_ produção, ao 
sono e à alimentação. Esse tempo 
de lazer pode ser diário, semanal 
(week ena) e de longa duração (fé
rias anuais). O lazer cotidiano é re
presentado principalmente por lei
tura, televisão, bate-papo no 
botequim, prática desportiva, en
contro com amigos, cinema, na
moro, etc.; o semanal, por pescaria 
e campismo ou, em países afluentes 
e cam adas mais ricas, pela casa na 
praia, no campo ou na montanha, 
permitindo sempre uma evasão do 
quadro urbano em que se desenrola 
a vida produtiva e rotineira; e o la
zer de longa duração propicia so
bretudo viagens, inserindo-se nele o 
vasto capítulo referente ao tu
rismo*, que pode ser definido como 
“lazer itinerante de relativa longa 
duração”.

Mas a forma de lazer depende, 
naturalmente, da forma em que se 
dá o desgaste físico, psicológico e 
de hábitos. Para os habitantes de 
uma aldeia rural na África, por 
exemplo, o melhor lazer talvez seja 
o local fechado, com microclima, 
chamado cinema; para o habitante 
de Nova York, sera um gramado e 
o trinar de pássaros. De  ̂qualquer 
modo, parece que a função recupe- 
rativa do lazer é mais psicológica 
do que física. O repouso pode 
dar-se no sono e, especialmente, no 
sonho. A distensão psicológica 
pode ser obtida também através de 
uma atividade diferente da habi
tual, uma distração. Um período de 
mero repouso físico não chega a 
melhorar automaticamente o de
sempenho das pessoas nas ativida
des produtivas: as estatísticas reve
lam a predominância de acidentes 
do trabalho às segundas-feiras e 
logo após as férias.

Nas grandes cidades, a recupera
ção intrapsíquica proporcionada 
pelo lazer torna-se essencial para 
filtrar, compreender, criticar e assi
milar ou recusar a enorme quanti
dade de estímulos sensoriais e inte
lectuais que o homem recebe

consiantemente pelos meios ae co
municação*. O lazer seria, assim, 
um instrumento para assimilar cri
ticamente a avalancha sensorial e 
informativa, ajudando a enfrentar 
uma vida que se caracteriza pela 
transitoriedade dos valores e das 
motivações, realizando assim a re
cuperação intrapsíquica necessária 
ao homem que enfrenta constantes 
mudanças.

As organizações do lazer

E preciso notar que, se por um 
lado o lazer se caracteriza como 
uma necessária função urbana, por 
outro lado não é verdade que toda 
tensão urbana seja nociva, nem que 
a única forma de resolver o pro
blema daquelas tensões que são no
civas seja o lazer.

Exemplo: um estádio de futebol 
necessita da tensão resultante do 
aglomerado de pessoas; e a tensão 
de um mau tráfego deve ser resol
vida por medidas de planejamento 
e mudanças na estrutura da ci
dade*.

Em sociedades onde existem 
grande renda per capita, muito 
tempo livre e elevado padrão de 
vida, criaram-se verdadeiras “ in
dústrias” de lazer, definidas como 
“serviços do lazer” , que compreen
dem um leque muito diversificado 
de_ atividades econômicas: desde 
agências de turismo até fábricas de 
raquetas; da venda de passagens a 
prazo à publicação de livros e re
vistas; da organização de espetácu
los musicais ao comércio de tendas 
para campismo. O vulto dos inte
resses econômicos a ele ligados faz 
duvidar da liberdade que deveria 
ser inerente ao desempenho do la
zer. A maior parte das formas de 
desfrutar o tempo livre é induzida, 
através de todos os meios de comu
nicação, por entidades que visam à 
manipulação de massas ou ao lu
cro. O turismo de massas é um 
bom exemplo dessa crescente indu
ção e condução do lazer, que só 
não chegou a ser totalmente diri
gido porque os próprios concorren-

reconfortantes na tensão metropolitana.

No repouso e, principalm ente, no sono, o efeito recuperativo do lazer.

Horas vividas em gramados e parques de diversão representam pausas
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Jovens e velhos ocupam seu tempo livre com adequadas formas de lazer.

tes que exploram o setor propi
ciam, po r sua quantidade e 
concorrência, escolhas e opções, a 
partir de tendências pessoais. As
sim, a liberdade do lazer, na maio
ria das atividades previamente pro
gramadas, resume-se a aderir ou 
não. Apesar de tudo, é preciso con
vir que sem essas organizações, pú
blicas e privadas, o lazer não seria 
acessível ao crescente número de 
usuários.

O espaço do lazer

Boa parte das formas modernas 
de lazer requer um importante 
componente: o espaço. Para o lazer 
cotidiano, por exemplo, o espaço 
necessário vai desde as dependên
cias domésticas em que se valoriza 
a privacidade (condições adequa
das para a leitura, para assistir à te
levisão, etc.) até o gramado para as 
brincadeiras infantis após as aulas. 
A paisagem urbana também pode 
ser considerada um espaço para o 
lazer passivo: na locomoção diária 
entre o local de trabalho ou estudo 
e o domicílio, percorrer a cidade 
pode ser enfadonho e desgastante 
ou, pelo contrário, agradável.

Ao redor de grandes cidades, o 
espaço para o lazer semanal é com
posto por corredores de acesso (ro
dovias, por exemplo), por sítios na
turais (matas, lagos, praias, morros 
e o u tro s )  ou  p o r  n ú c leo s  u rb a n o s  
especialmente construídos (esta

ções de água, colônias de férias, 
etc.)

Para contrabalançar o consumo 
do espaço provocado pelo lazer- 
mercadoria, característico das so
ciedades de consumo, urbanistas 
consideram necessária a criação de 
espaços, urbanos ou não, capazes 
de acolher atividades lúdicas e não 
programadas, ricas em criativi
dade, servindo de palco à iniciativa 
e à invenção espontânea e aumen
tando em última análise a lucidez 
dos cidadãos, sua experimentação e 
criatividade, a gratificação de de
sempenho em atividades livres, es
pontâneas.

Na exagerada exploração do es
paço para fins de lazer, insere-se 
parte do grave problema da polui
ção*: a invasão turística de sítios 
naturais ou cidades históricas, por 
exemplo, freqüentemente acaba 
destruindo os próprios recursos 
existentes. De acordo com Henri 
Lefebvre (1910- ), o espaço ur
bano tornou-se “ um lugar de con
sumo e um consumo de lugar” .

Para evitar o caráter destrutivo 
do lazer, é necessário o planeja
mento e organização dos espaços, 
assim como uma conscientização 
dos usuários.

VEJA TAM BÉM : Lúdico, Com
portamento; Socialização; Socie
dade de Massa.

Le Corbusier

O arquiteto Charles Édouard 
Jeanneret, conhecido como Le Cor
busier, nasceu em La-Chaux-de- 
Fonds, Suíça, a 6 de outubro de 
1881. Com menos de vinte anos, 
entrou em contato com alguns dos 
maiores arquitetos da época (Jo
seph Hoffmann, Tony Gam ier, Au
guste Perret, Peter Beherens, Tesse- 
now e outros), preocupados com o 
estudo urbanístico de caráter racio
nal ista e com a estética relacionada 
com a padronização da forma in
dustrial. Durante as viagens a 
Viena, Lyon, Paris, Berlim e Dres
den, estudou as formas mais diver
sas de expressão arquitetônica e a 
simbiose da arquitetura* com o 
meio natural. Além disso, o estreito 
contato com o Cubismo* colo
cou-o diante da necessidade de re
novar aspectos técnicos e funcio
nais. No manifesto Após o 
Cubismo (1918), escrito em cola
boração com o pintor Amédée 
Ozenfant (1886- ), afirmava 
que as formas geométricas restabe
lecidas pelo Cubismo representam 
a sensação estética primaria e que 
a mesma simplificação deveria 
orientar todas as manifestações da 
era industrial, da literatura as artes 
plásticas. A revista L ’Esprit N ou
veau, fundada pelos dois em 1920 
e publicada ate 1925, assinalou a 
definição de Le Corbusier (que fre
qüentava a casa de Gertrude Stein* 
e era amigo de Fernand Léger*) 
como arquiteto de vanguarda.

Desde o projeto da Casa Do
minó (1914), Le Corbusier preocu
pou-se com uma econômica uni- 
dade_ habitacional, procurando 
padrões que possibilitassem a cons
trução em serie. Mas somente em 
1925, recebendo uma encomenda 
de um industrial de Bordéus, teve 
oportunidade de projetar todo um 
bairro (em Pessac). Porém, devido 
a excessivas dificuldades técnicas, 
o resultado foi péssimo. Desse ano, 
são também seus livros: Vers une 
Architecture, L  ’A rt D ecoratif 
d ’A ujourd Tiui, Urbanisme, A lm a- 
nach de 1’Architecture Moderne, 
Une Maison, un Palais.

Uma de suas obras mais famo
sas, declarada munumento nacio
nal, na França, foi projetada em 
1929: a Ville Savoye. Nela, foram 
eliminadas as formas do passado: 
trata-se de um paralelepípedo de 
base quadrada, sustentada por pilo
tis, com janelas horizontais, cober
tura ajardinada e rampas para dar 
acesso aos andares superiores.

A cidade ideal

A necessidade de reconstruir al
guns países europeus, após a Pri
meira Guerra Mundial (1914-18), 
transformou o urbanismo* em fértil 
terreno para reformulações. Assim, 
já  no Salão de Outono de 1922, Le 
Corbusier expôs seu primeiro pro
jeto  sobre “uma cidade contempo
rânea de 3 milhões de habitantes”.

Nesse trabalho, apresentava as 
immeubles-villes, origem das futu
ras unidades de habitação. Era um 
conjunto de 120 amplos alojamen
tos com jardim-terraço, espaço 
para recreação e serviços. A estru
tura urbana era formada por um

Le Corbusier: simplificação de formas arquitetônicas na era industrial.
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Algumas obras do arquiteto: casa em Garches (à esquerda). Centro "Le Corbusier", em Zurique, e edificio da Assembléia de Punjab, na índia.

sistema de zoneamento apoiado 
por uma rede de circulação radio- 
concêntrica, na qual nenhum dos 
setores poderia ser suprimido sem 
que desequilibrasse o conjunto.

No pavilhão da L ’Esprit N ou
veau, na Exposição Internationa 
de Artes Decorativas (realizada en 
Paris, em 1925), apresentou o cha
mado “Plan Voisin”, o projeto ur
banístico para o centro de Paris. 
Valorizando aspectos técnicos con
temporâneos, Le Corbusier subor
dinou as relações de espaço e 
tempo à mecanização dos transpor
tes, numa escala que não incluía o 
pedestre. Grande número de arqui
tetos trabalhava com métodos se
melhantes, como ficou evidenciado 
no concurso para o edificio da Liga 
das Nações e na Exposição de 
Stuttgart, em 1927. Assim, no ano 
seguinte, realizou-se no castelo de 
Madame de Mandrot, em La Sar- 
raz, o Primeiro Congresso Interna
cional de Arquitetura Moderna, 
com a participação de Le Corbu
sier, Walter Gropius*, Mies van 
der Rohe* e muitos outros. Ao fi
nal do encontro, ficou estabelecido 
que alguns aspectos característicos 
da sociedade industrial (centraliza
ção, mecanização, padronização) 
deveriam ser estendidos à arquite
tura e ao urbanismo.

Por ocasião do IV CIAM  reali
zado, em 1933, a bordo de um na
vio que foi de Marselha e Atenas, 
Le Corbusier redigiu a C arta de O centro Soyus (Moscou) é um dos mais famosos projetos de Le Corbusier.

Atenas, código de princípios gerais,

Crevendo a supressão do traçado 
aseado em ruas e quadras, com 

implantação de zoneamento de tipo 
seletivo, a divisão das áreas se
gundo quatro funções: habitar, tra
balhar, circular e recrear. A “ci
dade radiosa” de Le Corbusier 
seria colocada em prática em Mar 
selha, depois da Segunda Guerra 
Mundial (1939 1945).

Um arquiteto para o mundo

Na década de 30, o temor dos 
conservadores às novas perspecti
vas, inclusive no campo cultural, li
mitou o trabalho de Le Corbusier 
na Europa, levando-o a fazer inú
meras viagens à África, à América 
do Sul e aos Estados Unidos. G ra
ças a isso, ele próprio considerou 
o período bastante fecundo para 
suas realizações. Sua nova revista, 
editada de 1930 a 1933, teve o su
gestivo nome de Plans.

Entre os projetos mais expressi
vos que realizou do início ao meio 
da decada, acham-se a Casa Clarté 
(Genebra, 1930/32), o pavilhão 
suíço na Cidade Universitária de 
Paris (1932/33), o palácio do Cen
tro Soyus (Moscou, 1934/35), o 
plano regulador de Argel 
(1930/34), a fábrica-modelo e o 
plano regulador de Nemours 
(África, 1934).

No outono de 1935, visitou os 
Estados Unidos, escrevendo suas
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Léger

Porta da igreja de Notre-Dam e-du-Haut, em Ronchamp (1950).

impressões no livro Quando as Ca
tedrais Eram Brancas —  Viagem 
ao País dos Tímidos (1936). Entre 
outras constatações, notou que a 
única solução para Nova York se
ria a demolição, a fim de recons- 
truí-la depois, com arranha-céus 
mais distanciados.

Le Corbusier viajou ao Brasil 
em 1936, convidado pelo ministro 
da Educação, Gustavo Capanema. 
Em contato com os arquitetos Lú
cio Costa e Oscar Niemeyer, trans
mitiu-lhes diretamente seus pontos 
de vista, possibilitando o surgi
mento de uma nova arquitetura no 
Brasil. Juntos elaboraram o projeto 
para o edifício do Ministério da. 
Educação e Saúde Pública, no Rio 
de Janeiro.

Em 1937, Le Corbusier conse
guiu reunir em Paris o V CIAM , 
m as não obteve permissão para le
vantar uma unidade, habitacional 
para 4 000 pessoas. A última hora, 
próximo à Porte Maillot, montou 
um pavilhão didático sobre o mo
derno urbanismo, ilustrando os 
princípios da C arta de Atenas.

Durante a Segunda Guerra Mun
dial, Le Corbusier dedicou-se ex
clusivamente a trabalhos teóricos, 
lançando uma nova sistematização 
da grandeza urbanística (o “modu- 
lor’0, destinada a humanizar o caos 
das grandes cidades modernas. 
Nesse período, escreveu também O
Urbanismo (1939), Destino de Pa 
ris (1941), Sob as Quatro Rodas 
(1941 ) ,A  Casa dos Homens (1942) 
e Conversa com os Estudantes das 
Escolas de Arquitetura (1943).

Em 1946, iniciou o projeto de 
uma unidade habitacional para
1 400 pessoas, encomendado pelo 
Ministério de Reconstrução e Ur
banismo da França, para ser reali
zado em Marselha.

Tal projeto deveria exprimir de

maneira completa suas concepções, 
inclusive a pré-fabricação. Inaugu
rado em 1952, o edifício ficou in
completo transformando-se numa 
espécie de monumento com entrada 
paga, onde também se organizam 
exposições de pintura e reuniões de 
vanguarda. Le Corbusier projetou 
depois outras unidades em Nantes- 
Rezé (1953/55), para uma coopera
tiva particular, e em Berlim (1957), 
sob encomenda da administração 
da cidade.

A influência de Le Corbusier so
bre as novas gerações de arquitetos 
fez-se sentir em todo o mundo, 
principalmente depois que ele ins
talou o Atelier des Bâtisseurs (At- 
bat), no início de 1947. (Seus cola
boradores fundariam, em 1950, o 
A tbat Afrique, enquanto Sakakura, 
Maekawa e Tange, também seus 
discípulos, impulsionavam a arqui
tetura no Japao e formavam outros 
profissionais.)

Depois de ter realizado um a de 
suas mais significativas obras, a 
Igreja de Notre-Dame-du-Haut 
(Ronchamp, 1950/53), Le Corbu
sier supervisionou a construção de 
Chandigarh, capital administrativa 
de Punjab, na índia. Em 1959, re
gressou aos Estados Unidos para 
projetar o Carpenter Art Center na 
Universidade de Harvard. Em se
guida, fez projetos para a Casa dos 
Jovens e da Cultura em Firminy 
(1962), a igreja dessa cidade, o pa
lácio do Congresso de Strasburgo 
e um hospital em Veneza.

Morreu no ano 1965, na locali
dade de Roquebrune-Cap-Martin, 
deixando uma vasta produção em 
todo o mundo.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura: 
Funcionalismo; Urbanismo.

“ Fui exatamente o mesmo ho
mem que fez os painéis para a 
ONU e os vitrais de Andicourt, o 
mesmo homem livre (. . .). Eu quis 
oferecer a todos —  crentes ou des
crentes — um ritmo de formas e 
cores, algo de útil e aceito por uns 
é outros pelo único fato de que a 
alegria e a luz se derramam no co- 
raçao de cada um.” Afirmando-se 
membro da “grande comunidade 
universal” , o pintor francês Fer- 
nand Léger (Argentan, 4-2-188 1 — 
Gif-sur-Yvette, 17-8-1955) conse
guiu elaborar uma obra bastante 
variada (óleos, painéis, afrescos, 
mosaicos, gravuras e tapeçarias), 
que o coloca entre os mais impor
tantes artistas do século XX. Seu 
estúdio, em Paris, era uma verda
deira oficina de artesanato, onde os 
projetos eram discutidos em co
mum com os alunos.

Filho de camponeses norman- 
dos, Léj>er demonstrou desde cedo 
inclinaçao para o desenho. Aos de
zesseis anos foi enviado a Caen 
para trabalhar como aprendiz num 
escritório de arquitetura. Mas, por 
volta de 1900, conseguiu um em
prego de desenhista em Paris, onde, 
depois de prestar o serviço militar 
e ser reprovado na Escola de Belas 
Artes, ingressou na Escola de Artes 
Decorativas.

Em 1907, entrou em contato 
com a pintura de Cézanne*, im
pressionando-se profundamente 
com sua noção de volume. No ano 
seguinte, já  amigo de escritores e 
pintores com Apollinaire*, Blaise 
Cendrars*, Max Jacob*, Delau- 
nay* e Hejiri Rousseau*, partici
pou do Salão de Outono. Em 1909, 
ligado ao movimento cubista e 
ainda influenciado pela pintura de 
Cézanne, realizou A  Costureira. 
Um ano depois conheceu Picasso*

e Braque* e pintou N us na Floresta 
(exposto no Salão dos Independen
tes, em 1911), definido por ele 
como “uma batalha de volumes”. 
Nos anos seguintes, suas obras 
mais significativas foram À s N úp
cias (1911), Mulher de A zu l
(1912), Contrastes de Formas
(1913) e Mulher de Vermelho e 
Verde (1914). Nelas, Léger procu
rou a geometrização dos objetos 
(cones, cilindros, poliedros), que 
parecem dinamicamente encaixa
dos uns nos outros. Em Mulher de 
A zul, já  aparecia uma das constan
tes de sua obra: a utilização de tons 
puros.

Foi nesse período que Léger afir
mou-se como profissional, fazendo 
um contrato de exclusividade com 
o marchand Kahnweiler.

Com a Primeira Guerra Mundial 
(1914/18), o pintor foi convocado 
para lutar em Verdun. O contato 
com armas e soldados renovou sua 
temática; as máquinas, muitas ve
zes terríveis, tornaram-se para elé' 
uma obsessão. Ao ser atingido por 
gases asfixiantes, em 1916, teve de 
ser hospitalizado.

Pintou, então, Soldado com o 
Cachimbo e vários retratos, armas, 
esboços de máquinas.

Dos companheiros da  guerra di
ria: “Sua máneira franca de falar, 
sua gíria, eram minha linguagem. 
Queria que minha pintura fosse tão 
forte quanto sua gíria”.

Uma das fases mais dinâmicas 
de sua carreira começou em 1917, 
quando ele se revelou um retratista 
da agitação e da ansiedade do ho
mem de sua época, com telas como 
A  Cidade (1919), O Tipógrafo 
(19 19), Os Discos (1918), Elemen
tos Mecânicos (1918/23) e O M e
cânico (1920). Distanciando-se do 
Cubismo*, passou a ver na má
quina o Universo de sua arte. As 
próprias figuras humanas foram 
sendo montadas por ele como pe
ças monumentais de um gigantesco 
maquinismo.

Com enorme necessidade de par
ticipar de todos os campos da pes-

" 0  Tipógrafo", de 1919, é um produto do período mais dinâmico de Léger.



Êm  sua últim a fase, o pintor voltou a usar a figura hum ana com o centro de suas obras. " O s  Lazeres" (1 9 4 8 ) é um a hom enagem  a Louis David.

quisa plástica, Léger quis também 
colaborar com a linguagem cine
matográfica. Em 1921, juntamente 
com Cendrars, fez a cenografia do 
filme La Roue, de Abel Gance. Em 
1923, com Mallet Stevens, Alberto 
Cavalcanti e Claude Autant-Lara, 
criou a cenofrafia de O Inumano, 
filme dirigido por Marcel L’Her
bier. Mas, em 1924, realizou seu 
próprio fiíme: Balé Mecânico, em 
que discos, garrafas, olhos de vidro 
e pernas mecânicas eram transfor
mados em personagens. Nesse 
mesmo ano, viajando pela Itália, 
apaixonou-se pela arte pré-renas- 
centista, sobretudo a de Cimabue*. 
Esse interesse seria reforçado por 
seu contato com Le* Corbusier, 
para quem executaria pinturas mu
rais, em 1925, na Exposição Inter
nacional de Artes Decorativas, rea
lizada em Paris.

Para Léger, “o belo está em toda 
parte, na ordem das panelas, na pa

rede branca de uma cozinha (. . .). 
Com objetos mecânicos tento criar 
objetos belos” . Mas ele ligava o ob
jeto a uma função e a um valor, 
destacando-o de seu meio natural 
e associando-o a um espaço “ in
ventado”, como na série “objetos 
no espaço”, na qual se destacam 
Gioconaa com Chaves (1930) e 
Natureza Morta com Pipa (1928).

Após a exposição de cem obras 
suas em Berlim (1928), Léger pas
sou a lecionar na Academia Mo
derna de Paris. Depois de uma via
gem aos Estados Unidos (1931), 
tornou-se professor da Académie 
Grande Chaumière. Nessa,época, 
viajou intensamente à Áustria, 
Grecia, Suiça, Inglaterra (onde rea
lizou os cenários do filme A  Forma 
das Coisas que Virão, produzido 
por Alexander Korda), Suécia, Bél
gica (onde decorou uma sala na 
Exposição In te rn a c io n a l de  B ru x e
las) e Estados Unidos (onde expôs

no Museu de Arte Moderna de 
Nova York). Desse período, datam 
Composição com Três Figuras 
(1932), A Banhista (1934), A s  
Duas Irmãs (1935) e o mural 
Transporte de Formas (1937).

Em 1940, quando as tropas na
zistas se instalaram em Paris, Lé
ger refugiou-se na Normandia. Em 
seguida, foi para Bordéus e, depois, 
para Marselha, onde se inspirou 
nos trabalhadores das docas para 
realizar a série de “mergulhadores” 
(1941/46). Na época, viajou mais 
uma vez aos Estados Unidos, onde 
lecionou na Universidade de Yale e 
no Colégio Mills (Califórnia). Sua 
obra sofreu modificações, por ele 
assim explicadas: “Em 1942, em 
Nova York, fui atraído pelos proje
tos publicitários que percorrem a 
Broadway. Você está ali conver
sando com alguém e, de repente, 
e sse  a lguém  se to rn a  azu l. D e p o is ,
a cor vai embora, vem outra e o

ambiente fica vermelho, amarelo. 
A cor do projetor é livre: ela está 
no espaço. Eu quis fazer a mesma 
coisa em minhas telas” . Quadros 
como Duas Mulhers e Flores 
(1946/50) e Grande Parada (1954) 
mostram como o conseguiu.

De 1945 a 1955 (ano em que 
morreu), Léger produziu uma série 
de trabalhos, entre eles um mosaico 
de 112 metros para a igreja de 
Assy, na Alta Savóia; um painel 
para a fábrica de automóveis Re
nault (Os Construtores); os vitrais 
e tapeçarias para a igreja de Andi- 
court; ilustrações para o poema Li- 
berté, de Paul Éluard*; e os vitrais 
da igreja de Courgraive (Suíça) e 
da Universidade de Caracas. Em 
1955, recebeu o Grande Prêmio da 
III Bienal de São Paulo.

VEJA TAM BÉM : Cubismo.
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Legislativo,
Poder

No século XVII, na Inglaterra, e 
no século XVIII, na  França, 
quando se elaborou a teoria d a  se
paração de poderes no Estado*, 
atribuía-se ao Legislativo grande 
importância, e mesmo certa pre
ponderância, como eixo do poder. 
Na verdade, pensava-se num sis
tema de bloqueios e oposições que 
impedisse a arbitrariedade e a tira
nia absolutista.

Esse sistema baseava-se na sepa
ração entre três poderes que fossem 
autônomos em suas respectivas 
áreas: caberia ao Legislativo a fun
ção de deliberar e aprovar leis ge
rais, abstratas e impessoais; ao Ju
diciário*, decidir as controvérsias 
surgidas entre o Poder Público e os 
particulares, quando da aplicação 
dessas leis; e ao Executivo*, tomar 
medidas concretas destinadas a tor
nar efetiva a vontade da lei*.

A maior significação que se atri
buía ao Legislativo era reflexo das 
condições históricas da época, em 
que as monarquias* absolutistas, 
tendo cumprido seu papel no rom 
pimento do feudalismo*, deviam 
ser afastadas juntamente com a no
breza decadente que as cercava, 
para permitir a ascensão efetiva da 
classe burguesa ao poder.

Tratava-se de criar o “Estado de 
direito” — um Estado governado 
mais por leis que por homens — e 
de limitar e, ate mesmo, tornar pre
visível o exercício do governo*, 
que, até então, tinha um caráter 
pessoal e absoluto.

Mas a doutrina rígida da separa
ção de poderes acabou se transfor
mando com o próprio crescimento 
dos governos e a complexidade e 
abrangência, cada vez maiores, de 
suas atividades.

Não se imaginava o governo 
como a vasta maquina burocrática 
em que se transformaria. Muito 
menos se exigia dele o que no sé
culo XX constitui um de seus prin
cipais requisitos: a capacidade de 
previsão e atuação a longo prazo, 
através de políticas coerentes, no 
controle da economia e na promo
ção do desenvolvimento*.

Uma característica da antiga 
concepção de Estado e governo era 
a quase inexistência, então, da pa
lavra “política” , no sentido da for
mulação de diretrizes para todo um 
setor ou a respeito de determinado 
problema (política econômica, polí
tica do petróleo, etc.). Desde 
Locke*, que concebia um Estado 
governado por leis, até o início do 
século XX, usava-se naquele sen
tido não a palavra “política”, mas 
simplesmente “ legislação”, ou seja, 
não havia realmente distinção entre 
a deliberação sobre leis gerais e a 
formulação de diretrizes substanti
vas para determinado setor, a 
longo prazo.

Atualmente, ao contrário, vê-se 
na formulação dessas políticas o 
centro dinamizador do processo de 
governo: nessa formulação, interfe
rem o Executivo com seu corpo de

técnicos e administradores, os gru
pos e associações interessados no 
problema, e também o Legislativo, 
na medida em que deve aprovar 
tais diretrizes sob a forma de lei, ou 
os recursos indispensáveis à sua 
execução.

Enquanto isso, a legislação, en
tendida no sentido especifico de 
elaboração das leis, passou a ser 
vista como questão puramente téc
nica, posterior à tomada das deci
sões mais importantes.

Toda esssa transformação reflete 
— mesmo em países como os Esta
dos Unidos e a Inglaterra, onde o 
Legislativo retém_ amplos poderes 
de veto, fiscalização e iniciativa em 
matéria de leis —  uma mudança no 
eixo de poder, que passa a gravitar 
em torno do Executivo. Transfor
ma-se desse modo o papel atri
buído ao Legislativo, enquanto po
der organizado.

O novo Legislativo

Para o Legislativo adaptar-se às 
novas condições, evolui também 
sua estrutura interna. Ele se distan
cia cada vez mais de sua concep
ção clássica, embora ainda com 
vistas ao cumprimento da mesma 
função básica: limitação do poder 
predominante. Assim, por exemplo, 
a importância da deliberação em 
plenário decresce, em beneficio do 
trabalho em comissões e subcomis
sões especializadas, intimamente li
gado a assessorias técnicas. (A ori
gem da palavra “parlamento” — 
do francês parler, “falar” — vai se 
tornando cada vez menos fiel à rea
lidade, embora a imagem pública 
ainda se prenda muito a discursos 
e debates.)

A nova organização, por mais 
“técnica” que seja, é também in
fluenciada pela distribuição interna 
do poder e pelo prestígio político 
dos parlamentares.

Nos Estados Unidos, por exem
plo, a antiguidade do parlamentar 
na Câm ara ou no Senado é fator 
decisivo para sua participação nas 
comissões mais importantes (como 
a de Apropriações Orçamentárias 
ou a de Relações Exteriores)_e sua 
ascensão a cargos de direção em 
qualquer delas. Dessa situação de
corre a tendência de os deputados 
e senadores capazes de contínua 
reeleição monopolizarem essas po
sições. Observa-se além do mais 
que esses representantes provêm, 
mais freqüentemente, de pequenos 
distritos rurais e de Estados menos 
desenvolvidos, lugares que geral
mente são conservadores.

Essa tendência à estabilização 
das lideranças, e conseqüente difi
culdade de renovação, é um dos

Eroblemas mais característicos do 
egislativo nas condições atuais. 

Sobretudo quando se refere a socie
dades eminentemente urbanas e 
com grande variedade de interes
ses, o que torna crucial o problema 
da renovação politica.

Legislativo no Brasil

A Constituição Brasileira (de 
1967) confere ao Congresso Nacio
nal a função legislativa, que 
abrange o conjunto de atribuições 
necessárias à elaboração de leis. 
Após 1965, por força do artigo 30
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do Ato Institucional n.° 2 (sem le
var em conta o período de 1937 até 
o fim da ditadura Vargas), o Exe
cutivo passou a exercer parte da 
competencia legislativa, em caráter 
excepcional, através da edição de 
decretos-leis.

A atual Constituição brasileira 
prevê ainda em favor do Executivo 
a possibilidade da edição de leis de
legadas, mediante autorização do 
Legislativo.

Num sistema de tripartição do 
poder, como é definido o brasileiro, 
a principal função estatal, teorica
mente, e a legislativa, por consistir 
na competência em estabelecer re
gras de direito às quais todos estão 
submetidos, inclusive os dois ou
tros poderes.

O poder do Congresso manifes
ta-se através da conjugação de von
tades das duas casas que o com
põem: a Câmara dos Deputados e 
o Senado. Essa bicameralidade é 
uma exigência do sistema federa
tivo brasileiro: um parlamento ou 
congresso unicameral não corres
ponderia ao princípio fundamental 
da federação*, pois esta consiste 
não_ apenas na igualdade entre 
União e Estados, como na igual
dade destes entre si.

Em obediência ao princípio fede
rativo, os Estados sao representa
dos por igual número de senadores, 
seja qual for a população ou grau 
de desenvolvimento de cada um. 
“O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados, eleitos, 
pelo voto secreto e direto, dentre os 
cidadãos maiores de 35 anos, no 
exercício de seus direitos políticos, 
segundo o principio majoritário. 
C ada Estado elegerá três senado
res, com mandato de oito anos, re- 
novando-se a representação, de 
quatro em quatro, alternadamente, 
por 1 e por 2/3” (artigo 41 e pará 
grafo 1.° daConstituição).^

Outras câmaras altas não se ex
plicam pelo princípio federativo: a 
Câm ara dos Lordes inglesa existe 
como representante de uma classe 
social de elite; e na França criou-se 
a segunda câmara, por se conside
rar necessário refrear os impulsos 
da representação popular expressa 
pela câmara baixa.

Enquanto o Senado representa 
os Estados, a Câm ara dos Deputa
dos destina-se a representar o 
povo: “ A Câmara dos Deputados 
compõe-se de representantes do 
povo, eleitos entre cidadãos maio
res de 21 anos e no exercício dos 
direitos políticos, por voto direto e 
secreto, em cada Estado e Territó
rio”  (artigo 39 da Constituição). 
Nas eleições para o Senado, ado- 
ta-se o sistema do voto majoritário 
(os candidatos que receberem indi
vidualmente maior número de vo
tos são eleitos, mesmo que perten
çam a um mesmo partido).

Para a Câm ara adota-se o voto 
proporcional, que visa a garantir a 
representação de cada partido na 
medida de sua força eleitoral. Por 
isso, é possível um candidato à C â
mara não ser eleito, apesar de ter 
mais votos nominais que um eleito.

Competência e funcionamento

As leis e demais atos do Con
gresso brasileiro são da competên
cia conjunta e comum das duas Cã

PndociitorciM conàuccnttj.

O Parlamento inglês reduziu o poder dos reis. (Elizabeth I, no Parlamento.)

maras, nenhuma das quais tem 
maior importância que a outra. As 
matérias da competencia do Con
gresso são definidas no artigo 43 
da Constituição federal: “Cabe ao 
Congresso Nacional, com a sanção 
do presidente da República, dispor 
sobre todas as matérias de compe
tência da União, especialmente 
(. . .)” . Segue-se uma citação des
sas matérias, entre as quais pode-se 
destacar: tributação, arrecadação e 
distribuição de rendas; criaçao de 
cargos públicos e fixação dos res
pectivos vencimentos; e organiza
ção administrativa e judiciária dos 
Territórios.

Também há competências priva
tivas de cada casa: “Compete pri
vativamente ao Senado Federal: I 
— Julgar o presidente da Repú
blica nos crimes de responsabili
dade e os ministros de Estado nos 
crimes da mesma natureza, cone
xos com aqueles ( . . . ) .  IV —  Au
torizar empréstimos, operações ou 
acordos externos, de qualquer natu
reza, de interesse dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, 
ouvido o Poder Executivo Federal 
(. . .)” . No que se refere à Câmara 
dos Deputados, pode ela privati
vamente: I —  Declarar, por 2/3 de 
seus membros, a procedência de 
acusação contra o presidente da 
República e os ministros de Es
tado; proceder à tomada de contas 
do presidente da República quando 
não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legisla
tiva; e propor projetos de lei que 
criem ou extingam cargos de seus 
serviços e fixem os respectivos ven
cimentos. Quanto ao Congresso 
como um todo, todas as suas com
petências são exclusivas, menos a 
de legislar, na qual tem a colabora
ção do presidente da República.

O Congresso reúne-se normal
mente para inaugurar a sessão le
gislativa, elaborar seu regimento 
mterno e discutir e votar o orça 
mento federal, entre outras ativida
des. Mas, na maior parte do tempo, 
as casas funcionam separadamente, 
com deliberações isoladas. O Con 
gresso pode ser convocado em ca
ráter extraordinário (fora de seu pe
ríodo normal de funcionamento)

Reunião do Te rce iro  Estado na França de 1789, por D avid , e decreto da Assem bléia extinguindo a M onarquia.
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0  Legislativo já foi o eixo do poder. (Assembléia francesa, por Benjamin Ulm ann; à direita, velha Câmara norte-americana, por Samuel Morse.)

pelo presidente da República, em 
caso de decretação de estado de 
sítio, de intervenção federal, ou 
quando ele achar necessário. Nes
ses casos, o Congresso somente de
libera sobre a matéria para a qual 
foi convocado.

A Câmara e o Senado reúnem-se 
durante a sessão legislativa (pe
ríodo de funcionamento do Con
gresso) e, excepcionalmente, em 
sessões preparatórias, a partir de 
1.° de fevereiro, no primeiro ano de 
legislatura, para a posse de seus 
membros e, também, eleição das 
respectivas mesas.

Garantias e restrições

A Constituição dota o Poder Le 
gisl ativo de varias garantias para 
que possa exercer com independên
cia suas funções. Essas garantias 
podem ser resumidas nos seguintes 
itens: competência de cada Câmara 
para elaborar seu regimento in
terno (dispondo sobre sua organi
zação, polícia e provimento de car
gos internos), imunidades parla
mentares, subsídios aos mandatos 
e incompatibilidades.

As imunidades visam a evitar 
qualquer constrangimento ou res
trição à atividade do parlamentar 
enquanto tal, com o objetivo de as 
segurar o bom funcionamento do 
parlamento e, em conseqüência, be
neficiar o interesse geral. Há dois 
tipos de imunidades: a material 
(“ Os deputados e senadores são in
violáveis, no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e votos, 
salvo nos casos de injúria, difama
ção ou calúnia, ou nos previstos na 
Lei de Segurança Nacional”)  e a 
processual (“Durante as sessões, e 
quando para elas se dirigem ou de
las regressam, os deputados e sena
dores não poderão ser presos, salvo 
em flagrante de crime comum ou 
perturbação da ordem pública”).

O subsídio e a ajuda de custos 
são a remuneração dos parlamenta
res, estabelecida no fim de cada le
gislatura, para a subseqüente.

A regra das incompatibilidades,

considerada indispensável à inde
pendência do Legislativo, impede 
que os parlamentares exerçam cer
tas atividades ou cargos pelos 

uais fiquem subordinados ao Po- 
er Executivo.

O cidadão numa situação dessas 
pode ser eleito mas, para exercer a 
atividade parlamentar, precisa 
afastar se da atividade ou cargo 
que estabelecia a vinculação com o 
Executivo. Com isso, pretende se 
evitar a pressão dos governantes 
sobre o Legislativo.

A inelegibilidade impede que 
certas pessoas, em determinadas si
tuações, recebam um mandato le
gislativo. Assim, por exemplo, um 
funcionário governamental não 
pode se candidatar, a menos que 
abandone antes o cargo, para evitar 
que, no exercício deste, ele exerça 
pressão sobre os eleitores.

Incompatibilidades e inelegibili- 
dades são previstas pelas constitui
ções de muitos países, mas variam 
muito de um para outro. Em alguns 
casos (Constituição italiana de 
1947 e francesa de 1958), essas res
trições são consignadas superficial
mente, deixando-se a especificação 
à lei ordinária. Em outros, são cita 
das, em adição ao texto constitu
cional, situações incompatíveis com 
o mandato, mas não pormenoriza
das, deixando-se ampla margem ao 
legislador ordinário (Constituição 
dos Estados Unidos).

Nos Estados e Municípios, o po
der legislativo segue em linhas ge
rais o mesmo esquema, embora 
adaptado à existência de uma única 
casa legislativa, composta de repre
sentantes do povo: Assembléia Le
gislativa na esfera estadual e Câ
m ara de Vereadores no âmbito 
municipal.

VEJA TAM BÉM : Estado; Execu
tivo, Poder; Governo; Interesse, 
Grupos de; Judiciário, Poder; Libe
ralismo; Opinião Pública; Parla 
mentarismo; Partido Político; R e
gime; Representação.Depois, firmou-se como fiscalizador da política que emana do Executivo.
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Leguminosas

Com mais de seiscentos gêneros 
representados por 13 000 espécies 
espalhadas por todo o mundo, a 
família das leguminosas — perten
cente à ordem Rosales —  é um dos 
grupos mais importantes entre as 
angiospermas-dicotiledôneas.

Mais freqüentes em regiões 
equatoriais, tropicais e subtropi
cais, no Brasil encontram-se bem 
representadas na área de vegetação 
de cerrado, na mata costeira litorâ
nea e na Amazônia.

As plantas sensíveis

As leguminosas assumem as for
mas de árvores, arbustos, subar- 
bustos, ervas e trepadeiras; suas fo
lhas estão sempre dispostas 
alternadamente sobre o caule. Com 
freqüência, elas se compõem de 
muitos folíolos de primeira ou se
gunda ordem.

No jatobá (Hymenaea), contudo, 
eles formam apenas um par; a 
giesta (Spartium), certas Dalbergia 
e a Crotalaria apresentam somente 
um folíolo.

Quase sempre as folhas das legu
minosas possuem um par de estipu
las na base do pecíolo.

Em certas Cassia apresentam-se 
modificadas, sob a forma de espi
nhos, que, quando ocos, são habita 
dos por formigas.

No gênero Lathyrus e em outras 
espécies, alguns folíolos transfor
mam-se em gavinhas, estruturas fi
lamentosas que auxiliam a susten
tação da planta.

Na base das folhas (ou folíolos) 
estão localizados os pulvinos (arti
culações). Através de uma variação 
na turgescência de suas células, es
sas articulações movimentam fo
lhas e folíolos. Em certos casos, ao 
ser tocado, um folíolo surge no in
terior da folha, um estímulo que se 
transmite aos folíolos vizinhos, fa
zendo com que eles se fechem. A 
M imosa pudica  apresenta fenôme 
nos desse tipo.

Muitas das M imosa  (sensitivas) 
chegam a responder a estímulos lu
minosos, mecânicos, térmicos e 
químicos; quando são anestesiadas 
com cloroformio ou éter, por exem
plo, insensibilizam-se.

Cíclicas, de simetria radiada ou 
zigomorfa, as flores das legumino
sas possuem cálice e corola distin
tos; o primeiro é gamossépalo (tem 
as sépalas —  cada uma das peças 
do calice —  unidas, formando um 
tubo) e a segunda, dialiopétala (as 
pétalas são livres uma da outra). 
Cada verticilo do perianto (con
junto cálice-corola) tem quatro ou 
cinco elementos.

O androceu é formado por qua
tro ou dez estames, e o gineceu tem 
um ovário súpero-unicarpelar e 
unilocular, que muitas vezes apre
senta vários óvulos.

O fruto dessas plantas geral
mente é do tipo legume: seco e uni- 
carpelar, abrindo-se em duas val
vas, através de fendas que 
aparecem ao longo da sutura da 
borda do carpelo e em sua nervura.

Mas algumas leguminosas têm fru
tos diferentes. No amendoim (Ara- 
chis) e no jatobá (Hymenaea), ape
sar de seco, ele é indeiscente: as 
sementes liberam-se naturalmente 
quando o pericarpo apodrece no 
solo.

Já  o fruto do carrapicho-de-boi 
(Desmodium) é do tipo lomentãceo 
(cortado por articulações).

As leguminosas apresentam três 
subfamílias: Mimosoidea, Caesal- 
pinoidea  e Faboidea (ou Papilonoi- 
dea). A primeira delas apresenta 
sempre fatores de simetria radiada. 
As outras duas têm flores zigomor- 
fas, mas diferenciam se pela forma 
de imbricação das pétalas no botão 
floral.

Feijão, lentilha e soja 
O feijão e a soja são importantes na alimentação humana.

Certas espécies de leguminosas 
são muito importantes na alimenta
ção humana; é o caso do feijão 
(Phaesolus), da ervilha (Pisum), da 
lentilha (Lens) e da soja (Glycine), 
cujas sementes apresentam alto 
teor de proteínas.

Entre as leguminosas ornamen
tais destacam-se a giesta (Spar
tium), a maçaranduba ou molungu 
(Erythrina) e a eryilha-de-cheiro 
(Lathyrus). O jatobá (Hymenaea), 
o jacarandá (Machaerium), a ca- 
breúva (M yroxylon) e o pau-brasil 
(Caesalpinia echinata) fornecem 
excelente madeira para construção 
e para móveis.

As leguminosas forrageiras

Geralmente as leguminosas es
tão associadas de forma simbiótica 
com certas espécies de bactérias 
(Rhizobium) que têm a propriedade 
de fixar, metabolizar e incorporar 
ao protoplasma das plantas o nitro-

Legum inosas ricas em  proteína, com o o tre m o ço , têm  alto valor alim entar. gên io  d o  a r, sob  a  fo rm a  de am i-

As leguminosas são encontradas em várias regiões brasileiras. (Flores de ervilha.)
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noácidos e proteínas. Acontece que 
essas bactérias vivem em células 
das raízes das leguminosas onde 
provocam o aparecimento de for
mações que recebem a denomina
ção de nódulos de leguminosas.

A capacidade de fixar nitrogê
nio, associada a raízes compridas 
presentes em muitas das legumino
sas, faz com que elas tenham um 
significado especial como plantas 
forrageiras*.

Nesse caso, a carência de chuvas 
não as afeta, pois suas longas raí
zes conseguem obter no solo pro
fundo a agua de que necessitam: 
permanecem verdes durante o ano 
inteiro, e crescem rapidamente. Em 
virtude de possuírem grandes quan
tidades de proteínas, são ótimas 
para o desenvolvimento dos ani
mais que se alimentam delas, dimi
nuindo o custo da  criação.

Nas pastagens consorciadas, 
onde se implantam gramíneas* e le
guminosas lado a lado, o nitrogê
nio fixado ao solo pode ser aprovei
tado pelas primeiras.

Depois de mortas, as legumino
sas servem como adubos: a putre
fação não elimina totalmente o ni
trogênio, que é incorporado por 
outros vegetais. No Brasil, numero
sas experiências realizadas por ór
gãos de pesquisa agronômica de
monstram que o tempo necessário 
para o abate dos animais de corte 
reduz-se sensivelmente guando se 
aumenta o teor de nitrogênio de sua 
alimentação.

As forrageiras do Brasil

_As principais forrageiras da re
gião centro-sul do Brasil são o lab- 
lab (ou dolicho), o guandu, a soja 
perene, a mucuna, a centrosema, e 
ocudzu.

O lab-lab é uma leguminosa ras
teira, anual e de ciclo longo. Ainda 
verde, pode ser dada aos animais; 
produz je n o  e farelo de alta quali
dade. É cortada duas vezes por 
ano, e rebrota logo após o primeiro 
corte (desde que ele seja feito a 
mais de 20 centímetros acima do 
solo). O guandu, um vegetal arbus
tivo, é semiperene, de ciclo curto, 
porte ereto. Quando verde, suas va
gens têm ervilhas que podem ser 
consumidas pelo homem e pelos 
animais.

A cultura deve ser reformada 
cada dois ou três anos, para evitar 
que a haste das plantas se torne de
masiadamente lenhosa. Produz 
feno e farelo, como a soja. Esta é 
anual, de ciclo curto e crescimento 
rápido. Com apenas um corte por 
ano, é dada verde aos animais. En
tretanto, não deve ser plantada se
guidamente no mesmo terreno, 
para minimizar o ataque de nema- 
tóides e outras pragas do solo.

A soja perene (que não deve ser 
confundida com o “feijão” soja, 
Glycine) é rasteira e cresce rapida 
mente, emitindo cipós longos e 
flexíveis que se fixam ao solo. 
Apresenta dois tipos principais: o 
comum tem folhas alongadas e ver

de-claras. Outra variedade apre
senta folhas arredondadas verde-es- 
curas. As sementes da soja perene 
devem ser cobertas com terra: cos- 
tuma-se plantá-las em covas ou sul
cos. A planta resiste ao pisoteio 
dos animais e rebrota com facili
dade. Enquanto verde, representa 
bom alimento para animais (cava
los, porcos, coelhos, etc.).

A mucuna é uma planta herbá
cea, anual, de ciclo longo e cresci
mento rasteiro.

Possui sementes de alto valor 
nutritivo, que só podem ser ingeri
das pelos animais em pequenas 
proporções, pois contêm alta con
centração de material tânico.

Perene, de tipo herbáceo e cres
cimento rasteiro, a centrosema 
emite cipós que se fixam ao solo 
através das raízes que se formam 
em seus nós. Serve para corte e 
pastoreio.

O cudzu comum é perene, vigo
roso, de tipo herbáceo e cresci
mento rasteiro. Além de ser inge
rido verde pelos animais, produz 
feno e farelos excelentes. Isolado 
ou consorciado, oferece pastagens 
de bom teor nutritivo. O cudzu tro
pical, por outro lado, diferencia-se 
do comum porque tem mais água 
e menos proteínas, fibras, sais mi
nerais e hidrato de carbono.

VEJA TAM BÉM : Feijão; Forra
geiras; Pau-brasil; Soja.

Lei

O que define as sociedades juri
dicamente organizadas é a submis
são de seus membros a um con
junto de normas de caráter geral, 
de cumprimento obrigatório, cha
madas “leis jurídicas ou simples
mente “ leis”.

Tais normas distinjuem-se de 
outras regras porque sao as únicas 
impostas coercitivamente.

Nos Estados democráticos mo
dernos, a função de editá-las cabe 
às câmaras de representação popu
lar constituídas em poder legisla
tivo*, com o concurso do poder 
executivo*, que as sanciona, pro
mulga e publica —  além de, em 
certos casos, poder propô-las ao le
gislativo. (Sanção é o assentimento 
do chefe do Executivo a projeto de 
lei aprovado pelo Legislativo; pro
mulgação é o ato que atesta a exis
tência da lei e ordena seu cumpri
mento; publicação é o ato que visa 
a torná-la conhecida pelos que de
verão obedecê-la. Ao chefe do Exe
cutivo é ainda facultado recusar-se 
a sancionar o projeto: trata-se do 
direito de veto, que, se exercido, 
provoca novo exame da matéria 
pelo Legislativo.)

Classificações

Quanto à sua obrigatoriedade, as 
leis são: a) imperativas —■ as de 
aplicação necessária (ex.: “É obri
gatório o regime de separação de 
bens no casamento do maior de 
sessenta e da maior de cinqüenta 
anos”); b) dispositivas —  as que se 
limitam a permitir determinado ato 
(ex.: “É lícito aos nubentes, antes 
de celebrar o casamento, estipular, 
quanto a seus bens, o que lhes 
aprouver”).

Quanto à natureza de suas dis
posições, são: a) substantivas — as 
que definem relações jurídicas ou 
criam direitos (ex.: as normas do 
Código Civil); b) adjetivas —  as 
que regulam o modo para fazer 
cumprir as substantivas (exemplo: 
as normas do Código de Processo 
Civil).

Quanto à sua aplicabilidade, 
são: a) auto-executáveis — as que 
possuem todos os requisitos neces
sários para sua eficacia imediata 
ou no prazo legalj b) dependentes 
de complemerúação —  as que exi
gem, para sua aplicação, a edição 
de normas complementares.

Quanto à sistematização, são: a) 
esparsas — as editadas isolada 
mente; b) codificadas —  as reuni
das em códigos* de direito; c) con
solidadas — as que, antes esparsas 
e dispondo sobre a mesma matéria, 
foram reunidas de modo sistemá
tico num corpo orgânico.

Quanto à esfera competente para 
edita-las, no Brasil, sao: a) fed e 
rais; b) estaduais; c) municipais.

VEJA TAM BÉM : Código de Di 
reito; Constituição; Decreto; D i
reito; Legislativo, Poder; Regula
mento.

1) Flor de leguminosa; 2) os estames formando um tubo pelo qual passa o estilete; 3) as pétalas diferentes; 4) 
vexilo, a pétala mais larga; 5) legume, o fruto; 6) a flor tubulosa do trevo; 7) o fruto do trevo.
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Leibniz: um dos maiores nomes da filosofia e da matemática modernas.

Leibniz

“ Procurar sempre a clareza das 
palavras e expressões do pensa
mento, a utilidade das coisas’": 
criança ainda, o alemão Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646-1716) já  se 
preocupa com o fundamento de to
das as descobertas. É um menino 
incomum: após a morte do pai, 
desbrava sozinho (aos seis anos), 
em um latim balbuciante, a biblio
teca herdada. Assim, familiariza-se 
desde muito cedo com a filosofia* 
antiga.

Aos quinze anos, volta-se para 
as ciências matemáticas — a 
“nova filosofia” cultivada por Ba
con*, Kepler*, Galileu*, Descar 
tes*. Ousada intuição e admiração 
pela lógica levam-no a sonhar com 
um “alfabeto dos pensamentos hu
manos que, pela combinação de 
suas letras e pela análise das pala
vras com ele formadas, permitisse 
não só inventar, m asjulgar seu va
lor” . Essa preocujiação inspirará as 
maiores realizações de Leibniz: no 
momento, porém, sua pátria está 
afastada dos centros de atividade 
científica da época, e os esforços 
do jovem dirigem-se todos para a 
jurisprudência.

A matemática antes de Leibniz

Entre os problemas que nessa 
época mereciam atenção especial 
estava o das "quadraturas". (En
contrar a quadratura do círculo 
consiste em calcular sua área; 
achar a quadratura de uma curva 
qualquer significa calcular a área 
que ela delimita.) Problemas desse 
tipo eram conhecidos desde a mate
mática* grega, mas houvera pouco 
progresso nos métodos que Arqui- 
medes* empregara para resolvê-los. 
Outro problema era o das “tangen
tes": determinar a inclinação da 
reta que toca a curva em um ponto.

Matemáticos como Fermat*, 
Barrow* e alguns outros sabiam re
solver casos particulares de tais 
problemas mediante expedientes di
versos. Para achar uma quadra
tura, por exemplo, dividiam a área 
procurada em uma infinidade de fa
tias paralelas, infinitamente peque
nas; por analogia, uma curva podia 
ser entendida como uma infinidade 
de segmentos de retas infinitamente 
pequenos. E assim se calculava.

No entanto, ninguém sabia o que 
significavam tais procedimentos. 
Face à dúvida quanto à sua legiti
midade, o “ sentimento de culpa” 
resultante em geral er.a aliviado 
quando se conseguia demonstrar 
posteriormente a solução obtida, 
nos rigorosos cânones geométricos 
dos gregos.

O laborioso método de prova 
evidentemente nada esclarecia so
bre o modo como a solução de fato 
era atingida. Faltava o conceito de 
limite*, que estava na base de todos 
os novos raciocínios. O novo cál
culo devia “amadurecer” — preci
sava passar por todos os vícios de 
sua juventude — para que esse 
conceito pudesse emergir. Logo, de 
nada adiantava o apego à tradição.

Era necessário um trabalho de clas
sificação de problemas, unificação 
de métodos e aprimoramento de 
notação —  e nisso tudo Leibniz de
sempenhou papel essencial. O ca
minho de análise moderna abriu-se 
quando, no século XVII, Newton* 
e Leibniz, dando as costas ao pas
sado, aceitaram procurar proviso
riamente a justificação dos novos 
métodos, não em demonstrações ri
gorosas, mas na fecundidade e coe
rência dos resultados.

A descoberta

Em 1666, aos vinte anos, Leib
niz torna-se doutor em leis. Depois 
de recusar uma carreira sedentária 
como professor, vê-se em 1670 na 
França, a serviço diplomático. Até 
então, seu contato com a matemá
tica limitara-se a um pouco de aná
lise combinatória* e mecânica*; 
agora, no entanto, após aperfeiçoar 
a máquina de calcular que Pascal*

inventara, conhece Huygens* — 
que de imediato reconhece o ta
lento de Leibniz, orientando-o a um 
estudo mais profundo da matemá
tica.

Leibniz faz rápidos progressos. 
Em 1673, lendo um tratado de Pas
cal, encontra “uma luz que o autor 
não vira”. Pascal, lidando com a fi
gura reproduzida na página 2779, 
observa que o triângulo E E K  é se
melhante ao triângulo D AI, e uti
liza essa constatação para encon
trar a quadratura do quarto de 
círculo. Leibniz. ao contrário, inte
ressa-se pelo próprio triângulo 
E ’KE. Ao tomar indefinidamente 
próximos E e E \  os lados do triân
gulo E"KE tornam-se infinitamente 
pequenos; não obstante, suas pro
porções continuam sendo determi
náveis pela semelhança com o 
triângulo fixo D IA . E Leibniz ob
serva que a conclusão vale para 
curvas em geral, desde que se expli
citem de modo conveniente os ele

mentos dos triângulos em questão.
Assim, descobre o que permane

cera oculto para Pascal, “cujos 
olhos estavam vendados por uma 
espécie de fatalidade” : a possibili
dade de tratar como elemento 
típico da curva o “triângulo carac
terístico”, constituído por uma 
parte infinitamente pequena da tan
gente —  que se identifica com a 
própria curva — e por partes infi
nitamente pequenas das abscissas e 
das ordenadas. Huygens, que já  co
nhecia algo semelhante, estimula-o 
a estudar as obras de Descartes e 
Sluse. Dessa época em diante, o 
triângulo característico passa a 
motivar as pesquisas de Leibniz, 
que se esforça por extrair-lhe todas 
as conseqüências. Obtém na geo
metria analítica de Descartes a lin
guagem adequada ao cálculo de
sembaraçado, e logo — graças, 
também, ao estudo de séries infini
tas — aprende a encontrar tangen
tes. E estabelece, guiado pelo triân
gulo característico, a íntima 
conexão do problema das tangentes 
com o problema das quadraturas.

Muitos matemáticos sabiam cal
cular quadraturas; Leibniz, porém, 
descobriu que as quadraturas po
diam ser calculadas como o inverso 
das tangentes (resultado que New
ton conhecia há nove anos, sem 
contudo publicá-lo).

Acham-se as quadraturas por 
“somas” e as tangentes por “ dife
renças” ; essas operações estão en
tre si como a extração de raízes 
está para a potenciação. Dessa re
lação nasce um novo algoritmo de 
cálculo, muito mais poderoso do 
que tudo o que se conhecia.

Ao mesmo tempo que faz essas 
constatações, Leibniz forja e expe
rimenta uma notação que seja cô
moda e sugestiva para a manipula
ção; que auxilie, em suma, o 
trabalho do pensamento: designa 
finalmente as “somas” por /  ydx  
( / significa “somatória’ ) e á “ dife
rença ’ por dx, criando assim uma 
notação utilizada até hoje.

Com o auxílio do novo instru
mento, Leibniz reencontra com fa
cilidade a solução de numerosos 
problemas antes bem difíceis. Pu
blica em 1684 o primeiro trabalho 
sobre cálculo diferencial e, dois 
anos após, os rudimentos do cál
culo integral. Encerrando o período 
das descobertas e soluções particu
lares, nasce uma nova disciplina.

De início, poucos compreendem
o novo cálculo e quase ninguém o 
domina. Além disso, muitas são as 
objeções feitas aos fundamentos 
das novas operações com grande
zas "infinitamente pequenas” : o 
próprio Leibniz mescla a explica
ção do significado dessas opera
ções com considerações filosoficas 
pouco claras. Contudo, os “ mila
gres” obtidos conquistam os céti
cos, e o cálculo — sobretudo com 
a notação leibniziana — entra em 
seu período “heróico”.

Após as publicações de Leibniz, 
iniciou-se entre o continente euro
peu e a Inglaterra uma polêmica 
acirrada em torno da prioridade e 
das glórias da descoberta.

Deus e a lógica

Em vários outros campos da ma
temática, Leibniz deixou sua
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marca. Uma descoberta da qual se 
orgulhava particularmente é o sis
tema binário de numeração, no 
qual são utilizados apenas dois al
garismos: zero e um. Nele, a série 
de números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, . . .  é reescrita como 
0 , 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 
1000, 1001,. . . (Nesse sistema, 
hoje utilizado nos computadores* 
eletrônicos, a tabuada de multipli
car revela-se muito simples: 1 vez
1 é igual a 1, 1 vez 0 é igual a 0; 
a única coisa nova é que, na soma,
1 +  1 =  10.)

Leibniz via em sua descoberta a 
própria imagem bíblica da criação: 
Deus (Um) extraindo todas as coi
sas do nada (Zero).

Em suas incursões na matemá
tica, ele manteve a preocupação

com a forma e a “claréza de pensa
mento” que inspirava seu projeto 
de juventude: agora, porém, a “ lín
gua universal” com que sonhara 
torna-se uma “característica” , um 
“cálculo” para o raciocínio, cujo 
modelo é dado pela linguagem da 
álgebra*. Na geometria analítica de 
Descartes, uma figura geométrica é 
representada por fórmulas: não se
riam as idéias passíveis de repreen- 
tação análoga?

Assim como a nova matemática 
libertara o cálculo do conteúdo dos 
signos que nele intervêm, a nova ló
gica deveria dar à dedução inteira 
independência, face aos significa
dos de suas proposições. E, da 
mesma forma como o exito do cál
culo devera-se a essa liberação — 
pela qual Leibniz, mais que nin

Leibniz recebe em seu gabinete a visita do rei. (Gravura do séc. XVII.)

guém, fora responsável — , a trans
formação das regras de pensa
mento em regras de cálculo daria 
um “fio condutor” à própria filoso
fia. Em vez de discutirem, os filóso
fos diriam, como bons amigos: 
“C alculem os!”

Essas idéias — que Leibniz 
nunca conseguiu desenvolver com 
sucesso — não tiveram receptivi
dade em sua época. Hoje, a origi
nalidade de Leibniz realça-se pela 
clareza com que concebeu a mo
derna noção de linguagem formal, 
antevendo o extraordinário im
pulso da lógica matemática a partir 
do século XIX, com os trabalhos 
de Boole* e Frege*. E, de certo 
modo, o projeto de Bertrand Rus- 
sell* —  reduzir toda a matemática 
à lógica — constitui uma continua
ção da crença (arraigada, em Leib
niz) de que suas contribuições à 
matemática não eram senão capítu
los da “característica universal” 
com que sonhava.

Leibniz filósofo

Até 1685, Leibniz dedicou-se 
principalmente às missões diplo
máticas e às investigações científi
cas. Somente a partir daquele ano 
é que começaram a aparecer as 
obras, nas quais expõe seu sistema 
filosófico, uma das maiores expres
sões do racionalismo* clássico. De 
1686 é o Discurso sobre a M etafí

sica, ao qual se seguiram, entre ou
tros, os trabalhos Novos Ensaios 
sobre o Entendimento Humano (es
critos de 1701 a 1709, e publicados 
apenas em 1765), Ensaios de Teo- 
aicéia (1710), N ovo Sistema sobre 
a Natureza e a Comunicação das 
Substâncias (1695), Monadologia 
(1714). _

A idéia de infinito comanda a 
construção filosófica de Leibniz, 
tornando sua metafísica* uma reto
m ada e uma reformulação^ noutro 
nível de linguagem, de noções basi
camente matemáticas. O infinito* 
estaria presente não apenas na infi- 
nitude do mundo, mas também na 
composição de cada corpo: as 
substâncias reais seriam infinita
mente divisíveis, cada qual refle
tindo à sua maneira a infinitude 
universal.

Leibniz distingue tipos de infi
nito: as séries matemáticas (pro
gressões infinitas das quais não se 
pode conhecer o último termo) se
riam protótipos dos infinitos sinca- 
tegoremáticos; mas esse tipo de in
finito é complementado pelo que 
Leibniz denomina de infinito cate- 
goremático, ou seja, a lei daquela 
série, que transcende a própria sé
rie. Analogamente, Deus consisti
ria, para Leibniz, num infinito hi- 
percategoremático, razão trans- 
cedente da série infinita das subs
tâncias reais.

A co n cep çã o  d u a lis ta  de D esca r-
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Frontispício de uma obra de Leibniz sobre investigações lingüísticas.
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A  semelhança entre os triângulos EE'K  e D AI. descoberta por Pascal, permi
tiu a Leibniz formular uma teoria geral sobre as tangentes.

tes havia proposto dois tipos de 
substâncias —  o pensamento (res 
cogitans) e a extensão (res extensa) 
— , fundamentadas, em última ins
tância, em Deus (res infinita). Mas 
o pensamento e a extensão perma
neciam num plano de generalidade 
muito acima das substâncias indi
viduais. Exatamente são essas 
substâncias individuais que Leibniz
—  retomando uma tradição que re
monta a Aristóteles* — pretende 
explicar.

As duas verdades

Para tratar das substâncias indi
viduais — que existem no plano da 
contingência — Leibniz faz uma 
distinção entre dois tipos de verda
des: as verdades de razão, necessá
rias de tal modo que seus contrá
rios implicam contradição (como 
as proposições matemáticas, justifi
cáveis por via estritamente racio
nal); e as verdades contingentes ou 
de fa to , referentes a puros eventos 
não garantidos por qualquer neces
sidade metafísica (quando se diz, 
por exemplo, “Cabral descobriu o 
Brasil” , refere-se a uma ocorrência 
que dependeu de uma série infinita 
ae fatos anteriores, todos eles con
tingentes; somente uma análise in
finita, impraticável pelo espírito 
humano, poderia abarcar toda a ra
zão de um tal acontecimento). Um 
fato ou uma substância individual, 
ambos contingentes, não podem, 
assim, revelar ao homem sua com
pleta razão de ser: essa visão ime
diata e plena de uma substância in
dividual seria privilégio exclusivo 
de Deus.

Segundo Leibniz, Deus concebe, 
através de seu entendimento, tudo 
o que é possível, isto é. tudo o que 
não implica contradição. Desse 
painel de compossibilidades, a von 
tade divina determina a criação de 
um dos mundos possíveis. A reali
dade contingente surge, portanto, 
de uma restrição operada pela von
tade de Deus no vasto campo das 
possibilidades, das verdades pura
mente de razão. Mas, nessa delimi
tação das possibilidades, a vontade 
divina é movida pelo preceito do 
“melhor” : Deus cria “o melhor dos 
mundos possíveis”, ou seja, aquele 
que contém maior compossibili- 
dade, o máximo de essência. A pas
sagem do possível para o fato real, 
da pura essência para a existência 
concreta, do plano das verdades de 
razão para o da contigência repre
sentam uma determinação — um 
ato de vontade — , mas sob o co
mando de um critério racional (a 
mais perfeita combinação de possi
bilidades). Configura-se assim o 
otimismo metafísico de Leibniz — 
depois, objeto da sátira de Voltaire 
no Cândido —  e que resultou da 
tentativa de estender o império da 
razão ao contigente e ao individual.

Leibniz considera que o universo 
comumente tido como real não 
tem. na verdade, substancialidade. 
Real, para ele, é o espírito com 
suas representações. Mas genera
liza essa noção de representação, 
tornando-a equivalente à de expres- 
são. A representação, para ele, não 
implica necessariamente consciên
cia. admitindo um infinita grada
ção. Combinando esses pressupos
tos com a idéia de infinito. Leibniz

Leibniz demonstrou que há um "triângulo característico" para cada ponto 
de uma curva, formado por diferenças ínfimas entre ordenadas e abscissas.

chega à noção de mônada: o uni
verso é descrito como um agregado 
de seres representativos (as môna- 
das), com uma sucessão infinita de 
representações, em graus diferentes 
de clareza. Com isso, Leibniz ao 
mesmo tempo espiritualiza e dina
miza a realidade.

Cada mônada é entendida como 
um universo espiritual fechado, 
“sem janelas” — cada qual sendo 
uma expressão diferente do mesmo 
universo. Hierarquizadas, essas 
mônadas se distribuem da menos à 
mais perfeita, dependendo do grau 
de clareza com que representam o 
universo. Todas apresentariam dois 
atributos: a percepção e a apetição. 
A percepção seria responsável pela 
representação do detalhamento in
finito das coisas na mônada, cons
tituindo assim um fator de multipli
cidade inserido na unidade 
monadológica; já  a apetição seria 
a tendência espontânea, manifes
tada pela mônada, de passar das 
percepções obscuras para as mais 
claras. A sucessão das mônadas 
constitui um infinito sincategore- 
mático, não um todo, um agregado, 
ou uma realidade substancial. A ra
zão de ser dessa série infinita e hie
rarquizada de mônadas transcende
ria a própria série —  seria Deus.

Consideradas como universos 
incomunicáveis e fechados, as mô
nadas, no entanto, se desenvolve
riam em perfeito acordo: em cada 
instante a percepção de cada mô
nada corresponde à das demais, 
como um ponto de vista particular 
sobre o mesmo universo que as ou: 
tras refletem em diferentes graus de 
clareza. Isso seria possível devido 
à harmonia pré-estabelecida por 
Deus, que estabeleceu que, a cada 
mudança de clareza na representan- 
ção que constitui uma mônada, 
corresponderia uma alteração em 
cada uma das outras, sem que hou
vesse interação entre elas próprias. 
Tal harmonia pré-estabelecida apli- 
ca-se à relaçao corpo/alma, que 
Leibniz tenta explicar através de 
uma metáfora: corpo e alma seriam 
independentes, sem qualquer in
fluência recíproca, porem desenvol- 
vendo-se em perfeita correlação, 
como dois relógios postos a funcio
nar sicronicamente pelo relojoeiro 
(Deus) que os criou. Cada ocorrên
cia em um possui uma correspon
dência no outro, sem que isso signi
fique interação.

A concepção monadológica per
mite a Leibniz apresentar uma 
nova concepção de liberdade*: 
toda transformação na mônada 
provém dela mesma, sem interfe
rência das demais; mas essa espon
taneidade assume diferentes formu
lações, de acordo com a situação 
hierárquica das mônadas, em sua 
gradação da obscuridade à clareza. 
Livre seriam as ações determinadas 
por idéias claras e distintas: a liber
dade seria uma autodeterminação 
fundamentada na razão, na cla
reza; seria a “espontaneidade do 
sér inteligente” .

VEJA TAM BÉM : Deus; Diferen
cial; Filosofia; Funções; Infinito; 
Integral; Limite; Lógica; Newton; 
Quadratura; Racionalismo; Razão; 
Tangente.
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O cientista inglês Isaac Newton enunciou a lei da gravitação universal. A  física modema apoiou-se nas leis da relatividade de Albert Einstein.

Lei Científica

Lei científica é uma relação ne
cessária entre fenômenos; estabe
lece conexões entre os objetos e 
suas características (observáveis 
diretamente ou ainda através de 
aparelhos).

As leis empíricas — ou simples
mente leis — diferenciam-se das 
leis teóricas ou teorias. Estas envol
vem entidades não observáveis; já  
a lei científica possui conteúdo em
pírico; todos seus termos descriti
vos podem ser identificados como 
parte de algo observável. Por isso, 
uma lei pode se sustentar mesmo 
quando a teoria à qual estava li
gada foi abandonada.

Lei e generalização

Os especialistas distinguem vá
rios tipos de lei: as que estabelecem 
apenas uma ordem de seqüência in
variável entre acontecimentos ou 
propriedades (como, por exemplo, 
as leis de desenvolvimento histó
rico); as que se referem a relações 
estatísticas invariáveis; as de de
pendência funcional entre grande
zas variáveis associadas a proprie
dades ou processos específicos; e, 
finalmente, as leis da causalidade*.

Como formulação de relações de 
dependência entre fenômenos, as 
leis permitem compreender os 
eventos da experiência comum, 
descobrindo neles uma ordem siste
mática. O estabelecimento de uma 
lei pressupõe a observação de fatos 
autênticos, a obtenção de seqüên
cias empíricas entre eles e a formu
lação de generalizações.

Uma lei científica é a generaliza
ção universal de um condicional re
lativo a termos observáveis, e pode 
ser ew ressa pela fórmula lógica Vx 
[Fx Z) G x], ou seja (se x é F, então 
x é G); é uma relaçao válida para 
todo x. Ela pode ser indicada tam 
bém por expressões mais comple
xas, como a lei da gravitação* uni
versal, de Newton*:

d2

A proposição “todos os objetos 
sobre os quais nenhuma força atua, 
mantêm-se em estado de repouso 
ou de velocidade uniforme” é repre
sentada por: Cx =  x (o objeto con
tinua em repouso ou em movi
mento uniforme); Fx =  x (uma 
força atua sobre o objeto).

Nas fórmulas do tipo “todos os 
metais dilatam-se com o calor” , en
tende-se que é impossível a existên
cia de um m etalque não se dilate 
com o calor. Não se empresta ao 
condicional uma universalidade

acidental, mas sim necessária ou 
nomológica (nomologia é o estudo 
das leis que presidem aos fenôme
nos naturais).

Uma lei científica é um condicio
nal contrafatural, cujo antecedente 
(“se fosse colocado. . .  ”) não foi 
concretizado. Assim, a fórmula ge
ral da lei tem uma acepção mais 
restrita que os condicionais univer
sais. Isso porque o cálculo dos pre
dicados (que se aplica aos condi
cionais universais) estabelece que a 
fórmula é verdadeira quando o an
tecedente é falso, seja qual for o va
lor de verdade do conseqüente. E o 
caso da proposição “todos os cen
tauros são vermelhos”, que é verda
deira (irrefutável) exatamente por
que não existem centauros. Logo, 
uma fórmula desse tipo não tem ne
nhum interesse_para a ciência, dada 
sua inadequaçao para representar 
uma lei.

Além disso, uma lei científica di
fere de uma generalização aciden
tal. No enunciado “todos os para
fusos de meu carro estão 
enferrujados”, considera-se um nú
mero limitado de casos, que pode 
ser enumerado. A lei natural, pelo 
contrário, abrange um número ili
mitado de ocorrências, sem imposi
ção de tempo.

Assim, pode-se afirmar que a ge
neralização universal e a necessi
dade natural da lei são funções ló
gicas distintas. Conseqüentemente, 
a expressão formalizada de uma lei

científica não fica correta se for uti
lizado apenas o sinal de implicação 
( .3-, que se lê “ se. . . então. . . ”). 
E preciso que haja um operador de 
necessidade e suficiência ( o ,  que 
se lê “se e somente se”), indicando 
uma interação entre os fenômenos. 
Por exemplo: a +  a =  a a =  0; 
ou seja, é necessário e suficiente' 
que a seja igual a zero para que 2a 
valha a.

Para se caracterizar uma lei, de
ve-se definir o grau de apoio indu
tivo que a observação conferiu à hi
pótese, o grau de simplicidade, etc.

Algumas vezes, quando se obser
vam exceções a uma lei estabele
cida, ela e refutada e abandonada. 
Em outros casos, conserva-se a lei, 
restringindo-se sua área de vali
dade (os objetos aos quais ela se 
aplica são definidos com mais pre
cisão). Eliminando-se todas as pos
sibilidades de refutação através da 
introdução de sucessivas delimita
ções, a lei é mantida. É preciso, po
rém, que haja um limite para essas 
adaptações.

Muitos autores, contudo, afir
mam que só é científica uma lei re
futável. Se ela não proibe alguma 
coisa, se é sempre válida, não é 
uma lei científica, mas um enun
ciado metafísico.

VEJA TAM BÉM : Causalidade; 
C iên cia ; E xp lic a ç ã o ; In d u çã o .
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Leishmanioses

Os protozoários do gênero 
Leishmania — descritos em 1903 
helo médico inglês Sir William 
Boog Leishmann (1865-1926) — 
são responsáveis, conforme a espé
cie, por doenças caracterizadas por 
alterações de tipo cutâneo, cutâ- 
neo-mucoso ou visceral.

Atingindo exclusivamente a_pele, 
a leishmaniose cutânea ou botao do 
Oriente é causada pela Leishmania 
tropica. A doença tem evolução be
nigna e pode até desaparecer es
pontaneamente.

Mais freqüente na China, índia, 
Ásia Menor, bacia do Mediterrâ
neo e África, o botão do Oriente é 
caracterizado por lesões ulceradas 
na pele, isoladas ou múltiplas.

À doença não costuma apresen
tar um síndrome particular — os 
sintomas referem-se apenas às in
fecções secundárias. O diagnóstico 
é obtido por meio da cultura de 
películas tiradas dos lados ou da 
base da úlcera.

Leishmaniose tegumentar 
americana

Provocando úlceras na pele e 
graves lesões nas mucosas, a leish
maniose tegumentar americana 
(cutâneo-mucosa) é causada pela 
Leishmania brasiliensis. A Amé
rica do Sul é o foco mais impor
tante do animal transmissor, com 
exceção do Chile e do Uruguai. No 
Brasil, onde a freqüência da molés
tia é maior, a protozoose já  foi 
diagnosticada, apresentando maior 
incidência em Sao Paulo, Paraná, 
Minas Gerais e Pernambuco. A 
doença aparece mais nas zonas flo
restais, por ocasião da derrubada 
das árvores. Muito freqüente em 
São Paulo quando houve o desma- 
tamento da região noroeste, a lesão 
causada pela leishmaniose ficou 
conhecida como úlcera de Bauru. 
A transmissão desse tipo de leish
maniose é efetuada através da pi
cada (em homens ou animais) dos 
mosquitos do gênero Phlebotomus.

No doente, o parasita apresen- 
ta-se sob forma aflagelada (amasti- 
gota); no animal transmissor e nas 
culturas, assume a forma flagelada 
(promastigota). A leishmânia é ge
ralmente ovóide, medindo de 2 a 4 
mícrons por 2,5 mícrons nos maio
res diâmetros. Possui um núcleo na 
periferia e uma formação paranu- 
clear chamada “cineplasto”.

A característica da leishmaniose 
tegumentar americana é a grande 
diversidade de seus aspectos clíni
cos. No caso das infecções cutâ
neas, surge de início uma peque
nina lesão eritêmato-papulosa, 
geralmente nas partes descobertas 
do corpo. Evoluindo, assume as
pecto pápulo-vesiculoso, pápulo- 
pustuloso e pápulo-crostoso. 
Quando retirada a casca, verifi
ca-se uma ulceração com bordas 
salientes e fundo recoberto por ex- 
sudato seroso ou sero-purulento.

Depois de apresentar um eritema
e d e  in filtra r-se  p e lo  sep to  n a sa l, a
úlcera estende-se e aprofunda-se.

Leishmânias, protozoários responsáveis pelo desencadeamento da doença.

Estas células de Kupffer, do fígado, estão atacadas por leishmânias.

atingindo a mucosa das faces late
rais do nariz. Esse processo geral
mente atinge os lábios superior e 
inferior e pode chegar à cavidade 
bucal, ao palato, às gengivas, à lín
gua, à faringe e até à laringe.

Só através de exames laborato
riais chega-se ao diagnóstico defi
nitivo. Os métodos podem ser a 
pesquisa local de leishmânias, a 
reação de Montenegro e a cultura 
em meios de Sabouraud.

No tratamento das lesões cutâ
neas, os antimoniais são os mais 
recomendados; para as lesões mu
cosas são usadas a diaminodifeno- 
sipentana e a anfotericina B.

O calazar

A leishmaniose visceral ou cala
zar é provocada pela Leishmania 
donovani, que, quando atinge o ho
mem, invade as células retículo-en- 
doteliais. Também pode ser trans
mitida pelos mosquitos do gênero 
Phlebotomus.

A moléstia é própria das áreas 
tropicais e subtropicais e ocorre, 
geralmente, nas zonas rurais. De 
toda a América, o Brasil é o país 
que apresenta o maior número de 
casos. Nos focos brasileiros, o Ph
lebotomus longipalpis (mosquito 
palha) é o predominante.

Depois da picada do inseto, 
existe um período de incubação, 
que pode estender-se de três sema
nas a seis meses, e a infecção pode 
aparecer gradativãmente ou repen
tinamente.

Um dos primeiros sintomas da 
doença é a febre, que pode chegar 
a 4 0 °  C. Outras manifestações clí
nicas são a hepato-esplenomegalia 
(aumento de volume do fígado e do 
baço), emagrecimento, enfarte dos 
gânglios linfáticos, edemas e taqui- 
cardia. Os sintomas eventuais são 
hemorragias, diarréias, vómitos, 
queda dos cabelos, tosse e cílios 
alongados. Em alguns casos, a pele 
do doente apresenta pigmentação 
excessiva.

Com falta de tratamento especí
fico, o calazar pode levar à morte, 
por ser moléstia que depaupera 
progressivamente o organismo.

O diagnóstico de laboratório, 
quando necessário, é feito pelo en
contro do agente etiológico nos ór
gãos ricos em reticulo-endotélio 
(baço, medula óssea, fígado, gân
glios linfáticos, pele e sangue peri1 
férico). Usa-se com freqüência a 
punção da medula do esterno, pela 
facilidade de sua execução.

Para ajudar no diagnóstico, são 
usadas também outras provas, 
como a labilidade das proteínas sé
rie as, fixação do complemento, rea
ção sorológica de imunofluorescên- 
cia indireta e hemograma.

O tratamento é feito geralmente 
com antimoniais. diamidinas aro
máticas e anfotericina B.

Para prevenir todos os tipos de 
leishmaniose, recomenda-se a tela- 
gem das casas, vestuário adequado, 
rec onheci mento dos _ reservató rios 
da moléstia, supressão de sua in
fluência e extermínio dos insetos, 
através de DDT ou BHC.

V E JA  T A M B É M : In fe c c io sa s , 
Doenças.
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Lençóis 
Freáticos

Parte da agua proveniente de 
precipitações atmosféricas — sob 
forma de chuva ou neve —  infil
tra-se na terra até ser detida por 
uma camada impermeável. Delimi- 
tam-se assim duas zonas de solo: a

§ue se situa imediatamente acima 
a camada impermeável é satu

rada; a que está abaixo, não.
A zona saturada é um lençol 

freático. Nele, a água preenche to
dos os espaços existentes entre os 
grãos que formam as rochas do 
solo (ao passo que na zona não sa
turada ela é retida apenas parcial
mente) e a maior parte dos espaços 
permanece vazia. O nível hidrostá
tico, que separa as duas zonas, 
apresenta uma profundidade que se 
modifica com as variações climáti
cas anuais, a topografia das regiões 
e também com permeabilidade das 
rochas.

O excesso de água tende a trans
ferir-se para a superfície, nos vales, 
alimentando as correntes de água. 
Mas, devido ao atrito contra as 
partículas rochosas, esse movi
mento é lento (de alguns centíme
tros a 6 m por dia, embora, em ca
sos excepcionais, possa atingir 120 
m por dia). O nível hidrostático é 
elevado em relação ao dos rios e la
gos, mas, se o terreno é permeável 
e há facilidade de escoamento, ele 
tende a ser mais plano.

Rochas permeáveis 
e porosas

A profundidade das águas sub
terrâneas ou lençóis freáticos varia 
de acordo com a natureza das ro
chas. Ela é maior em zonas de ro
chas sedimentares.

A água penetra no solo porque 
as rochas sao porosas ou fissuradas 
(ou possuem ambas as característi
cas). Quando os poros são total
mente comunicantes e permitem o 
escoamento da água, a rocha tem 
capacidade para armazenar e for
necer água.

Essa propriedade recebe o nome 
de permeabilidade e é medida por 
um permeámetro. As rochas sedi
mentares de granulação grossa são 
altamente permeáveis.

Se os poros não se comunicam, 
a rocha apenas armazena o líquido. 
É o caso das lavas. As rochas, que 
têm poros ou capilares muito finos 
entre suas partículas (como a ar
gila), recebem água, mas não per
mitem sua circulação.

As áreas baixas de rochas homo
gêneas, como o cascalho e a areia, 
são bastante favoráveis à concen
tração de água. O mesmo não 
ocorre com as rochas heterogêneas.

A porosidade é outra caracterís
tica importante. Rochas porosas 
são más fornecedoras de água por
que não permitem o escoamento. Já 
o granito, pouco poroso, pode ^bri
gar significativos depósitos de água 
em suas falhas.

Em  lençó is  c o n fin a d o s , a  á g u a  c 
encerrada entre duas camadas im

o s  p o ro s  d a s  c a m a d a s  ro c h o s a s  to r n a m  p o s s ív e l a in filtra ç ã o  d e  A g u a  n o  s o lo . A  u m a  c e rta  p r o fu n d id a d e , essa

água é retida por um estrato de terreno impermeável, o que provoca o aparecimento de um lençol freático.

As águas de alguns lençóis freáticos possuem propriedades terapâuticas.

permeáveis e sofre fortes pressões. 
Quando se atinge uma dessas ca
madas nos trabalhos de perfuração 
de um poço, a água, impulsionada 
pela pressão, jorra com intensi
dade; poços desse tipo são denomi
nados artesianos. No Brasil, poços 
e cisternas são comuns, mas a 
maior parte do abastecimento de 
águas e feita através do aproveita
mento de rios e lagos. Em outras 
regiões do murido, contudo, os len
çóis freáticos são vitais para a 
população.

As fontes são outra forma bas
tante freqüente de utilização dos 
lençóis freáticos. Quando estes são 
interceptados na superfície, ou 
quando sua água sobe através de 
falhas, formam-se as fontes, que 
podem ser de vários tipos. As ter
mais, por exemplo, aparecem 
quando as águas, aquecidas em re
giões profundas, emergem ainda 
com temperaturas elevadas. Em 
Poços de Caldás (Minas Gerais), a 
temperatura da água de algumas 
fontes atinge até 40° C.

De acordo com a composição 
das rochas vizinhas ao lençol freá
tico, as águas podem ter proprieda
des físico-químicas benéficas ao or
ganismo humano.

No Brasil, essas águas, denomi
nadas “minerais” , podem ser en
contradas nas cidades de C axam 
bu, São Lourenço, Cambuquira, 
Lambari e outras.

VEJA TAM BÉM : Sedimentação.
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Leninismo

“ Estamos construindo a nova or
dem com os tijolos que a antiga or
dem nos deixou.” Para realizar o 
projeto que se impôs, Lènin 
(1870-1924) procurou adaptar as 
doutrinas de Marx* e Engels* às 
condições sócio-históricas da Rús
sia do início do século XX. Nesse 
processo, foi responsável pela ela
boração de uma nova teoria polí
tica: o leninismo.

O proletariado na Rússia

Nos últimos decênios do século 
XIX , a Rússia passou por transfor
mações sócio-econômicas signifi
cativas: a indústria realizou pro
gressos sensíveis e rápidos. Essa 
expansão industrial efetuou-se prin
cipalmente graças à introdução de 
técnicas e capital estrangeiros. A 
dependência do exterior dificultou 
a criação de uma camada burguesa 
nacional, agressiva na defesa de 
seus interesses.

Por outro lado, a indústria ab
sorveu uma parcela da força de tra
balho* tornada disponível pela 
abolição da servidão (1861); rapi
damente formaram-se grandes con
tingentes de operários nas cidades 
que se industrializaram.

Politicamente, o poder concen
trava-se nas mãos de um czar abso
lutista, cujo governo era retrógrado 
e extremamente burocratizado. Os 
membros do governo eram recruta
dos na nobreza de serviços —  esta
mento que tinha acesso à proprie
dade rural, por ocupar posições no 
Exército e no serviço público. O 
deficiente controle exercido pelo 
aparelho de Estado e a má admmis- 
tração eram acentuados pela vasta 
extensão do território russo e pela 
precariedade dos meios de comuni
cação. Nessas condições, o Estado 
era incapaz de promover uma arti
culação adequada da economia, de
fender os interesses nacionais e ob
ter a centralização administrativa 
necessária.

Na Rússia czarista, as agitações 
sociais eram constantes, o que im
peliu vários intelectuais à política. 
A discussão girava principalmente 
em torno dos ideais socialistas tra
zidos da Europa ocidental; multi
plicavam-se as tentativas de criar 
uma estratégia socialista adequada 
às condições russas.

A guerra russo-japonesa 
(1904/05) e a entrada da Rússia na 
Primeira* Guerra Mundial acelera
ram a fermentação política. Em fe
vereiro de 1917, com a derrubada 
do czar. malogrou a tentativa de 
instituir um Estado liberal. Em ou
tubro do mesmo ano, liderados por 
Lênin. os bolcheviques consegui
ram assumir a liderança do pro
cesso político.

Anos de luta, anos de exílio

Vladimir Ilitch Ulianov — mais 
conhecido como Lênin (pseudô
nimo que adotou em 1901) — nas
ceu em 1870 em Simbirski, provín
cia do Y olga m édio, de um a fam ília

Integrada à luta do proletariado, a teoria política leninista contribuiu para a criação e manutenção do primeiro Estado 
socialista do mundo. (Tradicional desfile popular de 1 0 de Maio. realizado na Praça Vermelha. Moscou.)
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de classe média: o paf, professor ae 
matemática e física e depois inspe
tor escolar, recebeu do governo 
czarista um título de nobreza, 
como reconhecimento por seu tra
balho e dedicação.

A infância de Lênin foi profun
damente marcada pela morte de 
Alexandre, seu irmao mais velho, 
executado em março de 1887 por 
implicação num atentado terrorista 
contra o Czar Alexandre* III.

Com muita dificuldade, no 
mesmo ano Lênin ingressou na Fa
culdade de Direito da Universidade 
de Kazan, cidade para a qual a 
família se transferira depois da 
morte de Alexandre. Ainda em 
1887, Lênin foi preso por partici
par de uma agitação estudantil; 
além disso, expulsaram-no da es
cola e proibiram-no de ingressar 
em qualquer faculdade. Mas, três 
anos mais tarde, obteve licença 
para prestar exames na Universi
dade de São Petersburgo onde se 
formou em direito, obtendo grau 
máximo em todas as disciplinas.

Por dois anos trabalhou no escri
tório de um advogado. Foi quando 
entrou em contato mais próximo 
cora o marxismo*: participava de 
um grupo clandestino de debates 
em Kazan. Em São Petersburgo 
(1893) uniu-se a intelectuais mar
xistas que atuavam junto aos ope
rários; nesse ano conheceu a futura 
esposa, Nadejda Konstantinova 
Krupskaia (1869-1939), e no ano 
seguinte publicou clandestinamente 
seu primeiro trabalho: Quem São 
os Am igos do Povo.

Viajando para o exterior (1895), 
entrou em contato com Plekhanov* 
e outros marxistas russos exilados 
em Genebra. Com eles, discutiu a 
possibilidade de fundar um partido 
e enviar escritos para o movimento 
revolucionário russo. Como resul
tado desses entendimentos, apare
ceu em São Petersburgo o grupo 
União de Luta pela Emancipaçao 
da Classe Operaria; como outras 
entidades posteriormente criadas, 
destinava-se a divulgar as idéias 
marxistas entre os trabalhadores 
russos.

De volta à Rússia, Lênin e seus 
companheiros tentaram fundar um 
jornal clandestino, mas foram pre
sos antes da publicação do pri
meiro número. Depois de catorze 
meses de prisão, Lenin foi exilado 
para a Sibéria, onde permaneceu 
três anos. Durante o exílio comple
tou o livro O Desenvolvimento do 
Capitalismo na Rússia e casou-se 
com Krupskaia.

Em 1900, retomou suas ativida
des: viajou para a Suíça a fim de 
obter recursos^ para publicar e in
troduzir na Rússia um jornal clan
destino, chamado Iskra (A Cen
telha), cujo primeiro número apare
ceu em dezembro. De abril de 1902 
a abril de 1903 morou em Londres; 
apoiado pelos sociais-democratas 
ingleses, pôde dedicar toda sua 
atenção ao Iskra.

O Segundo Congresso do Par
tido Social Democrata Russo (fun
dado em 1898) realizou-se em Lon
dres em 1903 e provocou uma 
divisão no movimento socialista. 
Alguns congressistas sustentaram 
que a revolução socialista deveria 
ser inevitavelmente precedida por 
uma revolução democrático-bur-

Lênin (à esquerda) definiu as condições que considerou indispensáveis à instauração de um regime socialista. Para 
isso, serviu-se da crítica ao capitalismo já desenvolvida nas obras de Engels (à direita) e Karl Marx.

L ê n i n  e  s u a  m u l h e r  N a d e j d a  K o n s t a n t i n o v a  K r u p s k a i a ,  d u r a n t e  a  r e a l i z a ç ã o

do I Congresso da Internacional Comunista, em Moscou (1919).

guesa, que instaurasse o libera
lismo*. Já Lênin e seus seguidores 
acreditavam que a condição indis
pensável para a vitória dessa revo
lução era a aliança entre operários 
e camponeses, pois a burguesia* se
ria incapaz de assumir a liderança 
do processo. Lênin e seus adeptos, 
a maioria no Congresso, ficaram 
conhecidos pelo nome de bolchevi
ques (“m ajoritários”); os outros re
ceberam a denominação de men- 
cheviques (“minoritários”).

Durante a Revolução de 1905, 
Lênin retornou à Russia. partici
pando dos acontecimentos como 
propagandista. Mas o movimento 
nascido espontaneamente das mas
sas, não foi capitalizado por ne
nhuma organização política e ma
logrou. Lênin partiu novamente 
para o exílio, dedicando-se ativa
mente aos estudos filosóficos: em 
1909 publicou Materialismo e Em- 

pirocriticismo. Mas não abando
nou a atividade política: participou 
da recomposição do Partido Social 
Democrata da Rússia e do movi
mento socialista internacional. As 
vésperas da Primeira Guerra Mun
dial, afirmou que o belicismo devia 
ser combatido, mas, se eclodisse o 
conflito, a crise econômica e polí
tica provocada por ele deveria ser 
aproveitada para precipitar a 
queda do regime capitalista. Além 
disso, atacou os socialistas que se
c o lo c a r a m  a  f a v o r  d a  g u e r r a -  A n a 
lisando as relações entre a socie-
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dade capitalista e a guerra, escre
veu Imperialismo, o Ultimo 
Estágio do Capitalismo (1916).

As revoluções

Logo que chegou a Petrogrado 
(São Petersburgo assumira esse 
nome em 1914), Lênin publicou, 
em 1917, as Teses de Abril: as Ta
refas do Proletariado na Presente 
Revolução ._ O radicalismo de 
suas posições chegou mesmo a as
sustar alguns bolcheviques: recusa- 
va-se a qualquer colaboração com 
o governo provisório — chefiado 
por Kerenski* —  que considerava 
expressão da burguesia imperia
lista. Defendia a paz imediata e a 
confraternização com os soldados 
alemães, a concessão de todo poder 
aos sovietes — conselhos de dele
gados operários, camponeses e sol
dados — , a expropriação de terras 
e fábricas.

Orientados por essas palavras de 
ordem, os bolcheviçjues fizeram in
tensa propaganda junto aos operá
rios, camponeses e soldados.

Depois da Revolução de novem
bro de 1917, que destituiu o go
verno provisório, Lênin foi eleito 
presidente do Conselho dos Comis
sários do Povo. Sob sua influência, 
o Congresso dos Sovietes aprovou 
dois decretos: de acordo com o pri
meiro deles, o governo soviético de
via propor às nações beligerantes 
uma paz democrática, sem anexa
ções ou indenizações, e a anulação 
da diplomacia e dos tratados secre
tos. Ò outro abolia a grande pro
priedade rural, confiscava as terras 
da família imperial e as das igrejas 
e mosteiros. Ainda sob orientação 
de Lênin foram nacionalizados os 
bancos e as indústrias.

Na assembléia eleita no começo 
de 1918, os bolcheviques não obti
veram a maioria das cadeiras. 
Pouco depois ela foi dissolvida, por 
não acatar as propostas dos sovie
tes. No mesmo ano, as medidas 
principais do Conselho dos Comis
sários do Povo foram a criação do 
Exército Vermelho e a anulação das 
dívidas externas.

Em março de 1921, o Décimo 
Congresso do Partido Comunista 
aprovou outra das propostas de Lê 
nin: a NEP (Nova Política Econô
mica), caracterizada por um re
torno parcial à economia de 
mercado.

Em maio do ano seguinte, o líder 
mais importante da Revolução 
Russa* sofreu uma hemorragia ce
rebral. Em novembro, ditou seu 
Testamento, no qual recomendava 
uma ampliação do Comitê Central 
do Partido Comunista, a fim de 
tornar possível uma representação 
mais democrática. Em 1923, de
vido a um segundo ataque, perdeu 
a fala e os movimentos. Lênin mor
reu a 21 de janeiro do ano seguinte.

As idéias do revolucionário

Primeiro núcleo socialista sur
gido na Rússia, os narodniks (po
pulistas) acreditavam na força dos 
camponeses como vanguarda mili
tante na luta pelo socialismo*, mas 
estes não se mobilizaram como os 
populistas esperavam. Isso ocorreu 
principalmente porque, depois de 
abolida a servidão, aumentou a se

paração entre camponeses ricos e 
pobres, dificultando a união da 
classe em torno de objetivos co
muns.

Em 1879, após sofrerem severa 
repressão, os populistas haviam se 
dividido em duas facções: uma de
las orientou-se para a ação terro
rista, enquanto o grupo Emancipa
ção do Trabalho, liderado por 
Plekhanov*, passou a fazer propa
ganda do marxismo entre o opera
riado urbano.

Nessa época ainda não existia 
um partido marxista na Rússia e o 
movimento operário organizava-se 
em ritmo bastante lento. Os mar
xistas legais consideravam inevitá
vel o desenvolvimento do capita
lismo* na Rússia e por isso 
colocavam em segundo plano a 
luta anticapitalista. Faziam agita
ção e propaganda de acordo com 
o desenrolar natural e espontâneo 
do movimento operário.

Em 1895, surgiu uma nova ten
dência, que teria grande impacto 
na orientação do movimento de 
massas: o economismo. Segundo 
os defensores dessa concepção, a 
atividade dos socialistas ' deveria 
restringir-se à organização e ao 
apoio da luta exclusivamente pro
fissional e econômica dos trabalha
dores. Os adeptos dò economismo 
eram hostis a qualquer atividade 
política que desviasse os operários 
de seus objetivos imediatos, isto é, 
das reivindicações econômicas.

No Iskra e, principalmente, no 
livro Que Fazer? (1902), Lênin ex
pôs a maioria de suas teses acerca 
das várias correntes do movimento 
socialista russo, sustentando a ne
cessidade de criar condições para 
unificá-lo. Acreditava que a vitória 
só seria conseguida com o suporte 
político de um partido centrali
zado. Afirmava que o programa 
político dos socialistas não podia 
limitar-se à luta contra a autocra
cia czarista, à defesa do liberalismo 
e ao atendimento das reivindica
ções imediatas do proletariado. O 
desenvolvimento do capitalismo já 
teria criado condições para uma re
volução socialista; à classe operá
ria caberia a liderança do processo.

Para realizar esse programa, 
concebeu uma organização parti
dária com características particula
res, formada por “revolucionários 
profissionais” , indivíduos que vive
ram para a revolução e estariam 
dispostos a qualquer sacrifício pela 
vitoria; esses profissionais da teo
ria, organizaçao e conspiração fa
riam da revolução e da  atividade 
política sua ocupação exclusiva. 
Acreditava Lênin que o proleta
riado, marginalizado em relação à 
cultura, jam ais poderia chegar por 
conta própria à consciência de seus 
interesses mais profundos. Limita
dos aos sindicatos, que se atinham 
ajiroblem as como salários e condi- 
çoes de trabalho, os operários tor- 
nar-se-iam incapazes de perceber a 
realidade social da Rússia, bem 
como a natureza e as implicações 
do capitalismo. Assim sendo, a 
consciência política teria que vir 
"de fora" do movimento operário. 
Segundo Lênin, os trabalhadores 
precisavam unir-se aos intelectuais 
revolucionários —  participantes da 
cultura e por isso possuidores dos 
“ in s tru m e n to s  de co m p reen são  in-

Na cidade de Petrogrado (anteriormente S . Petersburgo e atualmente Lenin- 
grado) registraram-se os episódios revolucionários de 1905 e 1917.

Àbril de 1917: após vários anos de exílio na Suiça, Lênin chega a Petro 
grado, viajando pela estrada ferroviária da Finlândia.
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telectiva” — , para juntos form a
rem um partido. Ao mesmo tempo 
que absorveriam o conhecimento 
dos intelectuais, criando condições 
para a emergência de uma lide
rança operária, os trabalhadores 
deveriam exercer um controle rigo
roso sobre eles.

O Partido é a Revolução

O Partido era visto por Lènin 
como o principal meio para a con
secução dos objetivos revolucioná
rios. O centralismo democrático é 
o traço peculiar da organização 
partidária pór ele concebida. Tem 
como característica uma rigorosa 
centralização da direção partidária 
em termos ideológicos e práticos. 
“O movimento deve ser liderado 
pelo menor número possível de gru
pos mais homogêneos de revolucio
nários, treinados e experimenta
dos.” Mas, segundo Lênin, 
compreende tambem os grupos 
mais variados e heterogêneos, for
mados das mais diversas camadas 
do proletariado e de outras classes. 
Nesse nível é_ preciso haver uma 
descentralização intensa, um fun
cionamento democrático. O centro 
do Partido —  célula superior — 
precisa conhecer perfeitamente a 
composição da organização parti
dária e ter dados exatos sobre suas 
atividades, a fim de que possa efeti
vamente dirigi-la.

O Partido, vanguarda proletária 
consciente dos objetivos últimos 
e organizada centralizadamente, 
constitui, segundo Lênin, a lide
rança no governo durante o pe
ríodo imediatamente pós-revolucio- 
nário de ditadura do proletariado
— esta concebida como o governo 
dos trabalhadores e camponeses 
pobres. Lênin falava em “ditadura 
democrático-revolucionária do pro
letariado e campesinato” , forma es
pecífica de aliança de classe entre 
o proletariado dirigente e as mas
sas exploradas das classes não pro
letárias, principalmente os campo
neses. Mas essa coalização incluía 
também parte da pequena burgue
sia e'os trabalhadores pobres da  ci
dade. “ Somente uma ditadura re
volucionária que se baseie na 
esmagadora maioria do povo pode 
ser durável_ ( . . . ) .  O proletariado 
russo, porém, constitui no mo
mento apenas uma minoria da po
pulação. Só poderá se tornar uma 
esmagadora maioria se combinado 
com a massa de semiproletários, 
semipequenos proprietários, isto é, 
com a massa da pequena burguesia 
e dos pobres urbanos e rurais

Como todo Estado , a ditadura 
democrático-revolucionária do pro
letariado e campesinato constitui 
máquina organizada para a pressão 
de determinadas classes sociais. 
Lênin afirma, porém, que o estágio 
de transição para o socialismo tem 
caráter democrático, pois a maioria 
da população participa da máquina 
estatal, “na forma das massas ar
madas dos trabalhadores, que estão 
se transformando numa milícia po
pular universal” . Observa que o ca
pitalismo criou as premissas que 
permitem a “todos” participar da 
administração do Estado. Algumas 
delas são: alfabetização universal, 
tre in a m e n to  e d isc ip lin a  dc m ilh õ es

Dia do Trabalho, 1919: Lênin inaugura monumento ao herói Stephan Rasin.

Durante seu exílio na Sibéria, onde permaneceu por três anos. Vladimir 
iiiitch uiianov adotou o pseudônimo Lenin", derivado do rio siberiano Lena.

de trabalhadores. Essas premissas 
tornam possível, depois da derru
bada dos capitalistas e burocratas, 
“passar imediatamente, da noite 
para o dia, à substituição no con
trole da produção e distribuição no 
trabalho de contabilidade da mão- 
de-obra e dos produtos, pelos tra
balhadores armados, pela totali
dade da população armada (. . .)” . 
Contabilidade e controle — esse 
o principal aspecto exigido para a 
“montagem” e funcionamento ade
quado da primeira fase da socie
dade comunista. Todos os cidadãos 
transformam-se em empregados as
salariados do Estado de trabalha
dores. Todos os cidadãos tor
nam-se empregados e trabalha
dores de um único “ sindicato” 
nacional estatal. Basta que traba
lhem igualmente — realizem a sua 
parcela adequada de trabalho —  e 
sejam pagos igualmente. A conta
bilidade e controle necessários para 
isso, afirma Lênin, foram simplifi
cados pelo capitalismo e reduzidos 
a operações que qualquer pessoa 
alfabetizada pode executar, bas
tando para tanto o conhecimento 
das quatro operações aritméticas e 
a emissão de recibos.

No momento em que a grande 
maioria da população aprende a 
administrar o Estado, passa, se
gundo Lênin, a executar essa tarefa 
e estabelece um controle seguro so
bre a minoria dos capitalistas, so
bre a pequena nobreza e sobre os 
trabalhadores corrompidos pelo ca
pitalismo; a necessidade do go
verno começa a desaparecer. 
Abre-se então o caminho da pri
meira fase da sociedade comunista 
para uma fase superior, na qual de
saparece o Estado.

Imperialismo e movimento 
trabalhista

Os obstáculos à revolução socia
lista num país em que o capita
lismo vive seu “ último estágio ’ — 
o imperialismo — foram também 
analisados por Lênin. Para ele, o 
imperialismo é uma etapa de desen
volvimento econômico em que o 
domínio dos monopólios e do capi
tal financeiro se estabeleceram; a 
exportação do capital adquiriu 
acentuada importância; o mundo 
está dividido entre trustes interna
cionais; os territórios do globo, re
partidos entre as grandes potências 
capitalistas.

Os altos lucros obtidos pelos 
monopólios tornam possível cor
romper determinados segmentos da 
classe trabalhadora, atraindo-os 
para o lado da burguesia: o oportu
nismo pode então enfraquecer as 
perspectivas de luta do movimento 
trabalhista.

No entanto, Lênin acreditava 
que esses segmentos da classe tra
balhadora, assim como a burgue
sia, seriam derrotados pela combi
nação de revoltas na periferia com 
revoluções proletárias nas metró
poles, que tornariam inevitável a 
instauração do regime socialista.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Comunismo; Estado; Liberalismo; 
M arxismo; Russa, Revolução: So
cialismo.
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Auto-retrato de Leonardo da Vinci, uma personalidade muito incomum: minucioso em suas pesquisas, instável nas emoções e oportunista na política.

Leonardo 
da Vinci

Para Leonardo da Vinci — pin
tor, arquiteto, escultor, mecânico, 
urbanista, engenheiro, fisiólogo, 
químico, botânico, geólogo, cartó
grafo, físico, e precursor da avia
ção, da balística, da hidráulica, da 
optica e da acústica — , tudo deve
ria ter um rigor matemático. Tanto 
que a busca da perfeição (que o le
vava a abandonar diversos traba
lhos apenas começados) foi para 
ele um obstáculo tão grande quanto 
sua inconstância.

De personalidade incomum, mi
nucioso, oportunista e emocional
mente instável. Leonardo da Vinci 
foi das maiores figuras de seu 
tempo.

Fruto de uma ligação passageira 
entre o notário público Piero da 
Vinci e uma camponesa de nome

Catarina, nasceu a 15 de abril de 
1452, em Anchiano, e viveu até os 
cinco anos em companhia da mãe; 
passou depois para a tutela do pai, 
com quem ficou até a idade de ca
torze anos.

Florença*, nessa época, era a 
mais rica das cidades-Estado italia
nas, beneficiada pelo comércio in
ternacional, pela atividade dos ban
cos e pela expansão de sua 
indústria. Além disso, manteve-se 
até os fins do século XV como o 
centro artístico mais destacado do 
país. Seus artistas trabalhavam 
para a corte, a Igreja e as grandes 
famílias burguesas. Seu próprio 
príncipe, o poeta e filósofo neopla- 
tônico Lourenço* de Mediei, foi o 
fundador da primeira Academia de 
Belas-Artes do mundo.

Percebendo a vocação do filho 
para a pintura, Piero da Vinci le
vou-o para Florença e entregou-o 
aos cuidados do pintor Andrea dei 
Verrochio*. que, além de ser muito 
estimado por Lourenço, tinha um 
próspero atelier, com grande nú
mero de discípulos (entre eles Botti
celli* e Fillippino Lippi*).

Leonardo aprendeu as técnicas 
da pintura, da gravura, do desenho 
e da escultura, e, sob a influência 
de seu mestre, passou a desenvolver 
sua curiosidade enciclopédica. 
Desde o início deixava a m arca de 
sua originalidade, a começar pela 
assinatura, da direita para a es
querda (para que seu nome fosse 
lido diante de um espelho). Esse foi 
um hábito que Leonardo jam ais 
abandonou.

Quando pintou o anjo da es
querda no óleo Batismo de Cristo, 
de Verrochio, começaram a surgir 
as lendas a seu respeito: o mestre 
teria ficado tão impressionado que 
pensou em desistir de pintar. O fato 
e que Verrochio confiava bastante 
no trabalho de Leonardo, e, de 
1470 até 1476, quando foi para Ve
neza, a supervisão do atelier ficou 
dividida entre os dois. Leonardo, 
depois disso, aproximou-se de Lou
renço e passou a receber encomen
das importantes.

Nessa época pintou Anunciação 
no convento de São Bartolomeu, 
em Monteolivieto, e Adoração dos 
Magos para o convento de São Do

mingos, em Scopeto (que ficou ina
cabado); começou várias madonas. 
entre elas a Madona do Gato e a 
Madona das Flores (das quais se 
conhecem apenas os desenhos); 
pintou o retrato Ginevra dei Benci; 
e, a convite de Lourenço, projetou 
a praça de São Marcos.

Enquanto seus colegas insistiam 
em terminar uma obra. Leonardo 
via suas encomendas como um pre
texto para pesquisas sobre perspec
tivas, anatomia, composição e cor. 
Assim, passou anos pintando, in
terrompendo uma obra para mais 
tarde voltar a ela. E, quando o tra
balho já  não representava nada 
para suas pesquisas, deixava-o 
inacabado.

Em 1482, Leonardo foi para Mi
lão, acompanhado do cantor Ata- 
lante Miglioretti e de um amigo, 
Tomaso de Teretola (mais conhe
cido como Zoroastro). Chegando a 
Milão, escreveu uma carta ao Prín
cipe Ludovico Sforza (1451-1508), 
oferecendo seus serviços de enge
nheiro militar, escultor, pintor, in
ventor e arquiteto. Ludovico, em 
guerra com os franceses, aceitou
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seus trabalhos, já  que estava inte
ressado em novas técnicas de com
bate. Leonardo apresentou-lhe vá
rias sugestões ilustradas, como 
pontes móveis facilmente transpor
táveis (para vencer terrenos íngre
mes e pantanosos dos locais de 
combate), bombardas (máquinas 
para arremesso de pedras) e instru
mentos de assédio para invadir for
talezas e cidadelas.

Em Milão, Leonardo pôde desta
car-se em todos os campos para os 
quais se sentia atraído. Como enge
nheiro militar, estudou toda a área 
da cidade, suas fortificações, seus 
pontos vulneráveis e seus meios 
possíveis de defesa, idealizando es
tratégias documentadas em deta
lhados trabalhos de cartografia. 
Arquiteto e urbanista, projetou a 
catedral da cidade, construiu uma 
rede de canais e um vasto sistema 
de abastecimento de água e irriga
ção. Depois de uma peste que aca
bou com grande parte da popula
ção, projetou uma cidade mais 
racional e menos promíscua: ali
nhou as ruas em dois pavimentos 
(um para veículos e outro para pe
destres), eliminou os muros e proje
tou algumas praças e jardins públi
cos, chamando a atenção para a 
necessidade de áreas verdes.

Uma parte de seus projetos mili
tares foi posta em prática. É o caso 
do carro de assalto, que levava 
uma catapulta bem escudada e que 
se movia a tração animal. Os sol
dados, abrigados em seu interior, 
atacavam o inimigo com armas de 
arremesso, que se deslocavam por 
uma abertura superior. (Este carro 
é considerado um precursor do tan
que de guerra.)

Como escultor, Leonardo mode
lou a estátua eqüestre de Francesco 
Sforza, pai de Ludovico (mais 
tarde destruída pelos franceses). 
Organizou ainda sessões musicais e 
teatrais na corte de Ludovico, para 
as quais desenhava os cenários e 
também os figurinos.

No campo da pintura, Leonardo 
trabalhou, em 1483, nas telas A  
Virgem das Rochas, para a Confra 
ria da Imaculada Conceição, e A 
Dama de Arminho  (retrato de Ce
cília Gallerani, amante de Ludo
vico). Retrato de um Músico (ina
cabado) e A  Ceia ocuparam-no de 
1495 a 1499.

Para as expressões de suas telas, 
Leonardo constantemente saía pro
curando tipos humanos por toda a 
cidade.

Conta-se que demorou anos em 
busca de modelos para os apósto
los de A Ceia e que todos, inclusive 
o Cristo, teriam sido pessoas mise 
ráveis, encontradas perambulando 
pelas ruas.

Foi ainda em Milão, em 1490, 
que começou a trabalhar em seu 
Tratado de Pintura e em outros es
tudos teóricos que foram publica
dos depois de sua morte.

Leonardo da Vinci deixou Milão 
no ano de 1499, com a queda de 
Ludovico e a entrada dos france- 
ses na cidade. Foi para Mântua e, 
em 1500, pintou lsabella d ’Este. 
No ano seguinte, a convite de Cé
sar Bórgia , empreendeu uma via 
gem a Veneza e projetou uma série 
de armas, como o isqueiro para 
acender canhões e uma draga de 
pás escavadoras, que foi usada

contra os turcos, que assediavam a 
República.

U m  sorriso  e o vôo

De volta a Florença, em 1503 
Leonardo reingressou na corte de 
Lourenço. Esse período assinalou 
em sua vida uma importante pro
dução no campo da arte e da pes
quisa científica. No ano de sua che
gada, pintou A  Batalha de 
Anghiari (que não chegou a termi
nar) e o retrato de Mona Lisa dei 
Giocondo, conhecido com ovi Gio- 
conda, que só terminou em 1507, 
na França. Esta é a mais famosa de 
suas obras, por causa de sua perfei
ção e beleza e.principalmente, pelo 
sorriso enigmático que Leonardo 
deu à figura. Essa obra ganhou 
fama mesmo antes de ter sido ter
minada. Por ter sido levada para 
fora da Itália e pelo moroso 
cuidado que Leonardo lhe dispen
sou, levantou-se uma série de histó
rias sobre ela. Existem muitas ver
sões sobre o modelo da Madona; 
uma delas diz que o quadro retrata 
um jovem travestido.

Pesquisando a possibilidade de o 
homem voar, Leonardo passou a 
estudar os pássaros. Dissecava as 
aves para compreender o funciona
mento de seus músculos e, em se
guida, escreveu o Códice Sobre o 
Vôo dos Pássaros. Nessa obra, ins- 
tuiu as leis mecânicas do vôo. Es
sas pesquisas levaram Leonardo a 
concluir que o homem poderia voar 
com um par de asas colocado às 
costas e movimentado pelos mús
culos dos braços, mas a experiência 
não deu bons resultados. Em se
guida, imaginou um modelo de 
asas fixas. Um homem estendido 
sobre ele e lançado de altura consi
derável conseguiria flutuar (este 
aparelho é o precursor do plana
dor). Seu amigo Zoroastro fez a 
primeira experiência com o apare
lho voador: caiu vertiginosamente 
e perdeu uma perna.

Leonardo inventou vários apare
lhos voadores e em seu mecanismo 
podem-se encontrar as primeiras 
coordenadas do aeroplano e do he
licóptero. Suas experiências servi
ram como base de estudo para to
dos os pioneiros da aeronáutica 
nos séculos posteriores. Da Vinci 
inventou ainda o pára-quedas, 
quando disse que o homem que ti
vesse um pano de linho com doze 
braços de frente por doze de com 
primento poderia atirar-se de qual
quer altura sem perigo para si.

Ainda em Florença, ele passou a 
visitar hospitais e salas de autóp
sia, onde dissecava cadáveres para 
estudar anatomia. Os nus que exe
cutou mostram seus amplos conhe
cimentos a respeito. As dissecações 
serviam-lhe também para entender 
o funcionamento dos aparelhos do 
corpo humano.

Colaboração com os franceses: 
traição'

A convite de Luís XII, em 1506, 
Da Vinci foi para a França onde, 
em dois anos, pintou Baco, Leda e 
São João Batista. Em 1508, retor
nou a Milão e terminou A Virgem 
das Rochas e Sant'Ana, a Virgem 
e o Menino. Como escultor, mode
lou a estátua de Tibúrcio, interven-

Da Vinci foi o primeiro a projetara construção de um "helicóptero"

Detalhe da tela "Sant*Ana. a V irgem  e o M en in o ". Te rm ina da em  1508. 
quando Leonardo voltou da França, tomou-se a obra predileta do pintor.
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A  "Gioconda" ficou célebre pela perfeição e, sobretudo, pelo sorriso intri
gante que o artista deu à figura também misteriosa de Mona Usa.

tor de Milão a serviço da França. 
Projetou a ligação da cidade ao 
lago de Como e criou uma espécie 
de bomba hidráulica capaz de fazer 
subir a água. para regular o curso 
do rio Grande. Esse projeto, po
rém, não chegou a ser executado: 
em 1512, Ludovico retomou a ci
dade e Leonardo, acusado de trai
ção por ter colaborado com os 
franceses, foi obrigado a fugir. Via
jou para Roma, convidado por Ju- 
liano de Mediei, irmão do Papa 
Leão* X.

No início do século XVI, o cen
tro artístico da Europa era Roma 
e não mais Florença. O Vaticano 
passou a ser o maior cliente de 
obras de arte. Nessa ocasião, Mi- 
chelangelo* e Rafael* eram os ar
tistas mais disputados pela corte 
pontifícia e viviam como princípes 
na cidade.

Em Roma, Leonardo passou a 
estudar anatomia, física e matemá
tica, fez diversos projetos arquite
tônicos e terminou a redação de seu 
Tratado de Pintura. Estudou tam 
bém o mecanismo de locomoção 
dos peixes e projetou uma embar
cação movida a pás, antecipando 
os navios que trezentos anos depois 
singrariam o Mississipi. Utilizou 
moscas para pesquisar acústica: 
colando e descolando suas asas, 
percebeu que elas emitiam sons di
ferentes, um grave e outro agudo. 
Através de suas pesquisas sobre 
física, chegou à conclusão de que 
“todo peso tende a cair em direção 
ao centro pelo caminho mais 
curto” , tese que contém o germe da 
Lei da Gravidade, formulada mais 
tarde por Newton *.

Devido a suas pesquisas, estra
nhas para a época, Leonardo foi 
acusado de bruxo. Com a morte de 
seu protetor, Juliano. em 1516, re
tornou à França, a convite de al
guns nobres. Nessa época, já  não 
pintava, devido a um problema na 
articulação da mão esquerda. No 
castelo de Cloux. recebendo visitas 
importantes, inclusive a do próprio

rej (Francisco I), Leonardo passou 
três anos tranqüilos, até morrer, em 
1519.

A renovação na arte

Além de suas descobertas, que 
contribuíram bastante para o es
tudo posterior das ciências que pes
quisava, Leonardo foi um revolu
cionário na arte de seu tempo. Dois 
dos aspectos mais importantes na 
pintura foram renovados por ele: o 
retrato e a paisagem.

Enquanto desenvolvia a técnica 
do retrato — principalmente o fe
minino — , manifestava também o 
gosto pelo grotesco, através de ca
ricaturas. Seu objetivo principal 
era captar a realidade psicológica 
de seu modelo.

Fundindo o contorno das figuras 
com a massa plástica, substituindo 
a técnica que mostrava a transição 
gradual da luz para a obscuridade, 
Leonardo desenvolveu o sfumato, 
obtendo um efeito novo e mais su
gestivo. Em conseqüência, suas fi
guras parecem estar envoltas em 
uma ligeira bruma.

Uma vista do vale do Arno é seu 
primeiro trabalho conhecido onde 
aparece a paisagem (1473). Para 
conseguir sua integração no qua
dro, Leonardo cuidou dos detalhes, 
dos mais evidentes aos mai_s insig
nificantes. Essa preocupação com 
as minúcias apareceu em toda sua 
obra, tanto nos trabalhos científi
cos como nos artísticos.

Os princípios de geometria, que 
ele aplicava rigidamente em cada 
peça, estão ligados à perspectiva
— técnica muito usada durante a 
Renascença*. Mostrava a exata re
lação de largura, comprimento e 
profundidade existente entre as fi
guras, de tal modo que é possível 
reconstituir em escala todos os ob
jetos representados.

VEJA TAM BÉM : Renascença.

Leopardi

A noia — termo com o qual os 
italianos querem expressar muito 
mais do que tédio, fastio, aborreci
mento, nojo e desgosto — foi uma 
das principais características da 
poesia de Giacomo Leopardi. nas
cido a 29 de junho de 1789, em Re- 
canati (Itália central). Posterior
mente, vários artistas e intelectuais 
(entre eles o romancista Alberto 
Moravia e o cineasta Michelangelo 
Antonioni) também fariam da noia 
um dos motivos centrais de suas 
obras. E o conteúdo da palavra en
contraria correspondência no ab
surdo existencial descrito por filó
sofos contemporâneos como 
Jean-Paul Sartre *.

Com Leopardi, porém, a noia 
fora quase resultado direto de uma 
vida sempre ameaçada pela preca
riedade física e pela infelicidade, 
asfixiante já  na casa paterna, um 
“sepulcro de vivos” abandonado 
em 1822.

Criado na severa e preconcei
tuosa disciplina dos nobres e domi
nado principalmente pela mãe — 
mulher a quem interessava somente 
resguardar o mundo e o patrimônio 
familiares — , Giacomo teve de se 
contentar, durante a infância e na 
juventude, com a biblioteca do pai. 
Nela jam ais entrara um autor con
temporâneo; no entanto, eram mui
tos os clássicos, sobretudo Dante *, 
Petrarca * e os antigos gregos e la
tinos. Esses autores exerceriam 
profunda influência em seus pri
meiros trabalhos.

Na noite de Natal de 1812, ofe
receu uma dessas tragédias (Pom- 
peo in Egitto) ao pai. Quatro anos 
depois, escreveria o discurso Delia 
Fama di Orazio Presso gli Antichi 
e daria início à sua produção poé
tica com o idílio Le Rimembranze. 
A partir daí, passaria a revelar am
bições, decepções, melancolias e a 
noia que o atormentava. Nem 
mesmo num de seus períodos mais 
fecundos, de estudo e participação 
intelectual, em Milão, Bolonha,

Nos versos de Leopardi, a concep
ção pessimista do Universo.

Pisa e Florença, conseguiu liber
tar-se das raízes que o prendiam a 
Recanati. E quando se sentiu arra
sado por uma experiência amorosa 
mal sucedida em Florença, retor
nou ao lar que tanto o deprimia. 
Encontrou a família praticamente 
arruinada, e percebeu que seu 
apego à poesia não seria a mila
grosa chave do equilíbrio econô
mico. Assim, tornou a partir com 
sua desilusão, desta vez para Ná
poles, procurando apoio na ami
zade sincera de Antonio Ranieri. E 
nessa cidade deixou-se ficar, doente 
e infeliz, até que a epidemia de có
lera de 1837 o incluísse entre suas 
vítimas.

Amor e desprezo

Na correspondência mantida 
com os poucos amigos e no mate
rial que reuniu de 1817 a 1832 (pu
blicado com o título de Zibaldone), 
Leopardi abrira a memória e o co- 
raçao: falou de leituras e do pas
sado, questionou a vida e a morte, 
desabafou sobre “ a infinita inutili
dade de todas as coisas” . Alguns de 
seus poemas (La Sera dei D ! di 
Festa; II Passero Solitário; A  Se 
Stesso) revelam a mesma desespe
rança, na província e na solidão. 
Suas reflexões filosóficas, simples e 
grandiosas a um só tempo, dão 
m ostras de sua personalidade e de 
sua concepção pessimista do 
mundo.

A parte mais importante da obra 
de Leopardi é representada pelas 
Operette Morali (1824) e pelos 
Canti, reunião de vários poemas, 
entre eles II Primo Am ore  (1817), 
L ’Infinito (1819), A Silvia (1828), 
Le Ricordanze (1829), II Sabato 
dei Villaggio (1829), Aspasia 
(1834), La Ginestra (1836), II Tra- 
monto delia Luna  (1836), A lllta lia  
e Per il M onumento di Dante.

Com as Operette Morali, por ou
tro lado, Leopardi deu forma teó
rica à sua filosofia da infelicidade 
humana, desmascarando ilusões, 
mas admitindó-as como um “ mal 
necessário”. Na introdução (Storia 
dei Genere Umano), afirmou mes
mo ser impossível a existência de 
um mundo feliz.

Era clássico por formação, mas 
romântico por pensamento e senti
mentos. Declarava-se adversário 
do Romantismo*, mas seu lirismo 
conferiu-lhe um lugar entre os 
maiores dessa escola, na Itália. En
gajou-se numa luta existencial 
muito particular, mas não deixava 
de vibrar com a possibilidade de se 
conhecer o universo: compreendeu 
que a ciência poderia facilitar a in
tegração homem-natureza, indiví- 
duo-sociedade. Seu pessimismo é, 
por isso, considerado também con
seqüência de um confronto entre as 
limitações do homem e a vastidão 
do universo.

Tido como o maior lírico da lite
ratura italiana, Leopardi fez uma 
poesia repleta de imagens puras, 
utilizando a palavra como uma su
til arma para dar vitalidade aos te
mas. Coerente nas contradições de 
sua vida e obra, amou e desprezou 
o mundo.

VEJA TAM BÉM : Lírico.
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Lepidópteros

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Arthropoda 
Subfilo: Mandibulata 
C lasse:Insecta 
Subclasse: Pterygota 
Ordem: Lepidoptera 
Subordem: Rhopalocera (bor

boletas)
Principais superfamílias: Pa-

pilionoidea; Hesperioidea; 
Nymphaloidea 

Subordem: Heterocera (m ari
posas)

Principais superfamílias: Sa
turnoidea: Sphingoidea; 

c Noctuoidea; Geometroidea; 
Pterophoroidea: Tineoidea: 
Tortricoidea; Zygaenoidea; 
Pyralidoidea

Os lepidópteros (do grego, lepido 
=  “escama ptero = “asa”) são 
insetos* com asas cobertas de esca
m as (pêlos modificados) e aparelho 
bucal sugador com uma longa 
tromba enrolada em torno ,de si 
mesma, nas formas adultas. E uma 
das ordens mais numerosas da 
dos insetos, com cerca de 
120 OOOespécies, e dela fazem parte 
as borboletas e as mariposas.

Os lepidópteros vfvem tanto em 
plantas fanerógamas (isto é, que 
apresentam flores) quanto nas re
giões polares, nas zonas tropicais e 
mesmo em altitudes superiores a

6 000 metros. De todos eles, so
mente o bicho-da-seda (lagarta da 
mariposa Bombyx mori) é valioso 
à economia humana.

O corpo dos lepidópteros, total
mente coberto de escamas (que são 
pêlos achatados que podem des
prender-se com facilidade), apre
senta-se bem dividido em cabeça, 
tórax e abdome.

A cabeça (reduzida, em relação 
ao corpo) possui dois grandes 
olhos' laterais e, às vezes, também 
apresenta ocelos. As antenas —f 
importantes para a classificação —| 
são bem desenvolvidas, formadas 
por segmentos que variam de sete 
até cem, e podem ser filiformes, 
clavadas, dentadas, pectinadas, etc. 
De um modo geral, as antenas do 
macho diferem das da fêmea da 
mesma espécie. O aparelho bucal, 
geralmente sugador, é formado por 
uma espirotromba ou probóscide, 
quase sempre muito grande. Al
guns lepidópteros apresentam o 
aparelho bucal atrofiado. Em ou
tras espécies, menos evoluídas, é 
triturador.

O tórax apresenta segmentos de
siguais. Na maioria dos casos, oj 
protórax é pouco mais que uma 
faixa endurecida, e o mesotórax 
costuma ser soldado ao metatórax. 
Cada segmento torácico possui um 
par de patas (em geral finas e co
bertas de pêlos). Nos machos, os 
pêlos das tíbias são odoríferos e 
funcionam como atrativo sexual.

As asas (dois pares) também são 
recobertas de pelos. Em algumas 
espécies, as fêmeas possuem asas 
rudimentares, sem utilidade para o 
vôo. Sua coloração é determinada 
química ou fisicamente.

O abdome é composto por dez 
segmentos. Dois (nos machos) ou 
tres deles (nas fêmeas) formam os 
aparelhos copulador ou ovariano.

Os lepidópteros reproduzem-se 
por anfigoma (participação dos 
dois sexos) ou por partenogênese 
(desenvolvimento do óvulo sem 
fecundação).

Os ovos possuem tamanho e co
loração diferentes, de acordo com 
as espécies, e algumas fêmeas che
gam a depositar mais de 2 000 de
les numa só postura.

As larvas têm corpo cilíndrico, 
com três pares de patas torácicas e 
alguns pares de patas abdominais 
(pseudopatas). Nelas, o aparelho 
bucal é triturador e as mandíbulas, 
robustas. Geralmente têm seis pa
res de ocelos. Entre os palpos la
bia' abre-se a glândula produtora 
da -‘ida, com a qual muitas espé
cies tecem o casulo. No período 
larval há quatro ou cinco mudan
ças de pele.

As pupas são chamadas de crisá
lidas e em algumas famílias menos 
evoluídas não aparecem. As crisáli
das utilizam a última pele como ca
sulo ou constroem um novo casulo, 
dentro do qual passam pelas meta
morfoses que as vão transformar 
em adultas.

Algumas larvas, conhecidas 
como lagartas ou taturanas, podem 
apresentar o corpo coberto de pê
los, ligados a células produtoras de 
substancias urticantes.

Os lepidópteros caracterizam-se 
por um comportamento migratório, 
em grandes grupos, geralmente for
mados por uma única espécie. As 
migrações são determinadas pelo 
escasseamento da alimentação, ou 
pela procura de local mais adap
tado a reprodução.

Espécies noturnas, tais como as 
mariposas, apresentam também fo- 
totropismo acentuado, isto é, são 
fortemente atraídas pela luz, sob a 
influência das condições meteoro
lógicas ou da posição dos astros.

Em noites de lua cheia, por exem
plo, a atração pelas fontes de luz 
é quase nula.

Borboletas e mariposas

A configuração de asas e patas, 
a cor, o tamanho e outras carac
terísticas, levam a uma distribuição 
dos lepidópteros em duas grandes 
subordens: Ropaloceros e Hetero- 
ceros. A primeira agrupa as cha
madas borboletas, geralmente com 
as extremidades distais das antenas 
dilatadas, corpo pequeno e hábitos 
diurnos. A segunda inclui as mari
posas e é caracterizada por vários 
tipos de antenas (quase nunca com 
a extremidade dilatada), corpo vo
lumoso e hábitos principalmente 
noturnos. Outros autores preferem 
dividir os lepidópteros em duas su
bordens: Jugatae e Frenatae, basea
das nas nervuras e maneira como 
as asas anteriores prendem-se às 
posteriores. As principais super
famílias da subordem dos Ropalo
ceros são:

PAPILIONÖIDES —  Consti
tuída pela família dos papilioní- 
deos, que se caracteriza por gran
des borboletas de asas recortadas. 
As espécies mais comuns dessa 
família vivem junto a árvores cítri
cas. É desse grupo uma das maio
res borboletas que existem, com 25 
centímetros de envergadura, natu
ral das ilhas Salomão. A “borbole- 
ta-andorinha” (Papilio machaon) 
faz parte desta família.

NINFALÓIDES — Esta super 
família é composta por borboletas 
que em sua maior parte têm as pa
tas inferiores pouco desenvolvidas. 
Inclui espécies de asas amarelas, 
brancas e alaranjadas. As lagartas 
nutrem-se de -plantas, como por

A  larva da "borboleta andorinha" ("Papilio machaon") desenvolve-se junto a limoeiros e laranjeiras, onde também vivem os indivíduos quando adultos.
S ã o  g ra n d e s  le p id ó p te ro s  p e rte n c e n te s  à s u p e rfa m ílie  d o s  p n p itio n ó id e s , c u jo s  e x e m p la re s  d is t in g u e m -s e  p e lo  ta m a n h o  e p e la s  a s a s re c o rta d a s -
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Com  as asas abertas, a "Attacus atlas"

exemplo a larva da Ascia monuste, 
que causa grandes danos à couve e 
outras hortaliças. Na família dos 
Licenídeos, por outro lado, as bor
boletas têm cores verde ou azul, e 
asas posteriores com filamentos; as 
lagartas parecem pequenas lesmas 
com pernas, e atacam os pulgões 
vegetais. Muitas vivem em formi
gueiros e segregam um líquido ado
cicado que atrai as formigas. Já nas 
famílias dos Riodinídeos (cujas lar
vas se alimentam de gramíneas) e 
Satirídeos, as borboletas são pe
quenas, enquanto na família dos 
Brassolídeos elas são maiores, com 
asas em que a coloração lembra o 
desenho de uma cara de coruja — 
daí serem chamadas de “borbole- 
tas-coruja" (Caligo eurilochus). Al
gumas das espécies dessa família 
são verdadeiras pragas nas palm ei
ras e bananeiras. Na família dos 
Danaídeos, por sua vez, as borbole
tas apresentam tamanho médio. A 
espécie A nos ia gilippus (asas cor- 
de-abóbora, nervuras pretas e pe
quenas manchas brancas) é bas
tante comum. Outra espécie da 
mesma família, a Danaus plexip- 
pus, aparece em todas as regiões do 
Brasil. A família dos Morfídeos, 
que compreende apenas o gênero 
Morpho, possui borboletas de colo
rido atraente. Essas borboletas são 
muito procuradas para a confecção 
de quadros e bandejas, sobretudo 
pela cor azul-metálica de suas asas. 
Destacam-se ainda as famílias dos 
Heliconídeos (cujas larvas nu
trem-se de folhas de maracujá) e 
Ninfalídeos, da qual fazem parte as 
chamadas “borboletas 88” e a es
pécie Agrias sardanapalus, com 
a sa s  a n te rio re s  a v e rm e lh ad as , bri-

borfooleta da superfamília satumóide.

lho violeta-púrpura, e asas poste
riores azul-safira.

HESPERIÓIDES — Abrange 
borboletas de cores geralmente es
curas. com manchas brilhantes. 
São de tamanho médio ou pequeno 
e mantêm as asas anteriores e pos
teriores em diferentes ângulos, 
quando se encontram em repouso. 
Algumas espécies desenvolvem-se 
preferencialmente em goiabeiras e 
feijoeiros. A Helias phaloenoides e 
a Thvmela eurycles são as espécies 
mais comuns no Brasil.

As mariposas são habitualmente 
divididas em dois grandes grupos: 
macrolepidópteros e microlepidóp- 
teros, em função do tamanho mé
dio dos adultos. Embora aceita, a 
denominação não chega a ter valor 
taxonômico. Entre os macrolepi
dópteros destacam-se as seguintes 
famílias:

SATURNÓIDES —  São mari
posas de corpo robusto, asas gran
des e largas, e cores muito vivas. 
Na família dos Adelocefalídeos, as 
lagartas possuem espinhos dorsais 
e formam casulos no chão. O gê
nero Copiopteryx apresenta enor
mes prolongamentos nas asas_ pos
teriores e as espécies do gênero 
Eacles alimentam-se de folhas de 
broto de cafeeiro. Na família dos 
Hemileucídeos aparecem as mari
posas de asas posteriores guarneci
das de grandes manchas pretas ou 
vermelhas. Suas lagartas, às vezes 
urticantes, costumam crescer no 
café ou na mamona. Já as espécies 
da família dos Saturnídeos sao re
conhecíveis pelas manchas translú
c id a s  e p o r  n à o  ap re se n ta re m  e s c a 

chega a ter 25 centímetros.

mas nas asas. A seda produzida 
por suas lagartas é inaproveitável. 
Dessa família faz parte a “m aripo
sa-imperador” (Saturnia pavonia), 
com asas anteriores manchadas 
por dois grandes “ olhos” .

ESFINGÓIDES —  Composta 
por uma única família de grandes 
mariposas (esfingídeos) dotadas de 
enorme espirotromba, que nas cri
sálidas forma um prolongamento 
tubuliforme. Algumas especies são 
prejudiciais às culturas do fumo, 
batata-doce e tomate, por se ali
mentarem de partes dessas plantas.

NOCTUÓIDES —  Das várias 
famílias, apenas duas são bastante 
comuns: a dos Noctuídeos e a dos 
Ctenuquídeos. Da primeira faz 
parte a maior mariposa que se co
nhece, a Thysania agrippina, com 
aproximadamente 30 centímetros 
de envergadura. Uma das espécies 
mais importantes, a Alabama argil- 
lacea (conhecida como “curu- 

uerê”), constitui verdadeira praga 
e algodoeiros. Outras espécies 

atacam o milho, a cana-de-açúcar 
e o arroz. Na família Ctenuquí
deos, as mariposas são muito pare
cidas com vespas —  têm asas de 
cores brilhantes e transparentes.

GOM ETRÓIDES —  Abrange 
mariposas de tamanho médio, cu
jas larvas são conhecidas como 
“medi-palmos”, devido à maneira 
característica de se locomoverem. 
Possuem dois pares de pseudopatas 
na extremidade do abdome.

No grupo das mariposas conhe
cidas como microlepidópteros des
tacam-se as superfamílias:

PTEROFORÓIDES — Maripo
sas sem grande importância econô
mica, exceto a família dos Ptero- 
forídeos, cuja espécie Pterophorus 
periscelidactylus causa prejuízos 
em videiras. Não são conhecidas 
no Brasil. De maneira £eral, as es
pécies desta superfamília são en
contradas freqüentemente em torno 
de focos luminosos e são reco
nhecíveis porque suas asas divi
dem-se em tiras.

TINEÓIDES —  Inclui numero
sas famílias cujas lagartas são pra
gas de plantas. Na família dos Ti- 
neídeos encontram-se as espécies 
muito pequenas, cosmopolitas, co
nhecidas pela denominação de tra- 
ç_as-de-roupas, pois suas lagartas 
têm o costume de devorar tapetes, 
roupas e peles. As lagartas, em ge
ral, vivem dentro de casulos que ar
rastam consigo. A Tricophaga ta- 
petiella é a traça-dos-tapetes, mas 
não forma casulo. As espécies 77- 
nea pellionella e Tineola uterella 
são também freqüentes nas casas, e 
formam o casulo característico. A 
família dos Lionetiídeos é conhe
cida pelo bicho-mineiro (Perileu 
coptera co/feella) cuja lagarta es
cava galerias nas folhas do café. 
Na família dos Gelequiídeos desta
ca-se a lagarta rosada do algodão 
(Platyedra gossypiella).

TORTRICÓIDES —  Apenas 
uma família apresenta interesse: 
Grafolitídeos, com várias espécies 
cujas lagartas atacam árvores frutí
feras, como a Grapholita molesta,

âue ataca o pessegueiro, Gymnan- 
rosoma auranlianum, que ataca a 

laranjeira, e a Carpocapsa pom o - 
nella, encontrada nas macieiras e 
pereiras.

ZIGUENÓIDES —  Não pos
suem grande importância, embora 
algumas famílias apresentem ca
racterísticas interessantes. Na 
família dos Megalopigídeos, as la
gartas são extremamente peludas e 
muito urticantes, sendo as princi
pais responsáveis pelas queimadu
ras causadas pelo toque. Na famí
lia dos Eucleídeos, as lagartas 
adquirem formas estranhas, como 
no gênero Sibine, em que assumem 
a forma de uma lesma ou no gênero 
Phobetron em que se assemelham a 
uma aranha. Na família dos Psiquí- 
deos, aparecem os chamados bi- 
chos-de-cesto. Os casulos formados 
são forrados internamente por uma 
substância sedosa, mas externa
mente acham-se cobertos por pe
quenos gravetos.

PIRALIDÓIDES — Com nu
merosas famílias, das quais se des
taca a dos Galeriídeos que, apesar 
de incluídas entre os microíepidóp- 
teros, possui uma espécie, Mor- 
pheis smerintha, com até 12 cm de 
um extremo a outro. As outras 
famílias possuem espécies peque
nas, embora algumas possam ser 
prejudiciais, como a Diatraea sac- 
charalis, da família dos Crambí- 
deos, que costuma atacar a planta
ção da cana-de-açúcar.

VEJA TAM BÉM : Artrópodes; In 
setos; Metazoários.



262 Lepra

A  maior parte da população do país é constituída pelos negros basutos.

Lepra

Lepra é uma moléstia infecciosa 
transmitida pelo bacilo de Hansen 
(Mycobacterium leprae), desco
berto e descrito pelo médico norue
guês Gerhard Armauer Hansen 
(1841-1912). A doença é conhecida 
desde a Antiguidade, admitindo-se 
a existência de primitivos focos na 
índia e no Egito.

No século XX, Guianas, Brasil, 
Argentina, Venezuela e Bolívia 
constituem os países onde há maior 
incidência da moléstia, devido à su
balimentação, fragilidade física, 
falta de higiene e promiscuidade. 
Sua transmissão é feita por contá
gio direto com indivíduos doentes, 
a jia rtir  de defluxo nasal, saliva, le
sões ulceradas, etc.

A reação de Mitsuda

Experimentada pela primeira vez 
em 1923, a reação de Mitsuda con
siste na formação de um nódulo 
eritematoso infiltrado, que alcança 
seu máximo desenvolvimento cerca 
de trinta dias após a injeção intra- 
dérmica (0,1 mililitro da lepro- 
mina). O critério utilizado para a 
leitura da reação é baseado no ta
manho, no aspecto e na evolução 
da infiltração.

Se a reação for positiva indica 
que o indivíduo é razoavelmente re
sistente à infecção.

Quando essa reação é feita em 
toda a população, encontram-se in
divíduos positivos e negativos. Os

Íiositivos não desenvolvem a mo- 
éstia ou então o fazem de formas 

benignas. Já os negativos são extre
mamente sensíveis e desenvolvem 
formas bastante graves de lepra.

A lepra pode ser do tipo leçro- 
matoso (L) ou do tipo tuberculoide 
(T), ambos denominados “polares” . 
O primeiro tipo manifesta-se na 
pele, mucosas, olhos e nervos peri
féricos, com.leproma e infiltrações 
lepromatosas e tendência à difusão 
e expansão. Os bacilos aparecem 
em grande número nas lesões, e a 
reaçao de Mitsuda é negativa. Os 
lepromas são formados pelas cha
madas células de Virchow. Do 
ponto de vista profilático os casos 
são chamados “ infectantes” ou 
“abertos”.

Já a lepra tuberculoide manifes- 
ta-se na pele e nos nervos, tendendo 
à delimitação e à circunscrição. Os 
bacilos não são detectados ou apa
recem em número muito escasso, a 
não ser em casos reacionais. A rea
ção de Mitsuda é positiva e as le
sões tuberculóides (léprides) são à 
base de nódulos de células epiteliói- 
des. A regressão é espontânea e os 
casos são chamados de “não infec
tantes” ou “fechados”.

Existem ainda as lepras de grupo 
indeterminado (I)  e de grupo di- 
mo rfo (D).

A primeira manifesta-se na pele 
(manchas hipocrómicas ou erite- 
mato-hipocrômicas) e nos nervos. 
Também nesse caso os bacilos es
tão ausentes ou encontram-se em 
número muito limitado. A reação
d e  M it s u d a  p o d e  s e r  p o s i t iv a  o u  ne-

gativa. A estrutura inflamatória é 
simples e há tendência à evolução 
para uma das formas “polares” .

Na lepra do grupo dimorfo, per 
outro lado, as lesões cutâneas são 
semelhantes às da lepra lepromu- 
tosa ou às da reação tuberculóid:. 
Os bacilos estão sempre presentfs 
e a reação de Mitsuda é habitual
mente negativa. O aspecto histopa- 
tológico e semelhante às estruturjs 
lepromatosas e tuberculoide em 
reação. Na ausência de tratamento, 
tendem a evoluir para a forma lc- 
promatosa. Os casos são consido 
rados “abertos” ou “ infectantes”.

Quadro clínico e diagnóstico

Em seus aspectos dermatológi
cos, a lepra pode provocar aneste
sia ou analgesia cutânea (em a - 
guns casos só nas chagas, e n  
outros, num membro inteiro). São 
também freqüentes a anidros: 
(pouco ou nenhum suor) e a alope- 
cia (queda de cabelos e pêlos). Ha
bitualmente, essas lesões elementa
res têm evolução erônies, 
persistindo durante anos. Nas fases 
agudas ocorrem erupções cutâneas 
peculiares a cada forma da molés
tia, com numerosas lesões, geral
mente simétricas, indicando disse
minação hematogênica dos bacilos 
(reaçao leprótica para lepra lepro 
m atosa e reação tuberculoide para 
lepra tuberculoide).

As manifestações neurológicas 
são conseqüência do comprometi
mento do sistema nervoso perifé
rico. A neurite instala-se de modo 
lento e insidioso, geralmente nos 
nervos cubital, ciático, poplíteo ex
terno, facial, auricular, etc. Os ner
vos tornam-se espessos e doloridos, 
observando-se primeiramente hipe 
restesia (excesso de sensibilidade), 
seguindo-se anestesia e, finalmente, 
atrofia dos nervos. Aparecem então 
paralisias, mão em garra, pé caído, 
reabsorções ósseas, mutilações r 
outras manifestações da doença.

Em determinados casos de lepra, 
podem também ocorrer lesões otor 
rinolaringológicas e viscerais.

Nos exames clínicos, os médicos 
costumam empregar várias provas, 
como a da picada (que usa apenas 
uma agulha) ou a de pilocarpina 
(que demonstra a ausência de sudo 
rese nas lesões lepróticas).

Os exames de laboratório 
usados com mais freqüência são os 
bacterioscópicos (do muco nasal i 
das lesões cutâneas). Recorre-sf 
também à punção do gânglio. A 
biopsia e a verificação histopatoló 
gica são realizadas em casos en 
que não foi possível o diagnóstico 
com os exames anteriores.

A base do tratamento são a:, 
sul fonas e seus derivados. Intro 
duziu-se também na terapêutica 
clofazimina. Essas drogas modi 
ficaram de algum modo os precon 
ceitos de que eram vítimas os pa 
cientes leprosos: serviram para au 
mentar a tolerância para com eles 
fazendo com que o tratamento pu 
desse ser feito não apenas em sana 
tórios isolados, mas também en 
dispensários.

VEJA TAM BÉM : Infecciosas
D o en ça s .

Lesotho

S U M Á R IO

Localização geográfica: sul da África 
Limites: cercado pela República S ul- 

Africana 
Superfície: 30 34 4  km 2 
Populaçào: 9 7 0  0 0 0  hab. (estima

tiva para 1970)
Cidades principais:

Maseru (capital —  14 0 0 0  hab. em 
1966) Roma (8 0 0 0  hab. em 
1966)

Idiomas: inglês (oficial) e sesuto 
Religião: animismo (cerca de 6 0 %  da 

população), catolicismo (2 0 % ) e 
protestantismo (2 0% )

Unidade monetária: rand, subdivi
dido em 100 cêntimos (cada rand 
equivale a 1,4 dólar)

Rodovias: 2 1 53 km (1968) 
Ferrovias: 3,2 km (1 968 )

Quando se tornou um Estado in
dependente (1966), a Basutolândia
— que era protetorado inglês desde 
o ano de 1868 — assumiu o nome 
de Lesotho e associou-se à Com
monwealth (Comunidade* Britâ
nica de Nações).

O país é uma monarquia consti
tucional cujo Legislativo é exercido
p e la  A ssem b lé ia  N ac io n a l e pelo

Senado; o Executivo acha-se repre
sentado pelo primeiro-ministro, no
meado pela Assembléia e investido 
pelo rei.

Depois da independência, 
a luta

Em 1959, Leabua Jonathan 
criou o Partido Nacional da Basu- 
tolàndia, que, após a independên
cia, entrou em conflito com a 
monarquia. Leabua, primeiro- 
ministro mandou prender o Rei 
Moshoeshoe II sob acusação de 
golpe. O monarca foi obrigado a 
admitir que o “premier” assumisse 
certas atribuições que até então rei
vindicada para si.

Após as eleições de janeiro de 
1967, o chefe do Partido Nacional 
tomou o poder. Alegou que o diri
gente do Partido do Congresso, so
cialista e pan-africanista, perdera 
suas prerrogativas eleitorais por se 
declarar vencedor antes da divulga
ção dos resultados oficiais. Afir
mou ainda que o rei deixara de ser 
um monarca constitucional.

Esses acontecimentos foram se
guidos por um período de acen
tuada repressão política. Leabua, 
acusado pelo Partido do Congresso 
e pelo partido Marema Tio da L i
berdade (monarquista) de pretender 
entregar o país a influência da Re
pública Sul-Africana, fez com que 
o Rei Moshoeshoe II fosse exilado 
para a Holanda. Através de um 
acordo, o primeiro-ministro prati
camente submeteu o país às deter
minações da África do Sul.

Diamantes, a fonte de renda

O território do Lesotho é monta-
nhoso e formado por três zonas de
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baixos planaltos — a oeste, no
roeste e sudoeste —  e duas de altos 
planaltos —  ao centro (em torno 
dos montes Maluti) e a nordeste 
(delimitada pela cadeia de Dra- 
kensberg).

Os altos vales do nordeste, atra
vessados pelos rios Orange e Tu- 
gela, apresentam um solo vulcânico 
e fértil. O baixo planalto do oeste 
surgiu de uma erosão contínua.

Temperado pela altitude, o clima 
caracteriza-se por estações bas
tante diferenciadas e precipitações 
pluviométricas que variam segundo 
influências regionais.

A populaçao do Lesotho com- 
põe-se de 99% de basutos (povo in
cluído entre os bantu*). Estão con
centrados em 2/3 da zona dos 
baixos planaltos. Os outros habi
tantes são europeus, asiáticos e 
mestiços.

A maioria dos habitantes dedi
ca-se à prática de cultos animistas.
O país apresenta um dos mais bai
xos índices de analfabetismo do 
continente.

Cerca de 50% dos nacionais do 
Lesotho trabalham em minas de 
ouro, na República Sul-Africana. 
Mas a maior parte da renda nacio
nal provém da exportação de dia
mantes (600 000 rands em 1965) e

Em suas tragédias burguesas, Lessing condenou a aristocracia decadente.

Lessing

O  re le vo  do  L e s o th o  é fo rm a d o  p o r re g iõ e s  de  a lto s  e b a ix o s  p la n a lto s .

Gotthold Epharaim Lessing 
(1729-1781) surge na literatura no 
momento em que a Alemanha co
meça a emergir da decadência lite
rária do início do século XVIII. De 
sua cátedra de Leipzig, Gottsched* 
tenta impor a “ditadura do raciona- 
lismo”, procurando eliminar refle
xos do Barroco*, estabelecendo 
como modelo o Classicismo* fran
cês. É contra Gottsched e os adep
tos de um nacionalismo alemao 
calcado em modelos franceses que 
Lessing lança os primeiros ataques. 
Acredita que o progresso de seu 
país, politicamente fragmentado, 
reside na ascensão da burguesia, 
que levará à unidade nacional. Não 
aceita, portanto, as regras dos clás
sicos franceses que, em suas tragé
dias. celebram o mundo dos reis e 
de uma corte aristocrática.

Aliando a uma posição modera
damente nacionalista um aguçado 
espírito crítico e uma formação cé
tica, Lessing lega à Alemanha uma 
obra altamente didática. Valori
zando Shakespeare* e rejeitando as 
regras neoclássicas, prepara o 
surto do primeiro movimento de 
tendências românticas na Alema
nha (aliás, completamente alheia às 
concepções de Lessing).

O crítico 
e seus heróis burgueses

Lessing abandona bem cedo os 
estudos de teologia iniciados em 
L eipz ig , p a ra  d e d ic a r  sc in te ira 

mente à literatura e, em particular, 
ao teatro. Liga-se à companhia tea
tral de Caroline Neuber que, em 
1748, encena sua comédia O Jo
vem Sábio.

Em 1755, escreve Miss Sara 
Sampson, a primeira tragédia bur
guesa alemã: a tram a desenrola-se 
entre personagens da classe média, 
que a tradição clássica relegava à 
esfera da comédia. Participa da 
Guerra dos Sete Anos como secre
tário do general prussiano Tauent- 
ziem e.em  1767, conclui Minna yon 
Barnhelm, uma comédia de caráter 
realista. Nela, Lessing analisa a 
problemática conflitante de um 
honrado oficial prussiano que se re
cusa a casar com Minna ao sen- 
tir-se vítima de uma falsa acusação 
que abala seu prestígio e suas con
dições financeiras.

Nesse mesmo ano, parte para 
Hamburgo, como conselheiro e crí
tico do Teatro Nacional.

Em 1769, Lessing publica Dra 
maturgia de Hamburgo, na qual, 
no contexto de uma série de críticas 
teatrais, expõe uma importante 
reinterpretação da tragédia se
gundo Aristóteles*. Com essa obra
— uma tentativa de desmisti- 
ficar os modelos franceses, sobre
tudo Corneille* e Racine* — ele 
lança bases sólidas para a criação 
de um teatro verdadeiramente ale
mão. Exerce também considerável 
influência na literatura de seu país 
durante o século seguinte. Na evo
lução dessa literatura seria mar
cante a influência exercida por 
Shakespeare: traduzido para o ale
mão, primeiro por Wieland 
(1733-1813) e mais tarde por Au- 
gust W. Schlegel (1767-1845) e ou
tros, o dramaturgo inglês é apon
ta d o  po r L essing  c o m o  “ p a d rã o  de

da agricultura. Esta apresenta 
baixa produtividade devido à ero
são contínua dos terrenos e às chu
vas de granizo. Os principais pro
dutos agrícolas são: trigo, milho, 
sorgo, aveia e legumes. A agrieul 
tura e a criação são praticadas em 
12% da superfície do país. Em 
1965, havia um rebanho de cerca
1 447 000 ovinos, 818 000 capri
nos, 279 000 bovinos e 109 000 
eqüinos. No mesmo ano produzi- 
ram-se 5 000 toneladas de lã e 
55 000 de couro de ovelha.

A atividade industrial é quase 
inexistente, embora o Estado conte 
com reservas de energia, sobretudo 
no setor hidráulico. O principal 
obstáculo à expansão das ativida
des industriais consiste na falta de 
capitais.

A escassez de vias férreas e es
tradas de rodagem dificulta o de
senvolvimento do comércio exte
rior. Além de diamantes, o Lesotho 
exporta lã, couro e gado; importa 
principalmente cereais e produtos 
manufaturados. A maior parte das 
trocas é feita com a República Sul- 
Africana e com a Grã-Bretanha.

VEJA TAM BÉM : África.
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Embora admirasse Molière (acima). Lessing não aceitava o Classicismo.

teatro”. Entre os ensaios de nnpor- 
tância, no campo da estética e da 
teoria da literatura, deve ainda ser 
mencionado o seu Laocoonte, ou 
Sobre os Limites de Pintura e da 
Poesia (1766).

Em 1772, ele termina Emilia Ga- 
lotti, uma peça de estrutura clás
sica, ambientada num principado 
italiano do século XVIII. Ao nar
rar a história de uma moça que é 
assassinada pelo pai (temeroso de 
que ela seja seduzida por um ti
rano), Lessing critica o absolu
tismo e a aristocracia decadente. 
Várias vezes proibida, a peça des
taca-se não só pela perfeita cons
trução dramática, mas pela efi
ciente caracterização dos perso
nagens, entre eles a Condessa Or- 
sina, abandonada e vingativa.

Levando a investigação crítica 
às últimas conseqüências, Lessing 
questiona também o fanatismo reli
gioso. Desencadeia uma acirrada 
polêmica em torno do cristianismo 
dogmático, que se estenderá pelo 
século XIX. O livre-pensador ale
mão Samuel H. Reimarus (1694- 
1768) escrevera severas críti
cas à doutrina e história evangéli
cas, pondo em dúvida os milagres 
da Ressurreição e o próprio mes
sianismo*. Mas não ousara publi- 
cá-las. Após a morte de Reimarus, 
esses escritos são descobertos por 
Lessing, que decide editá-los como 
trabalhos anônimos encontrados 
na biblioteca do Duque de Bruns
wick, em Wolffenbüttel. Evita, com 
isso, problemas para a família do
e sc rito r , m as  p ro v o c a  um  e sc â n 

dalo público. O pastor de Ham 
burgo, Goeze, apressa-se a respon 
der as “heresias’ de Fragmentos dc 
Biblioteca de Wolffenbüttel. Come 
contra-resposta, Lessing produz 
um de seus melhores trabalhos, c 
Anti-Goeze. Quando a discussãc 
religiosa atinge certos limites, Les- 
sing é proibido pelas autoridades 
de escrever sobre o assunto. No en 
tanto, contestando essa medida, ele 
publica Nathan, o Sábio (1779). 
um poema dramático de estrutura 
shakespeariana, que exalta a liber
dade religiosa.

Lessing retoma problemas teoló
gicos em suas últimas obras: Edu
cação do Gênero Humano e Ernsl 
e Falk (publicadas em 1778). Ne
las, atribui ao cristianismo histó 
rico um valor temporário, admi
tindo a possibilidade de sua 
evolução no sentido de uma reli
gião racional.

Quase nó final da vida, Lessing 
consegue regularizar sua instabili
dade economica, assumindo o 
cargo de diretor da biblioteca de 
WolfTenbüttel.

Morre praticamente sem amigos, 
vítima de inúmeras intrigas da 
corte alemã. Sobrevive-lhe a ima
gem de um grande crítico e drama
turgo, de uma figura decisiva no 
desenvolvimento do teatro alemão, 
influenciando tanto os movimentos 
românticos como o classicismo.

VEJA TAM BÉM : Romantismo:
Teatro .

Lévi-Strauss

“ Os homens comunicam-se por 
meio de signos e símbolos; para a 
antropologia, que é uma conversa
ção do homem com o homem, tudo 
e símbolo e signos.” Partindo desse 
ponto de vista, o cientista so
cial belga Claude Lévi-Strauss 
(1908- ) pretende, através 
desse diálogo, obter informações 
acerca de um problema central da 
filosofia e da psicologia: o funcio
namento do espírito humano.

Com os índios, no Brasil

Lévi-Strauss tomou contato pro
fissional com a etnologia no Brasil, 
como integrante da missão fran
cesa que em 1934 ajudou a Univer
sidade de São Paulo a desenvolver 
o ensino e a pesquisa em vários 
campos do conhecimento.

Formado em filosofia pela École 
Normale Supérieure, de  Paris — 
onde conviveu com Jean-Paul Sar- 
tre * e Maurice Merleau-Ponty * 
— , nos cursos que deu no Brasil 
Lévi-Strauss já  discutia temas an
tropológicos que depois aprofunda
ria em seus livros: o totemismo e 
os sistemas de classificação dos 
primitivos.

Ainda nessa época, Lévi-Strauss 
participou de algumas expedições 
ao Brasil central, onde conheceu 
grupos de índios bororo *, caduveu, 
nhambiquara e tupi-caraíba. Em 
Tristes Trópicos (1955), descreveu 
e analisou os grupos indígenas e a 
sociedade paulista da época, em 
linguagem acessível a leitores desa
costumados à terminologia socioló
gica e antropológica.

De volta à França, foi mobili
zado para o serviço militar durante 
os primeiros anos da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Em 
1941, embora enfrentando grandes 
dificuldades, conseguiu deixar a

CLAUDE LEVI-STRAUSS
mrtmemms

ri»  i i t ’ f l  n u .y  
f  a  r  h

Europa com destino à Martinica, 
depois de ter tentado sem êxito 
conseguir um novo visto para po
der entrar no Brasil.

Da América Central partiu para 
Nova York a convite de Robert Lo- 
wie *, um dos mais significativos 
representantes da antropologia 
americana moderna. Lecionou en
tão na New School for Social Re
search. Seu contrato foi financiado 
em parte pela Fundação Rockefel- 
ler, que havia elaborado um plano 
de aproveitamento de intelectuais 
europeus ameaçados pela ocupa
ção alemã.

Para uma nova antropologia

Nos Estados Unidos, onde es
teve até 1947, Lévi-Strauss travou 
contato com trabalhos antropológi
cos influenciados por Franz Boas * 
e seus discípulos e também com o 
grupo de lingüistas liderados por 
Romam Jakobson *. Em 1945 pu
blicou, na revista fundada por este 
último, o artigo A Análise Estrutu
ral em Lingüística e Antropologia, 
seu primeiro passo no sentido da 
formulação de novas bases para a 
antropologia*. Tratava-se de uma 
tentativa de utilizar o método de
senvolvido pela lingüística* fonoló- 
gica na analise de outros fenôme
nos culturais. Esboçava-se assim o 
estruturalismo *, perspectiva analí
tica que, se distinguindo das cor
rentes marxista e funcionalista, se 
ria amplamente debatida durante a 
década de 60.

Já na França, em 1948, Lévi- 
Strauss assumiu^o cargo de diretor 
de estudos na École Pratique des 
Hautes Études, na Universidade de 
Paris. No ano seguinte, publicou 
Structures Élémentaires de la Pa 
rené (Estruturas Elementares do 
Parentesco). Numa primeira tenta
tiva de aplicação integral do mé
todo estruturalista, analisou de 
forma radicalmente nova alguns 
problemas fundamentais da teoria 
antropológica. Desde Morgan *, no 
século XIX , o estudo dos sistemas 
de parentesco ocupou uma posição

Para analisar as características do "pensamento selvagem", Lévi-Strauss re
c o rre u  è a n á lis e  e s tru tu re i d o s  m ito® . (O b r a s  d a  só rie  " M it o ló g ic a s " . )
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terna, pela qual o lenho se subdi
vide por vezes em vários cilindros 
paralelos, como os fios de um cabo 
de aço.

A característica trepadora de 
tais plantas deve-se muitas vezes a 
um movimento helicoidal descrito 
pela ponta ou ápice do caule, à me
dida que cresce. Dessa forma, en
contrando um suporte pelo cami
nho, o caule enrola-se nele. Esse 
movimento, chamado pelos fisiolo- 
gistas de “circunutação”, pode 
dar-se no sentido horário ou no 
oposto, conforme a espécie. Ele é 
chamado destrorso no primeiro 
caso, e sinistrorso quando segue o 
sentido anti-horário. Em algumas 
espécies, porém, o caule deixa de 
ter essa característica, produzindo 
então ramos modificados em gavi
nhas que se enrolam nos suportes, 
como acontece na videira. Em ou
tras, as folhas transformam-se em 
estruturas de Fixação. Na salsapar- 
rilha (Smilax), são as estipulas das 
folhas que se transformam em gavi
nhas. E, no gênero Parthenocissus, 
o caule trepador produz raízes ad
ventícias que terminam em peque
nos discos adesivos que o/ixam  fir
memente ao suporte. Às vezes, 
espinhos ou acúleos em forma de 
gancho, tanto no caule como nas 
folhas, são também eficiente meio 
de agarrar-se para trepar em outras 
plantas. Raízes grampiformes são 
outro tipo de adaptação ao com
portamento trepador.

Entre as lianas existem espécies 
extremamente ornamentais, como a 
primavera (Bougainvillea), a ala- 
m anda (Alamandá), a glicínia 
(Glycine) e várias espécies de 
Thumbergia, Aristolochia, etc. Al
gumas sao consideradas de inte
resse econômico, tais como a pi- 
menta-do-reino (Piper), bastante 
cultivada na região amazônica, e o 
m aracujá (Passiflora), cujo suco se 
presta à industrialização.

VEJA TAM BÉM : Caule; Dicotile 
dôneas.

A  flor faz da glicínia uma variedade 
extremamente ornamental.

Lianas

Claude Lévi-Strauss elaborou novos esquemas de análise antropológica.

de destaque, mas os autores costu
mavam privilegiar as relações de 
descendência, tomando como uni
dade de análise a família biológica; 
as relações de aliança apareciam 
apenas para permitir a relação de 
filiação. Lévi-Strauss conseguiu 
dar maior amplitude ao tema, afas- 
tan d o d o  parentesco qualquer co
notação biológica. Mostrou que ele 
é uma forma de comunicação — e 
portanto de troca —  onde as mu
lheres circulam entre as unidades 
de parentesco, criando laços so
ciais de aliança. Inspirado pelos 
linguistas, o antropólogo demons
trou que todos os sistemas através 
dos quais as sociedades se organi
zam refletem processos de comuni
cação. Os mais importantes são o 
sistema de parentesco, como forma 
de circulação de mulheres, o sis
tema econômico de circulação de 
bens, e a língua, que é um sistema 
de troca de palavras.

A análise dos mitos

Outro campo bastante fértil para 
aplicação do método estruturalista 
foi a análise dos mitos. Já na cole
tânea Antropologia Estrutural 
(1958) foi publicado um artigo 
onde Lévi-Strauss demonstrou sua 
preocupação com esse campo de 
estudos.

Em 1962, publicaria Le Tote- 
misme A ujourd’hui (O Totemismo 
Hoje) e La Pensée Sauvage (O Pen
samento Selvagem), onde procura 
demonstrar o processo lógico que 
opera com as categorias do sensí
vel. Constatou que esse modo de 
analisar e classificar as diferenças 
percebidas traz como resultado a 
construção de novas constelações 
nas quais ordenamos e explicamos
o mundo a partir de como ele é vi

vido. Essa lógica não opera exclu
sivamente entre povos primitivos 
nem é uma pré-ciencia, pois se faz 
presente em nossa vida quotidiana. 
Distingue-se da ciência por não al
cançar nunca a generalidade do 
conceito e manter-se circunscrita 
aos limites da sensibilidade. Essa 
“ciência do concreto” possui uma 
eficácia que está limitada entre
tanto por sua adesão às coisas e 
aos significados vividos.

As obras posteriores de Lévi- 
Strauss procuram demonstrar o 
funcionamento dessa estrutura de 
pensamento através da análise 
comparativa de mitos, na série 
Mythologiques (Mitológicas): Le 
Cru et le Cuit (O Cru e o Cozido, 
1964), Du M iei aux Cendres (Do 
M el às Cinzas, 1966), Les Origines 
des Manières de Table (As Ori-

f ens da Etiqueta à Mesa, 1968) e 
’Homme Nu (O Homem Nu, pu 

blicado em 1971).
Ele ocupa desde 1958 a cátedra 

de antropologia social do Collège 
de France. Em 1968, recebeu a me 
dalha de ouro do Centre National 
de la Recherche Scientifique (a 
mais alta distinção francesa)_pelas 
inovações que trouxe às ciências 
humanas.

A obra de Lévi-Strauss, marcada 
por extremo rigor e precisão, mani 
festa, por,vezes, uma sensibilidade 
poética. É também dominada por 
um espírito otimista: a confronta 
çào do Ocidente com as civiliza 
ções desaparecidas cria uma nova 
perspectiva, que permite questionar 
a realidade do homem e de seu 
futuro.

VEJA TAM BÉM : Antropologia; 
Estruturalismo; Parentesco.

Lianas são plantas de caules sar- 
mentosos (rastejantes), geralmente 
delgados, flexíveis e lenhosos, que 
crescem sobre outras plantas, 
apoiando-se e fixando-se nelas. Po
pularmente, são chamadas de plan
tas trepadeiras.

São espécies comuns em ambien-
I tes cobertos por florestas tropicais 

e equatoriais. O emaranhado de ci
pós que caracteriza a jângal (jun- 
gle) dos trópicos úmidos é, por 
exemplo, constituído em grande 
parte pelos caules de muitas lianas.

Do ponto de vista taxonômico, 
as lianas podem pertencer a grande 

j  número de famílias diversas, em 
| sua maioria Dicotiledôneas *. No 

Brasil, são especialmente comuns 
lianas das famílias Leguminosas*, 
Bignoniáceas, Sapindáceas, Smila- 
cáceas, Compostas * e outras. A 
primeira família engloba, por 
exemplo, o cipó-da-beira-mar (En- 
tata polystachya) e o cipó-de-tucu- 

] naré (Dalbergia inundata), muito 
comum na Amazônia.

O cipó-curimbó (Tanaecium 
nocturnum), o cipó-de-bamburral 
(Cydista aequinoctialis), o cipó-do- 
mato (Adenocalymma margina- 
tum, A . scambriusculum, A . splen- 
dens), etc., são da família das 
Bignoniáceas.

Com o termo “cipó-timbó” de
signam-se algumas variedades da 
família das Sapindáceas.

Característico das lianas é sua 
incapacidade de manter-se em pé; 
caule é muito fino e flexível, não 
o conseguindo suportar a copa. Por 
esse motivo, elas precisam do auxí
lio de outras plantas lenhosas, so
bre as quais se apóiam, se enrolam 
e se fixam.

A flexibilidade do caule, que lhe 
possibilita enrolar-se em suportes e 
vergar-se sem se quebrar, e desen
volvida graças a uma estrutura in-

Lianas nascem nos trópicos e equa
dor. ("A risto lochia  d e m atitis".)
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Quilômetros

As ruínas de Balbeck dao idéia do esplendor e da riqueza da antiga Fen cia, dominada sucessivamente por assírios, persas, gregos, cristãos e árabes.

SÍRIA

Líbano

E S
S U M Á R IO

Localização geográfica: sudoeste da 
Ásia (Oriente Próximo)

Limites: Síria (N  e E); Israel (S); e 
mar Mediterrâneo (O )

Superfície: 10 400 km2 
Po pulação: 2 7 10 000 hab. (1971) 
Cidades principais:

Beirute (capital —  650 000 hab.), 
Trípoli (145 000 hab.), Saida 
(60 000 hab.)

Idiomas: árabe, francês e inglês 
Portos principais: Beirute, Saida e 

Trípoli
Rodovias: 6 300 km (1967) 
Ferrovias: 773 km (1961)
Religião: cristã e muçulmana 
Unidade monetária: libra libanesa

Já na Antiguidade, quando cor
respondia à Fenícia, o Líbano foi

conquistado e dominado, sucessi
vamente, por assírios, persas e gre
gos. Em 64 a.C. caiu nas mãos do 
Império Romano, que o dominou 
até o século VI, quando o país foi 
conquistado pelos persas. No sé
culo VII, esse povo perdeu o terri
tório para os árabes.

Na época das Cruzadas*, o 
Líbano transformou-se em reino 
cristão; e esteve sob o domínio 
egípcio de 1291 até 15 17, quando 
foi anexado ao Império Otomano. 
A autonomia só foi conquistada no 
século XVIII, sob a liderança dos 
Emires Fakhri al-Dir e Bachir Chi- 
hab.

No entanto, em 1832, foi nova
mente ocupado pelo Egito; oito 
anos depois, os libaneses se insur
gem contra a dominação e, com 
isto, favorecem a penetração de 
países europeus em seu território e 
em sua política.

No ano de 1841, o ataque dos 
drusos (integrantes de uma seita re
ligiosa) contra os cristãos maroni
tas facilitou a intervenção da 
França, que durou até 1864. Com 
as tropas francesas em seu país, os 
sultões otomanos foram forçados a 
aceitar um governo cristão.

Depois da queda do Império 
Otomano, na Primeira Guerra 
Mundial (1914/18), forças anglo- 
francesas ocuparam o pais, que, em 
1920, junto com a Síria, tornou-se

possessão da França. Em 1941, 
proclamou-se a independência dos 
dois países, mas a separação defini
tiva foi adiada devido à Segunda 
Guerra Mundial (1939/45): fi- 
xou-se a data de l.° de janeiro de 
1944 para a retirada das tropas 
francesas do Oriente Médio. O des
respeito a esse acordo provocou 
violentos incidentes (maio-junho de 
1945).

As forças européias só abando
naram  o território em dezembro de 
1945, depois de um tratado franco- 
britâniço.

Enquanto melhoravam as rela
ções entre a França e o Líbano, au
mentavam as divergências entre 
este e a Síria. (Em 1949, foi dissol
vido o Partido Popular Sírio, cuja 
atividade no Líbano era intensa.)

Em 1958, devido à política pró- 
ocidental do presidente libanês Ca- 
mille Chamoun, os partidários da 
antiga República Árabe Unida fize- 
ram-lhe violenta oposição que cul
minou em sangrenta guerra civil, 
também opondo cristãos e muçul
manos.

Chamoun solicitou ajuda norte- 
americana e o conflito foi sutocado 
pelas tropas dos Estados Unidos, 
que se retiraram após a formação 
de um novo governo.

Em 1968, um ano após a Guerra 
dos Seis Dias (entre Israel e os paí
ses árabes), comandos israelenses

atacaram  o aeroporto de Beirute, 
destruindo treze aviões civis, em re
presália a uma investida a um 
avião civil israelense no aeroporto 
de Atenas, feita por dois libaneses. 
O Líbano negou a responsabilidade 
do país sobre os guerrilheiros que 
operavam contra Israel, mas esse 
ataque precipitou a renúncia do 
primeiro-ministro libanês Abdullah 
Yaffi (1969), sucedido por Rashid 
Karami. No ano seguinte, através 
de eleições, Suleiman Franjieh as
sumiu a presidência do pais e K a
rami foi substituído por Saeb Sal- 
lam.

Em meados de 1975, as antigas 
divergências entre católicos e mu
çulmanos conduziram novamente o 
país à guerra civil. Na luta contra 
os catolicos (que representam as 
forças de direita), os libaneses mu
çulmanos receberam a adesão das 
forças da Organização para Liber 
taçao da Palestina (ÔLP), cuja 
atuação no Líbano era combatida 
pelos católicos radicais.

Quadro natural

O território da República do 
Líbano é constituído por uma es
treita faixa espremida entre o mar 
e a montanha. As cordilheiras do 
Líbano e do Antilíbano dividem o 
país em duas faixas paralelas. En
tre elas existe uma grande depres-
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são (Bekaa), onde se desenvolvem 
as principais atividades agrícolas 
do país, devido à fertilidade do 
solo. A planície é irrigada ao norte 
pelo rio Orontes e ao sul pelo Li- 
tani que, com o Barada (que per
corre o Antilibano), são os princi
pais cursos de água libaneses.

Apesar de encontrar-se em zona 
de clima mediterrâneo, a diferença 
entre costa (úmida) cuja ex
tensão é de 250 quilômetros — e 
interior (semidesértico) é grande, 
devido ao relevo do país.

O insuficiente desenvolvimento 
das atividades produtoras e a ele
vada densidade demográfica (260 
hab./km 2) fazem o povo libanês 
emigrar para diversas partes do 
mundo: Estados Unidos, América 
Latina, norte e ocidente da África, 
Austrália e Canadá. A população 
urbana chega a constituir 45% do 
total, e existe uma acentuada ten
dência ao êxodo rural: o homem 
dos campos vai em busca das cida
des mais desenvolvidas.

Economia: 
comércio e serviços

A posição do Líbano (às mar
gens do Mediterrâneo) e as limita 
ções agrícolas do território condi
cionaram a nação — desde o 
tempo dos fenícios —  ao comércio. 
Conseqüentemente, desenvolveu-se 
o setor de serviços (bancos, segu
ros, transportes), que forma a base 
da vida econômica do país.

O país importa maquinaria (veí
culos e bens de produção) e artigos 
domésticos. As exportações ba
seiam-se em frutas, verduras, fios e 
casulos de seda. O grande desequi
líbrio da balança comercial (US$ 
577 000 000 em importações para 
US$ 172 000 000 em vendas ao ex
terior, em 1967) é compensado pelo 
movimento de capitais, devido ao 
comércio de trânsito: por sua situa
ção geográfica, o Líbano corres
ponde a uma ligação entre o Oci
dente e o Oriente.

De todo o território (1 milhão de Numa planície litorânea descontínua, o Líbano extrai sal do Mediterrâneo.

hectares), 74 000 são cobertos de 
florestas. A agricultura aproveita 
330 000 hectares.

Nas planícies litorâneas e no 
vale de Bekaa cultivam-se princi-

Sal mente frutas cítricas, maçãs e 
ananas, que alcançaram, em 

1968, a produção de 650 000 tone
ladas; cereais (cevada, trigo e mi
lho), com 90 000 toneladas; cultu
ras industriais (beterraba e tabaco), 
com 120 000 toneladas; e batata, 
com 39 000 toneladas.

A agricultura tem pouca impor
tância na economia do país: repre
senta cerca de 13% do Produto Na
cional Bruto e permanece ao nível 
da subsistência. Não corresponde 
sequer às necessidades internas, 
apesar de ocupar 50% da popula- 
çao ativa.

A indústria, que se desenvolveu 
sobretudo em Beirute, limita-se à 
transformação e beneficiamento de 
produtos agrícolas (indústrias têx
teis e alimentícias), fábricas de ci
mento e confecção de jóias. Como 
a agricultura, contribui com cerca 
de 13% para o Produto Nacional 
Bruto. No início de 1970, as em
presas eram todas de pequeno porte 
(não existia uma centena que con
tasse com mais de cem operários) 
e, no total, empregavam 75 000 
pessoas.

Devido à carência de recursos 
energéticos, foi implantada, em 
1967, uma usina para aproveita
mento da energia dós rios Litani e 
Orontes, com potência instalada de 
374 000 kWh, dos quais 197 000 
correspondem a instalações hidráu- 
lic as.

Duas grandes refinarias libane
sas tratam o petróleo que chega de 
outros países do Oriente Médio: 
uma em Trípoli (terminal do oleo
duto que leva o petróleo do Iraque 
ao Mediterrâneo) e outra em Saída 
(onde desembocam os oleodutos 
que vêm da Arábia Saudita).

VEJA TAM BÉM : Árabes; Ásia.

A  antiga cidade de Tríp o li, fundada pelos fenícios, é atualm ente um  dos prin 
cipais centros urbanos do país e possui um movimentado porto.

Na praça dos Mártires, em Beirute, milicianos do Partido Falangista. organi
zação de extrema direita, lutam contra militantes muçulmanos.
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Liberalismo

No campo econômico, o libera
lismo é a doutrina que preconiza a 
liberdade de iniciativa individual 
(sem interferência do Estado no 
jogo do mercado) como meio de se 
atingir o máximo de eficiência na 
produção e de justiça na repartição 
do produto.

No sentido político, o libera
lismo assumiu diversos significa
dos : em acepção restrita, ele é iden
tificado com certos mecanismos 
político-institucionais, como a pre
servação do sufrágio universal e a 
separação entre os poderes Legisla
tivo*, Judiciário* e Executivo*; 
correntes menos precisas identifi
cam-no à aemocracia ou ao con
junto  da tradição política ociden
tal; para outros teóricos, também é 
sinônimo de posição politica de 
centro, intermediária entre o con
servadorismo de direita e o radica
lismo de esquerda.

Liberalismo econômico

A doutrina liberal, de início, 
apoiou-se na teoria econômica 
clássica e, posteriormente, na mar- 
gin alista.

Embora com enfoques diferen
tes, ambas chegam a conclusões 
idênticas: para que a produção seja 
maximizada a partir de recursos li
mitados, é necessário que os inte
resses individuais sejam o móvel da 
ação econômica, que não deve so
frer interferência do Estado ou de 
qualquer entidade que não repre
sente esses interesses.

A economia clássica, represen
tada por pensadores da Escola In
glesa (fundadores da economia 
política, no fim do século XVIII e 
início do XIX), parte das premissas 
de que o produto social é a soma 
dos produtos dos agentes_ partici
pantes da atividade econômica, e 
de que o mecanismo do mercado 
competitivo harmoniza os diversos 
interesses individuais; o resultado, 
portanto, deve corresponder a uma 
espécie de média desses interesses. 
Os clássicos, porém, não levavam 
em conta que a média assim obtida 
era ponderada (prevalecendo o 
peso dos agentes mais fortes).

Os clássicos imaginavam uma 
sociedade onde a maioria dos pro
dutores diretos era dona dos meios 
de produção. A função do mercado 
era apenas a de possibilitar a divi
são* social do trabalho, vista como 
única forma de organizar a produ
ção e de assegurar seu aumento 
constante.

Alguns autores clássicos, como 
David Ricardo*, ao considerarem a 
sociedade dividida em classes e a 
posse, por uma delas, dos bens de 
produção, chegavam a conclusões 
pessimistas: o esgotamento dos re
cursos naturais (principalmente a 
terra arável) e o aumento da popu
lação levariam de qualquer ma
neira ao estado estacionário, no 
qual a produtividade não poderia 
mais ser expandida. A maior parte 
da populaçao, constituída por assa
lariados, estaria assim condenada a

Adam Smith, é considerado criador liberalismo clássico.

um baixo padrão de vida, pratica
mente ao nível de subsistência.

Mas essa conclusão alarmante 
em nada alterava o sistema liberal: 
acreditava-se que qualquer interfe
rência externa no funcionamento 
do mercado só pioraria a situação, 
precipitarido a chegada do estado 
estacionário; e que, se o Estado 
promovesse a redistribuição da 
renda, elevando o padrão de vida 
do operariado, apenas aceleraria o 
crescimento da população, anteci
pando o esgotamento dos recursos 
naturais.

A teoria marginalista

Os elementos da teoria clássica 
permitiam concluir que, no sistema 
capitalista, os trabalhadores eram 
explorados: se todo o valor provi
nha do trabalho, como sustentavam 
alguns clássicos, os rendimentos 
derivados da propriedade só pode
riam ser entendidos como uma de
dução do produto do trabalhador, 
que lhe era negada. Percebida por 
diversos críticos do capitalismo, 
essa implicação foi aproveitada, 
principalmente, por Karl Marx*, 
que nela baseou sua teoria de que 
o liberalismo econômico, além de 
implicar uma injusta repartição da 
renda, não levava à máxima produ
tividade possível (devido sobretudo 
às crises cíclicas da economia capi
talista).

D avid Ricardo (à esquerda) previu, n 
em 1936. a tese de que só a intervenç;

□ século X IX . o "estado estacionário" do liberalism o. Keynes (à direita) lançou, 
:ão do Estado poderia levar o capitalismo ao equilíbrio necessário.



Em fins do século X IX  foi for
m ulada uma nova teoria, que subs
tituía a noção objetiva do valor 
(que seria uma função da quanti
dade de trabalho necessária para 
produzir cada mercadoria) pela 
avaliação subjetiva de cada bem 
(cujo valor é o resultado de sua uti
lidade marginal -— ou seja, uma 
utilidade subjetivamente atribuída 
ao último incremento de um bem 
quando se atinge o ponto de sacia- 
mento do consumidor). Essa teoria 
é conhecida como marginalista, 
subjetivista ou neoclássica.

As escolas marginalistas (in
glesa, austríaca e de Lausanne) sus
tentavam que a atividade econô
mica individual podia ser explicada 
ppr um escalonamento das prefe
rências subjetivas de cada um. As
sim, na troca entre dois indivíduos, 
ambos ganhavam, já  que se desfa
ziam de algo que para eles tinha 
menor valor do que aquilo que re
cebiam. A liberdade de iniciativa, 
portanto, era a condição necessária 
para que a utilidade fosse a má
xima para todos, nessas trocas.

_ A teoria marginalista da reparti
ção era bastante habil: cada 
classe possui um fator de produ
ção: os capitalistas, o capital; os 
proprietários fundiários, a terra; e 
os trabalhadores, o trabalho. O 
rendimento de cada classe seria de
terminado em mercados de concor
rência perfeita, e sempre correspon
dente a contribuição marginal de 
seu fator ao valor de toda a produ
ção. Dessa forma, o nível de lucros 
corresponderia à contribuição mar
ginal do capital; a renda do solo, 
a da terra; e o nível de salários, à 
do trabalho. Qualquer alteração no 
montante de um destes rendimen
tos, portanto, poderia violar o 
principio da justiça distributiva 
marginalista, além de reduzir o 
prodyto global ou, pelo menos, sua 
utilidade.

A teoria marginalista pressupõe 
mercados de concorrência perfeita. 
No fim do século XIX, quando o 
marginalismo* teve ampla aceita
ção teórica, o capitalismo* já  es
tava se tornando claramente mono
polista, nos países mais adiantados. 
Assim, os postulados marginalistas 
correspondiam cada vez menos à 
realidade, embora continuassem 
sendo sustentados em defesa do li
beralismo econômico. Este, no en
tanto, passou a ser cada vez mais 
impraticável, pois, devido à óbvia 
desigualdade de poder entre os 
agentes de mercado, tendia a favo
recer os mais fortes.

A economia liberal 
no século X X

O apoio aos mais fortes em de
trimento dos mais fracos foi per
cebido inicialmente na arena do co
mércio internacional, onde o que 
convinha para os países mais in
dustrializados (como a Grã-Breta
nha, na época) era o livre-cam- 
bismo. Com isso, os países que 
desejavam industrializar-se passa
ram a adotar política protecionista 
(o Brasil, por exemplo, sobretudo a 
partir de 1890), o que levou à ado
ção de medidas de represália pelos 
demais. Após o fim da Primeira 
Guerra Mundial (1914/18) e, prin
cipalmente, a partir de 1930, o libe-

M anifesto francês de fins do século XI " A  Vida C a ra" - satirizando as causas, os efeitos e os resultados das
manobras contra a liberdade de mercado e o crescimento da produção. Era uma defesa do liberalismo.

O século XIX caracterizou-se, na Inglaterra, pelo desenvolvimento indus
trial. (Metalúrgica inglesa e Bolsa de Valores de Londres, na época.)
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ralismo deixou de ser praticado em 
âmbito internacional.

Nos países capitalistas de língua 
inglesa, J. M. Keynes* foi o princi
pal introdutor da  teoria que enca
rava a intervenção do Estado e a 
concentração monopolista como 
uma evolução racional.

Muito antes, na segunda metade 
do século XIX, esse ponto de vista 
informava a política econômica 
alemã e japonesa. Coube a Keynes, 
entretanto, demonstrar que o de
semprego não resultava da recusa 
dos trabalhadores em aceitar salá
rios abaixo de um nível mínimo, 
mas da recusa das camadas de ren
das mais altas em consumir certa 
proporção de seus rendimentos. O 
consumo insuficiente poderia levar 
o sistema a uma situação de dese
quilíbrio, em que uma parte dos fa
tores de produção, inclusive o tra
balho, permaneceria ociosa. Assim, 
o Estado deveria tomar providên
cias no sentido de assegurar a ne
cessária propensão ao consumo, 
para que a situação atingisse o 
equilíbrio, com pleno emprego dos 
fatores.

Após a teoria de Keynes, o libe
ralismo econômico sofreu uma 
transformação: a intervenção do 
Estado na economia passou a ser 
aceita, desde que se limitasse a as
segurar as regras do jogo. Essa teo
ria ficou conhecida como neolibe- 
ralismo.

Os neoliberais defendem as me
didas estatais que impedem a prá
tica do monopólio, mas suas po
líticas monetaria, tributária, or
çamentária e cambial tendem 
sempre a manter a neutralidade do 
Estado e a supremacia do livre jogo 
das forças do mercado. M. Fried- 
man e seus seguidores, por exem
plo, defendem uma política mone
tária que mantenha estãvel o nível 
de preços, mesmo à custa de certo 
volume de desemprego.

Sustentado principalmente pelos 
organismos econômicos internacio
nais (como o Fundo Monetário In
ternacional e o Acordo Geral de
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Tarifas e Comércio —  GATT*), a 
influência do neoliberalismo, atual
mente, é menor do que aparenta, 
pois muitos países praticam o diri- 
gismo econômico em nome do libe
ralismo. A conversibilidade das 
moedas nacionais, por exemplo, é 
mantida mediante paridades fixas 
em nome dos princípios liberais. 
Contudo, para sustentar essas pari
dades, a intervenção do Estado é 
cada vez mais necessária, nos mer
cados de câmbio.

A luta contra a inflação, também 
feita em prol do liberalismo, exige 
muitas vezes o controle, pelo go
verno, dos preços e dos salarios.

O liberalismo, portanto, perma
nece como retórica, retendo certa 
importância apenas como arma 
ideológica contra o socialismo*. 
Seu poder de inspiração para a 
política econômica já  está bastante 
reduzido.

Liberalismo político

O liberalismo, como filosofia 
política, é um conjunto de idéias 
que se desenvolveu a partir do sé
culo XVII, baseado em uma nova 
noção de liberdade e autonomia in
dividual, com condições sociais, 
econômicas e políticas que permi
tissem instaurar ou preservar essa 
liberdade.

A palavra “liberalismo” só en
trou para o vocabulário político de
pois da Revolução Francesa*. John 
Locke* e os demais teóricos libe
rais do século XVII falavam de um 
direito natural do homem à liber
dade. O Estado —  a autoridade 
política — encontraria seu limite 
nesse direito, que também lhe cabia 
assegurar. Para eles, portanto, a li
berdade era inerente à condição hu
mana e decorria de uma concepção 
da consciência individual como ra
cional e autônoma.

A história 
dos homens livres

Os gregos, na  Antiguidade, já  
possuíam uma noção de liberdade. 
Os sofistas, os primeiros a conce
ber o homem como ser racional e 
a postular uma moral crítica ba
seada não somente nos costumes e 
nas convenções, viam a liberdade 
como a descoberta, em cada indiví
duo, do comportamento apro
priado à sua condição, ajustan
do-se a ela. Livre seria, assim, o 
homem que possuísse sabedoria, 
autocontrole e paz de espírito, e 
essa condição deveria ser alcan
çada à margem dos controles exer
cidos pela autoridade política.

Para os estóicos, a liberdade não 
era um confronto com a opressão, 
m as sim a virtude dos resignados, 

ue aceitam sua condição na socie- 
ade e nada reclamam do Estado. 

Logo, a liberdade podia estar tanto 
com o senhor como com o escravo.

A noção de um direito de resis
tência à autoridade opressora já  
existia na Idade Média, embora li
gada a posição, status ou função do 
resistente na hierarquia social. Esse 
direito não era associado ao indiví
duo, mas a seu papel ou à função 
que exercia. O vassalo poderia re
sistir às exigências arbitrárias (não 
tradicionais) de seu senhor, e as co 
munas poderiam recorrer as arma

para preservar os privilégios já  ob
tidos. No mundo medieval, por
tanto, não era a razão que se opu
nha à tirania, mas a própria 
tradição, baseada na hierarquia e 
na divisão de funções entre os cor
pos sociais.

No século XVII, foram afirma
dos os direitos fundamentais do ho
mem, que não dependiam do status 
tradicional ou da função social, 
pois eram evidentes por si mesmos, 
perante a razão. Nesses direitos es
tava incluído o de rebelião contra 
o poder que procurasse limitá-los 
sem o consentimento dos governa
dos.

Ao preconizaf um padrão racio
nal e externo à ordem estabelecida, 
essa nova teoria da obrigação polí
tica encerrava princípios revolucio
nários.

Com ela, a estrutura tradicional 
praticamente se dissolvia, deixando 
de aparecer como algo natural ou 
dado, para ser uma ordem fe ita  ou, 
pelo menos, aceita (desde que fosse 
compatível com os direitos hum a
nos fundamentais),

Essa teoria implicava uma nova 
concepção de sociedade e de Es 
tado, a qual apareceria na ficção 
do contrato social: a idéia de que 
os homens, podendo viver sem um 
governo soberano, deliberadamente 
constituíram ou contrataram sua 
existência social e estabeleceram o 
Estado para garantir sua segurança 
m útua e ver suas necessidades mais 
bem atendidas.

Sob o ângulo sociológico, o sig
nificado político dessa teoria é 
imenso. Na perspectiva de hoje, 
desde o século XIX , ela é a origem 
extremamente individualista do li
beralismo; mas, na perspectiva dos 
séculos anteriores, foi uma verda
deira declaração de independência 
humana.

O novo conceito de liberalismo 
foi produto de um processo real de 
libertação, frente à opressão do 
arbítrio absolutista e dos costumes 
feudais, através da consolidação do 
Estado* moderno; foi também uma 
disposição — formada principal 
mente através dos conflitos em 
torno da liberdade de consciência e 
de crença — de evitar que esse Es
tado se tornasse força opressora.

Enquanto se afirmava uma dou
trina radical da liberdade do indiví
duo, a realidade histórica iá apre
sentava condiçoes para a afir
mação do princípio de tolerância e 
diversidade. Foi para institu
cionalizar os princípios liberais 
como sistema de governo que Mon 
tesquieu* e alguns federalistas nor
te-americanos idealizaram a sepa
ração dos poderes e os demais 
mecanismos da democracia* libe
rai ou representativa.

Liberalismo, capitalismo 
e democracia

Em sua origem, o liberalismo é 
uma doutrina política aristocrática: 
preconiza a responsabilidade do 
governo perante uma opinião pú
blica constituída apenas pela parte 
politicamente competente da socie
dade, ou seja, pelos cidadãos ativos 
e bem informados.

Todavia, a partir da segunda me
tade do século XIX  (particular
mente após John Stuart Mill* c

John Locke (à esquerda) acreditava no direito natural do homem à liberdade. 
Jam es Mill queria maior participação da burguesia na política.

O liberalismo político foi praticado pela primeira vez na França, depois da 
Revolução de 1789. (Alegoria sobre a velha e a nova forma de governo.)

IVO mercado para a Inglaterra. (Rua Di- 
}s  importadores. Gravura de Rugendas.)

Abertura dos portos brasileiros: ni 
reita, onde ficavam os armazéns d
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Thomas Hill Green), os ideais libe
rais e democráticos tendem a en- 
contrar-se.

De início, a liberdade de inicia
tiva individual foi concebida em 
uma economia dominada pelo ca
pitalismo comercial; mas, para que 
ela pudesse ser um bem comum, 
era preciso que o capitalismo co
mercial se transformasse em capi
talismo industrial.

A reformulação dos fundamen
tos do liberalismo já  era nítida na 
obra dos utilitaristas Jeremy Bent- 
ham* e James Mill*, no século 
XVIII.

Bentham não só rejeitou a teoria 
dos direitos naturais, baseando-se 
na crítica de Hume*, como discor
dou de que um governo débil seria 
o ideal para a prática do libera
lismo. Interessou-se mais pela reor
ganização judiciária e penal, pois 
sem ela a justiça humanizada e uni
forme jam ais estaria ao alcance das 
camadas menos privilegiadas. O 
ponto básico da revisão utilitarista 
era “maior felicidade para o maior 
número possível” , não com a limi
tação incondicional da autoridade, 
mas com a avaliação de cada uma 
de suas ações.

James Mill, pensando principal
mente em uma participação polí
tica mais significativa da nova bur 
guesia industrial e comercial, não 
lutava contra as instituições gover
namentais, mas pretendia que elas 
se tornassem efetivamente repre
sentativas.

N a Inglaterra, a Reforma do 
Parlamento (1832) foi o ponto de 
partida para a incorporação polí
tica de novas e amplas camadas da 
população. Esse foi o primeiro 
passo para a revogação das Com  
Laws (leis que proibiam a importa
ção de cereais, beneficiando os pro
prietários de terra). Com isso fica
ram entrelaçados, de maneira 
nítida, o pensamento político libe
ral e os postulados da economia 
clássica. A revogação da lei dos ce
reais e a implantação do livre co
mércio representaram a grande vi
tória dos interesses industriais e 
capitalistas sobre a propriedade 
fundiária.

Foi curta a duração desse laço; 
as transformações, porém, tiveram 
longo alcance: resultaram em favor 
da classe operária inglesa, no sen
tido da preservação e extensão de 
seus direitos políticos. A revisão 
constante do liberalismo levou ao 
abandono definitivo das premissas 
egoístas que se encerravam em sua 
teoria inicial.

A Fabian Society (sociedade ba
seada no socialismo humanista, 
fundada em 1884 e inspiradora de

frande parte da política trabalhista 
ritânica) é um produto dessa nova 

perspectiva.
A partir do fim do século XIX, 

liberdade de iniciativa individual, 
tolerância, pluralismo político e di
versidade cultural referem-se não 
apenas ao mecanismo de governo, 
mas também ao conjunto de orga
nizações e à totalidade das relações 
sociais.

A análise do liberalismo, atual 
mente, pode se apoiar no modelo 
do mercado capitalista competi
tivo, já  que sua premissa funda
mental (os interesses individuais 
são os únicos reais) implica certa

A crise de 1929 levou o Estado a inten ir na economia. (Wall Street. Nova 
York. em cima; e operários em greve numa fábrica de automóveis.)

Usina de Volta Redonda da Cia. Siderúrgica Nacional, criada por Getúlio 
Vargas: exemplo de controle dos setores básicos da produção pelo Estado.

forma de individualismo. Sabine, 
em Histórias das Teorias Políticas, 
diz que, se alguma coisa ou ação 
“tem realmente valor, ela deve re
verter em benefício de alguém, em 
algum lugar, na forma de uma ex
periência humana real” .

Um sistema 
de conflitos

O individualismo da ética liberal 
foi bem formulado por Kant*, para 
quem a comunidade humana e um 
reino de fins. O mesmo Sabine diz 
que, “se estivesse em dúvida o va
lor de uma prática social, institui
ção ou forma de governo, seu efeito 
sobre o indivíduo, isoladamente, te
ria de proporcionar o padrão de 
aferição ’.

Ha, portanto, uma presunção fa- 
yorável à liberdade individual; o 
ônus caberá então a quem a res
tringe, que deve justificar essa ati
tude “por um ganho líquido em li
berdade, quando forem levados em 
conta os interesses gerais” .

Mesmo após sua demolição por 
Hume, essa formulação dos princí
pios fundamentais encontra-se em 
todo o pensamento liberal.

O problema, portanto, estaria na 
forma de assegurar uma ordem 
política em que, a par do reconhe
cimento dos vários interesses e opi
niões fosse possível institucionali
zar o conflito — mas de maneira 
que a coerção estatal permanecesse 
no mínimo inevitável e necessário. 
Para qualquer aproximação a esse 
ideal, então, seria necessário um 
complexo de condições econômicas 
e culturais nem sempre presentes.

Em Society and Democracy in 
Germany, Dahrendorf diz que não 
se pode pensar em democracia libe
ral, sem, pelo menos, quatro con 
juntos de condições: direitos po
líticos, econômicos e sociais 
assegurados para todos, sem a ex
clusão de nenhum grupo ou parcela 
da sociedade; diversidade de elites 
sem concentração de poder; meca
nismos institucionais e reconheci
mento racional da multiplicidade 
de conflitos existentes em qualquer 
sociedade complexa; e uma ênfase 
cultural nas virtudes públicas de in
teresse e participação na vida polí
tica. Mais do gue isso, porém, o li
beralismo supoe a existencia de um 
clima de responsabilidade, veraci
dade e boa fé.

A Primeira* Guerra Mundial, 
segundo alguns teóricos, seria o 
prenúncio do fim do liberalismo, 
pois, com ela, ficaram claras as 
grandes rupturas político-sociais e 
ideológicas que se vinham verifi
cando desde a Revolução Indus
trial*.

É possível, porém, que o desapa
recimento de uma instituição ou de 
uma prática política originalmente 
inspirada no liberalismo dê lugar a 
uma nova reivindicação, a um 
novo tipo de sociedade, permitindo 
a sobrevivência de alguns aspectos 
do liberalismo.

VEJA TAM BÉM : Autoridade; 
Autoritarismo; Cidadania; Corpo
rativismo; Democracia; Estado; 
Fascismo; Interesse, Grupos de; 
Mercantilismo; Representação.
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Liberal, 
Revolução

O período regencial, no Brasil, 
foi uma exceção dentro do regime 
monárquico. D a abdicação de 
Dom Pedro I (1831) até a coroação 
de Dom Pedro II (1840), os regen
tes foram eleitos, mas não se pen 
sava na queda da Monarquia*.

A classe política dividia-se em 
dois grupos. O Conservador — 
formado por representantes da aris
tocracia agrária, que era favorável 
ao poder centralizado no Rio de Ja 
neiro; o Liberal — composto de in 
telectuais, comerciantes e profissio
nais liberais das camadas médias
—  pedia mais autonomia para as 
províncias. Em muitos aspectos, 
porém, os dois partidos eram seme
lhantes: ambos monarquistas, de
fendiam a escravidão e viam nela 
a base da agricultura.

Comandando o Império de 
forma coesa, o governo central im
punha restrições às iniciativas pro
vinciais. Vendo nisso um entrave 
ao desenvolvimento do país, os li
berais começaram a'se manifestar, 
e seu movimento culminou com a 
Revolução Liberal de 1842, que 
eclodiu nas províncias de São 
Paulo e Minas Gerais.

Em 1834, depois de muitas ma
nifestações liberais, o Congresso 
votou um Ato Adicional que modi
ficava, em parte, a Constituição de 
1824, outorgada por Dom Pedro* 
I. Pela emenda, o Conselho de Es
tado foi suprimido — embora o 
Poder Moderador (que dava ao im
perador ou regente poderes para 
dissolver a Câm ara e intervir, 
quando bem entendesse, nas ques
tões parlamentares e políticas) 
fosse conservado; a Regência Trina 
transformou-se em Una; e foram 
criadas Assembléias Legislativas 
provinciais, com independência fi
nanceira e direito de possuir corpos 
policiais próprios. (Os presidentes 
das províncias, porém, seriam no
meados pelo governo central.)

Evolução da crise

Essa vitória parcial dos liberais 
não agradou os conservadores 
Como o Ato era contrário aos 
princípios de centralização, c 
grupo pleiteava o regresso às for 
mas legais anteriores a sua decreta
ção, alegando a necessidade de es 
clarecer alguns pontos obscuros dc 
texto da lei.

Essa fasa, conhecida como re 
gressista, começou em 1836 e cul 
minou com a Lei de Interpretaçãc 
do Ato Adicional, aprovada em l\ 
de maio de 1840, e com a Reform: 
do Código de Processo Criminal 
decretada em 3 de dezembro dq 
ano seguinte.

Entre a Lei de Interpretação e a 
Reforma do Código de Processo 
Criminal, que vieram reforçar no
vamente o poder central, Dom Pe
dro* II subiu ao trono (23 de julho 
de 1840), levado pelos liberais do 
Clube da Maioridade, cujo objetivo 
era antecipar a coroaçao (que só 
deveria ocorrer quando o impera
dor completasse dezoito anos).

Em 1841, as eleições para a Câ
m ara dos Deputados deram maio
ria aos liberais, que já  constituíam 
o Ministério do imperador. Mas os 
conservadores, na realidade, foram 
os vitoriosos.

Baseado em afirmações de que 
as eleições haviam sido fraudadas, 
Dom Pedro dissolveu a Câmara 
(que ainda não havia tomado 
posse) e o Ministério liberais. Com 
as novas eleições, os regressistas 
assumiram o poder. Assim, o Con
selho de Estado foi restaurado e as 
províncias perderam, praticamente, 
todas as liberdades que com muito 
custo haviam conseguido.

Devido às medidas conservado
ras, as províncias de São Paulo e 
Minas Gerais — economicamente 
as mais importantes —  levan
tam-se contra o governo central, 
reivindicando o reconhecimento de 
seus feitos através de maior auto
nomia interna.

A Revolução em São Paulo

Prevendo que seus colegas de 
partido se sairiam mal, o Padre

José Martiniano de Alencar 
(1794-1860), cearense liberal (pai 
do escritor do mesmo nome), fun
dou a sociedade dos Patriarcas In 
visíveis, organização secreta que 
desempenhou papel de extrema im
portância no desenrolar dos acon
tecimentos.

Quando o imperador aceitou a 
reforma do Código Criminal, a As
sembléia Provincial de São Paulo
— dominada por essa Sociedade
—  organizou uma comissão para 
transmitir um manifesto a Dom Pe
dro II. Este protesto, porém, não 
foi aceito — alegou-se que seus ter
mos eram insultuosos ao monarca.

Com a dissolução da Câmara, 
os liberais paulistas decidiram-se 
pela luta armada, a 17 de maio de 
1842,

Para reprimir os revoltosos, o 
governo encarregou o Brigadeiro 
Luís Alves de Lima e Silva (futuro 
Duque de Caxias*) de comandar o 
chamado Exército Pacificador. Os 
Patriarcas, na Corte, espalhavam 
boatos sobre uma vitória dos libe
rais em São Paulo.

Mas desde seu início a rebelião 
em São Paulo fora um malogro. In
formado de que os revoltosos pre
tendiam tomar o quartel da capital, 
o presidente da província, José da 
C osta Carvalho, através de m ano
bras, impediu que Rafael Tobias* 
de Aguiar, o principal líder dos re
beldes, juntasse suas forjas para 
atacar. E ordenou sua prisão.

Depois de ter sido escolhido pre

Embora derrotada em São Paulo, a Revolução Liberal foi vitoriosa nas cidades mineiras de Barbacena (em cima). Queluz (embaixo). Caeté .e Sabará.
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O mineiro Teófilo Ottoni (à esquerda), o cearense José Martiniano de Alencar 
de Aguiar (embaixo) lideraram essa Revolução, que pretendia a descentralização

sidente revolucionário da provín
cia, Tobias de Aguiar fugiu para 
Sorocaba, no interior do Estado. 
Diogo Antônio Feijó*, ex-regente, 
eleito após o decreto do Ato Adi
cional, aderiu ao movimento e che
gou a Sorocaba em 21 de maio.

Para tomar a capital, os rebeldes 
organizaram uma coluna liberta
dora. As cidades de Itu, Porto Fe
liz, Capivari, Itapeiininga e Faxina 
uniram-se a eles. Esperando refor
ços, a coluna acampou nas mar
gens do rio Pinheiros, próximo à 
capital, mas a ação revolucionária 
foi interrompida, pois o Exército 
chefiado por C axiasjá  estava a par 
de suas movimentaçoes.

Outra coluna liberal, acampada 
em Venda Grande, perto de Campi
nas, tentava invadir a cidade. Sa
bendo disso, Caxias destacou uma 
tropa de fuzileiros para protegè-la. 
A esses soldados uniram-se os con
servadores da região, e, na madru
gada de 7 de junho, os rebeldes fo
ram derrotados. Os reforços de 
Sorocaba chegaram tarde: a morte 
do Comandante Boaventura do 
Amaral já  havia desencadeado a 
debandada.

As derrotas das cidades de 
Venda Grande e de Silveira, no 
vale do Paraíba, fizeram diminuir 
bastante o ânimo dos liberais pau
listas. Feijó foi preso por Caxias 
(em Sorocaba) e condenado ao 
confinamento no Estado do Es
pírito Santo. Tobias de Aguiar, por 
sua vez, conseguiu escapar e foi 
para o Rio Grande do Sul, para lu
tar ao lado dos Farrapos.

O objetivo dos Patriarcas, em 
Minas Gerais, era ganhar tempo. 
Sua intenção principal era distrair 
as forças legais com uma rebelião, 
enquanto o movimento se fortale
cia em São Paulo. A luta começou 
na cidade de Barbacena e foi vito
riosa em Queluz, Caeté e Sabará, 
fato que animou sobremodo os 
combatentes.

O movimento 
em Minas

Um dos líderes liberais mineiros, 
Teófilo Ottoni*, partiu do Rio de 
Janeiro para ajudar seus conterrâ
neos, conseguindo passar pelas tro
pas legalistas. Sabendo da derrota 
paulista, Ottoni mentiu aos rebel
des para manter o moral e tentar 
chegar à vitória. José Feliciano 
Pinto Coelho, presidente revolucio
nário da província, não aceitou a 
idéia de Ottoni; depois da vitória 
de Queluz, retrocedeu para São 
João del-Rei e desistiu de atacar a 
capital, Ouro Preto.

Ottoni e José António Marinho, 
outro líder mineiro, continuaram 
em sua política de entusiasmo às 
tropas e, depois de tomarem Sa
bará, rumaram para Santa Luzia. 
Nesta cidade, foram atacados por 
Caxias.

Derrotadas num primeiro em
bate (aparentemente devido à posi
ção firme dos rebeldes), as tropas 
legalistas fingiram retroceder. 
Caindo na armadilha, os liberais 
tentaram persegui-las e abandona
ram seus postos. Quando já  esta-

alto) e o paulista Rafael Tobias 
poder regencial.

dentro da cidade, chegaram os 
legalistas de Jose Lima e 

(irmão de Caxias), deixando 
rebeldes cercados. Otton; foi 

e levado para Ouro Preto, 
de dois anos, os rebeldes 

foram anistiados (1844).
ganhou força, venceu 

e permaneceu no poder até 
ano de 1848.

A Conciliação

Um político de formação conser
vadora, Honório Hermeto C ar
neiro Leão (marquês de Paraná*), 
percebendo as dificuldades que 
uma nova luta entre os dois parti- 
ios poderia provocar, idealizou a 
'ormação de um gabinete misto, 
com conservadores e liberais parti- 
hando do poder. A chamada Con
ciliação durou de 1853 a 1858 e de
sapareceu com a morte de seu 
:riador.

As idéias políticas foram-se defi- 
íindo mais nitidamente, até surgir 
ama corrente radical que, além da 
iutonomia das províncias, preten- 
iia a abolição da  escravatura e a 
jroclamação da República. Foi 
;sse grupo que, de forma organi- 
iada e mais consciente, encami- 
íhou os ideais dos rebeldes de 
1842.

VEJA TAM BÉM : Brasil — Histó
ria; Partidos Políticos Brasileiros;
R e g ê n c ia s  no  B ra s il;  S e g u n d o  R e i-
íado no Brasil.

Liberdade

O conceito de liberdade recebeu 
diversas acepções ao longo da his
tória do pensamento. Podendo ser 
encarado sob diferentes perspecti
vas de análise, pôde ser entendido 
das mais variadas maneiras: como 
ato voluntário, como ausência de 
coação ou interferência externa, 
como possibilidade de escolha, 
como possibilidade de autodetermi
nação, etc. Por outro lado, essas 
várias acepções podem apresentar 
diversos âmbitos de aplicação, de
pendendo do objeto a que se refe
rem; assim, fala-se tanto de liber
dade pessoal, quanto de liberdade 
social e política, de liberdade de 
ação e também de liberdade de pa
lavra, de liberdade pública, etc. 
Tudo isso torna o conceito de liber
dade extremamente complexo.

Originariamente, porem, a noção 
de liberdade apresentava uma co
notação política: os termos eleute- 
ros (grego) e liber (romano) desig
navam basicamente aquele que, 
não sendo escravo, tinha possibili
dade de ir e vir, de escolher seus 
próprios caminhos, além de possuir 
o ócio que lhe garantia fazer o que 
quisesse de seu tempo. O não-es- 
cravo gozava assim as prerrogati
vas do direito de cidadania, po
dendo participar das decisões da 
polis ou da aros.

Mas na própria tradição helé
nica —  nas obras de filósofos e 
também nas de poetas, particular
mente nas dos grandes trágicos — 
a noção de liberdade já  assume 
múltipla dimensão. Assim, pode-se 
falar desde então numa liberdade 
natural, entendida como a possibi
lidade de se subtrair a uma ordem 
cósmica pré-determinada. Freqüen
temente, no entanto, essa liberdade 
frente ao destino comportava, entre 
os gregos, um sentido negativo: os 
que se subtraem verdadeiramente

fiouco importam, pois a verdadeira 
iberdade — manifestada por sá

bios heróis — estaria na aceitação 
e no cumprimento de uma necessi
dade de ordem superior, na qual se 
inseriria a moira de cada um, o des
tino pessoal. A transposição filo
sófica desse tema aparece princi
palmente nos pensadores que con
cebem a liberdade como sinôni
mo de cumprimento dos ditames 
da razão, que justamente revelaria 
a necessidade inerente à própria 
harmonia universal e que, desde o 
pitagorismo*, seria expressa em re
lações matemáticas.

Os gregos já  distinguiam tam 
bém uma liberdade social ou polí- 
tica: a própria noção de polis  im
plicava a autonomia de comu
nidades profundamente cônscias 
de suas peculiaridades, de suas tra
dições, de seus deuses, de seu pa
trimônio cultural. E dentro delas 
a liberdade individual expressa- 
va-se pelo acatamento das leis que 
definiam a fisionomia própria a 
cada polis.

Finalmente — e^ sobretudo a 
partir das especulações filosóficas 
— 7 os an tig o s  g reg o s  d e ra m  in íc io  
à conceituação do que pode ser
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Nua e forte, com seios fartos para os sobreviventes e a tocha da I

chamado de liberdade pessoal. Em 
particular, o socratismo interpre
tado pelos cínicos insistirá sobre a 
liberdade que o indivíduo deve bus
car a partir de si mesmo, de sua 
própria natureza, e que lhe permiti
ria viver segundo sua própria lei — 
como ser autárquico —  e indepen 
dente das convenções sociais. Essa 
tese é reformulada pelo estoi
cismo*, que proclama a indepen
dência do indivíduo em relação aos 
organismos políticos, transform an
do-o num “cidadão do universo”, 
apenas submetido ã Razão Univer
sal que regeria o cosmo.

A idéia de liberdade entre os gre

berdade para iluminar o futuro, a democracia surge dos escombros da luta.

gos adquiriu particular realce no 
sistema de Aristóteles*, que, à luz 
da perspectiva finalista no tf ata 
mento dos diferentes fenômeno' 
tentou conciliar a ordem natural 
a ordem moral. Aristóteles já  ut 
liza uma distinção que será cont 
nuamente retomada por pensadores 
posteriores: entre liberdade da voi- 
tade (que justifica a existência de 
ações voluntárias) e a liberdade de 
escolha ou livre arbítrio. As açõís 
involuntárias seriam produzidas 
pela ignorância ou pela coação; aç- 
sim somente às voluntárias pode 
se-iam referir as ações morais. Mí 
estas, na verdade, pressuporiailn

ainda um outro nível de liberdade: 
o de escolher.

O advento do Cristianismo re
presentou a recolocação do tema 
da liberdade sob outro enfoque. 
Fundamentalmente tratava-se de 
conciliar uma natureza humana li
vre — livre para poder errar ou 
acertar, salvar-se ou perder-se — e 
uma Providência Divina, manifes
tação de um Deus concebido como 
onisciente, onipotente e sumamente 
bom. Reelaborando doutrinas her
dadas da tradição greco-romana, 
os autores cristãos examinam o 
problema da liberdade e tentam 
justificar como uma natureza cor

rompida pelo pecado original pode 
salvar-se através do auxílio da 
graça divina, mas como esta não 
impede o exercício da liberdade hu
mana.

Esse tipo de discussão aparece 
como um tema central da filosofia 
e da teologia desenvolvidas por 
Santo Agostinho*, que tenta conci
liar o livre arbítrio do homem com 
a presciência divina.

Os pensadores cristãos da Esco
lástica* ocuparam-se freqüente
mente de questões relativas ao livre 
arbítrio, à ação voluntária e ao re
lacionamento entre a liberdade hu
mana e a g ra ç a . D esen v o lv en d o
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Prevendo uma era de gente livre depois da tragédia da Segunda Guerra Muiindial, Siqueiros pintou "A  Nova Democracia". (Parte central da obra.)

argumentos aristotélicos, Santo 
Tomás* de Aquino mostra que não 
basta a ausência de coação para 
justificar a liberdade: é necessário 
ainda admitir que algo precisa mo
ver a vontade para que'esta se auto
determine. Esse motor da vontade 
seria o intelecto, que comandaria 
desse modo o movimento em dire
ção ao bem. fim natural da ação 
humana. Todavia Santo Tomás 
considera que o homem pode esco
lher o mal — e o fará certamente 
se não contar com o socorro de 
Deus.

Os pensadores medievais discu
tiam bastante o problema da "liber

dade de indiferença”. Essa questão 
foi proposta por Buridano — pro
fessor da Universidade de Paris, no 
século XIV —  de modo pitoresco: 
o homem seria capaz de escolher 
independentemente de motivos, 
manifestando assim, nessa liber
dade de indiferença, sua condição 
de ser verdadeiramente livre; já  um 
asno que estivesse diante de água 
e de alimento, mas com sede igual 
à fome, acabaria por morrer de 
fome e de sede, já  que, sendo 
iguais, nenhum dos estímulos o de
terminaria a agir, neutralizando-se 
reciprocamente. Sem nenhum mo
tivo mais forte para ir num e não

r outro sentido, o “asno de Buri- 
c ano” acabaria morrendo. A dis
cussão em torno dessa questão le- 
\lou alguns autores a afirmar que a 
Uberdade de indiferença, atribuída 
ao homem, seria na verdade irreal: 
c homem poderia agir por motivo 
due elem esm o ignora, o que daria 
a aparência de estar agindo sem 
motivo algum.

Concepções modernas

Pensadores modernos, como 
Spinoza*, conceberam a liberdade 
cpmo consistindo basicamente em 
se seguir a própria natureza, en

quanto esta acha-se estreitamente 
vinculada a toda a realidade. Essa 
inserção da natureza individual no 
todo da natureza universal fez com 
que Spinoza fosse encarado como 
partidario do determinismo*.

Por sua vez, Kant* procurou jus
tificar a coexistência da necessi
dade (no plano natural) e da liber
dade (no plano da moralidade). Do 
ponto de vista da “razão pura”, a 
liberdade apresenta-se como uma 

uestão insolúvel, propiciando uma 
as antinomias da razão. Todavia, 

no âmbito da “razão prática” , a li
berdade ressurge como um postu
lado da moralidade.
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Os idealistas alemães pós-kan- 
tianos enfatizam a noção de liber
dade. Fichte*, por exemplo, cria 
todo um sistema metafísico cen
trado na liberdade de um princípio 
— a Egoidade —  que se põe e se 
determina a si mesmo. Por sua vez, 
Schelling* considera que a verda
deira liberdade antecede à própria 
autoposição, sendo pura possibili
dade. Já  Hegel* concebe a liber
dade como sendo fundamental
mente a liberdade da Idéia que se 
desenrola dialeticamente ao longo 
da história. A liberdade seria, as
sim, a liberdade metafísica desse 
Absoluto que se autodetermina e 
da qual o livre arbítrio humano se
ria apenas uma manifestação in
completa, parcial, provisória. Para 
Hegel, a verdadeira liberdade é o 
oposto do acaso, pois consiste 
numa determinação racional ine
rente ao próprio processo da reali
dade. Assim, a história da cultura 
representaria o aspecto mais avan
çado dessa liberação que leva o 
Absoluto à autoconsciência: a li
berdade seria o fio condutor da his
tória *.

Durante o século XIX, ocorre
ram acirradas disputas entre parti
dários da liberdade e defensores 
do determinismo. Freqüentemente, 
aqueles eram pensadores espiritua
listas, enquanto os segundos adota
vam as teses materialistas, consti
tuindo assim duas facções a se 
confrontar por meio de argumentos 
metafísicos.

Já outros autores, como, por 
exemplo, John Stuart Mill*, procu
raram tratar a questão da liberdade 
não através de colocações especu
lativas, mas como uma questão de 
fato e de direito. Mais ou menos na 
mesma época, outros pensadores, 
como Maine de Biran (1766-1824) 
e Jules Lachelier (1832-1918), en
cararam  a liberdade como um pro
blema que diz respeito basicamente 
à compreensão do “eu interior” , in
dependentemente de qualquer tipo 
de determinismo. Noutra linha de 
cogitações, filósofos como Kierke- 
gaard* vinculam o tema da liber
dade a preocupacões existenciais 
de fundo essencialmente religioso. 
Mas, por outro lado, Marx* propôs 
um enfoque social e histórico para 
o tratamento da questão, mos
trando que apesar do determinismo 
natural e social o homem é capaz 
de dar um “salto para a liberdade”.

No pensamento filosófico do iní
cio do século X X , teve particular 
importância a concepção bergso- 
niana da liberdade. Bergson* de
fende uma interpretação do livre 
arbítrio totalmente diversa da con
cepção tradicional. Para ele, o livre 
arbítrio não se situa na esfera ra 
cional, do chamado “eu de superfí
cie”  e que é absolutamente determi
nado. A perfeita liberdade não 
precisaria de motivos ou razões, es
tando situada no “eu profundo”, 
que seria puro dinamismo e pura 
heterogeneidade. A liberdade cons
tituiria a expansão desse “eu pro
fundo”, que se autodetermina inde
pendentemente de qualquer causa 
exterior.

O existencialismo* é uma das 
correntes filosóficas do século XX 
mais voltadas para o tema da liber
dade. A liberdade está no centro da 
ética defendida por Sartre*, que

S. Agostinho: tentativa de 
Hegel: a liberdade emana do

a presciência divina à liberdade humana, 
que se desdobra em história.

A  opinião em liberdade no "Spfakers Com er" do Hyde Park, em Londres.

1944: Paris comemora a liberta ção após quatro anos de ocupação nazista.

alia a liberdade à responsabilidade.
O problema da liberdade com 

aparatos metafísicos tem sido rejei
tado pelos pensadores filiados à fi
losofia* analítica. Para eles não se 
trata  de tentar explicar o problema 
da liberdade, mas fundamental
mente de se fazer uma análise lin
güística de expressões relativas a 
ações voluntárias ou involuntárias, 
propósitos, intenções, etc. Os filó
sofos analistas acusam os pensado
res tradicionais de haver reduzido 
a uma única acepção expressões 
como “posso”, quando na verdade 
a análise lingüística revela múhi- 
plas significações para expressões 
desse tipo, correspondentes às di
versas explicações propostas para 
as ações humanas.

Livre arbítrio 
ou determinismo

Ao longo da história da filoso
fia, os pensadores foram alinhando 
uma série de argumentos em defesa 
do livre arbítrio. Um dos argumen 
tos mais utilizados —  desde Des
cartes* — baseia-se no testemunho 
da consciência: o homem experi
mentaria em si mesmo o contraste 
entre os atos necessários e os atos 
livres, podendo ter a consciência de 
fazer aquilo que qu'er, ao lado da 
consciência de poder fazer o 
oposto.

Os argumentos que são funda
mentados no testemunho da cons
ciência não oferecem consistência 
suficiente: os partidários do deter
minismo mostram que aquela con
vicção de que se é livre representa 
com bastante freqüência apenas a 
ignorância dos verdadeiros motivos 
determinantes da ação.

No mvel psicoiogico, os defenso
res do determinismo apelam fre
qüentemente para o “argumento do 
motivo mais forte” : diante de dife
rentes estímulos que solicitam a 
ação, prepondera o motivo mais 
forte.

Mas, em contrapartida, adeptos 
do livre arbítrio recusam esse argu
mento, mostrando que ele pressu
põe a aceitação do determinismo, 
já que, de fato, somente a poste
riori, isto é, depois de realizada a 
ação, é que se pode afirmar qual foi 
o motivo mais forte (exatamente o 
que prevaleceu).

No seculo XX, as discussões em 
torno da liberdade e do determi
nismo foram também reabertas a 
partir do avanço das ciências que 
pressupõe o determinismo das sé
ries causais, que constituem siste
mas fechados e homogêneos. Em 
nome do determinismo que garante 
as previsões científicas, alegou-se 
com freqüência a impossibilidade 
de se continuar reivindicando a in- 
determinação nas ações humanas. 
Mas a disputa perdura, desde que 
os partidários do livre arbítrio in
sistem em distinguir entre princípio 
metodológico (como a afirmação 
de que para a ciência tudo se com 
porta como se o universo fosse de
terminado) e princípio doutrinário 
(que seria, por exemplo, a afirma- 
çao de que tudo é realmente deter
minado).

VEJA. T A M B É M : D e te r m in is m o .
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Libéria

S U M Á R IO

Localização geográfica: oeste da 
África

Limites: Guiné (N ); Costa do Marfim 
( E); Serra Leoa (N O ): oceano 
Atlântico (S  e 0 )

Superfície: 111 3 7 0  km 2 
População: 1 3 0 0  0 0 0  hab. (estima

tiva para 1970)
Cidades principais:

Monróvia (capital —  180 0 0 0  
hab.), Sanokwelle (1 73  289 hab.), 
Buchanan (1 42  387 hab.) e 
Gbanka (142 0 2 0  hab.) (estimati
vas para 1970)

Divisão administrativa: nove m u
nicípios e quatro territórios 

Idioma: inglês e dialetos africanos 
Religião: cultos animistas (cerca de 

9 0 %  da população) e cristã (1 0 % ) 
Unidade monetária: dólar ameri

cano

A,Libéria —  primeira república 
da África —  foi criada em 1822 
pela Sociedade Americana de Co
lonização (entidade subvencionada 
pelo governo dos Estados Unidos, 
cujo objetivo principal era enviar 
escravos libertos para o continente 
africano). Dois anos depois, o terri
tório recebeu o nome de Libéria, e 
a capital foi chamada de Monróvia 
(em homenagem a James Mon- 
roe*).

Em 1847, sob a liderança de Jo- 
sef J. Robert (governador da comu
nidade), proclamou-se indepen
dente dos Estados Unidos. Foi 
adotado o regime republicano.

O território da Libéria é um pla
nalto ondulado. Na fronteira norte- 
nordeste ele chega a atingir 1 000 
metros de altitude, decrescendo em 
direção à planície costeira. O clima 
é equatorial. As estações mais se
cas ocorrem entre os meses de no
vembro e março.

As florestas, que cobrem aproxi
madamente 1/3 da superfície do 
jaaís, são as mais desenvolvidas da 
África ocidental. Na bacia do rio 
Cavalla encontram-se árvores gi
gantescas, como, por exemplo, a 
Funtumia elastica, que pode ultra
passar a altura de 60 metros. Além 
de 22 espécies produtoras de borra
cha, a Libéria possui vários tipos 
de café nativo, conhecidos como 
Cojfea liberica.

Um estado dentro 
da Libéria

Entre 1850 e 1920, o país conhe
ceu uma crise que o levou à perda 
de parte de seu território para as 
colonias britânicas e francesas.

Em 1926, quando a Libéria en
frentava sérios problemas econômi
cos, cedeu por 99 anos 400 000 
hectares à empresa americana Fi-

fanokwel

>anka

Monrovia
Hjchahan

' Ö 
Q u i l ô m e t r o s

Monróvia, a capital (em cima, à direita): aldeia de uma tribo gola e indígenas extraindo a borracha (embaixo).

restone Plantation Co. Esta deveria 
pagar um pequeno aluguel e uma 
taxa mínima sobre a produção. A 
zona da concessão gozava de direi
tos de extraterritorialidade, consti- 
tuindo-se num verdadeiro Estado. 
A importância da Libéria como 
produtora de borracha cresceu 
quando, durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939/45), os japoneses se 
apossaram das plantações britâni
cas na Ásia. Nessa mesma época, 
ganhou destaque a produção de mi
nério de ferro.

Em 1943, William V. S. Tubman 
foi eleito presidente e continuou 
com uma política de total abertura 
ao investimento estrangeiro. O de
safio a essa política, levado adiante 
pela oposição reformadora e inde
pendente, levou o país a uma crise 
institucional. Em 1955, o partido 
da oposição foi banido; o Presi
dente William Tubman foi eleito 
por seis vezes consecutivas. So
mente a morte afastou-o do cargo 
(em 1970), sendo substituído pelo 
Vice-Presidente William R. Tol- 
bert. Nesse mesmo ano a Libéria 
conheceu algum desenvolvimento, 
graças so b re tu d o  ao  au m en to  dos

llucros proporcionados pela expor- 
tjação de ferro e borracha e à ajuda 
do capital estrangeiro. Mas a 
grande queda de preços dos produ
tos primários fez com que a nação 
sofresse, em 1971, violenta crise 
econômica.

Ferro e diamantes

Indígenas pertencentes a 28 gru
as tribais, como gola, kpele, 

blassa, mandinga, vai e mende, 
compõem a maior parte da popula
ção da Libéria. Mas a elite econô- 
ijiica e política é formada pelos 
escendentes dos americanos que 

chegaram ao país em 1822.
O ferro, o principal produto eco

nômico da Libéria, tem jazidas im
portantes no monte Nimba, em 
Bomi, no monte Bea e no maciço 
d : Wologisi. A Libéria Mining 
Company, a National Iron Ore 
Company, a Bong Mining Com 
pany e a LAMCO Joint Venture 
Óperating Company são as maio- 
r«s empresas mineradoras que ope- 
rí m no país.

Em 1968, o ferro representou 
7 0 %  d a  p a u ta  dc  e x p o rta ç õ e s ; o

restante dividiu-se entre a borracha 
(15,1%), os diamantes (5,4%), a 
madeira (3,9%), o café (1,7%), etc. 
A agricultura, na maior parte de 
subsistência, fornece sobretudo ar
roz, milho, mandioca e cacau. A 
exploração do petróleo da plata 
forma continental teve início so
mente em 1970.

Em 1950, a Libéria contava ape
nas com dois navios mercantes. Em 
1972, ela possuía a maior frota co
mercial do mundo.

Esse crescimento ocorreu porque 
as leis marítimas do país permitem 
que qualquer navio de alto mar 
com mais de 100 toneladas de 
carga livre seja registrado sob a 
bandeira da Libéria, mediante o pa
gamento de taxas pouco altas. O 
governo não exige nenhuma taxa 
adicional sobre os eventuais lucros 
dos comerciantes. Por isso as com
panhias estrangeiras — principal
mente gregas e americanas —  fre
qüentemente navegam sob bandeira 
hberiana.

v e j a  TAM BÉM : África.
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um
A  Líbia árabe ainda conserva marcas dos tempos de colonização romama. como o teatro de Leptis Magna e o templo de Apoio em Cirene (à direita).

Líbia

S U M A R IO

Localização geográfica: norte da 
África

Limites: mar Mediterrâneo ( N); Níger 
e Tchad (S); Sudão (SE): Egito (E); 
Argélia (O ); Tunísia (N O ) 

Superfície: 1 75 9  540 km 2 
População: 1 9 4 5  0 0 0  hab. (1 970 ) 
Cidades principais:

Trípoli (capital —  438 0 0 0  hab.), 
Benghasi (321 00 0 ), Al Zawiya 
(2 2 0  00 0), Gharyab (2 08  000), 
Misurata (1 6 8  00 0 ), (dados de 
1968)

Idiom a : árabe
Religião: sunitas (m uçulm anos orto

doxos), 9 7 % ; cristãos, 3%
Portos principais: Trípoli, Benghasi 
Aeroportos principais: Idris, Benina, 

Sebha 
Rodovias: 3 8 5 0  km 
Unidade monetária: libra líbica 

(0 ,358  para um dólar, em 1971)

Sob uma vasta superfície consti
tuída em 90% de desertos, há uma 
importante riqueza mineral (princi
palmente petróleo) que tornou a 
Líbia um país rico antes mesmo de 
superar o subdesenvolvimento. Seu 
território divide-se em três regiões: 
a Tripolitânia, abrangendo a parte 
costeira, que se abre para o Medi
terrâneo; a Cirenaica a nordeste, 
junto ao Egito; e o Fezzan, corres
pondente ao vasto interior desér
tico. Escassas zonas férteis apare
cem ao norte da Cirenaica, em 
solos de argila cinzenta ou negra.

O clima reflete as tendências 
opostas do Mediterrâneo e do de

serto. Um torna temperadas as 
áreas litorâneas, outro causa p-b- 
juízos gerais pelo volume de areia 
que seus ventos quentes deslocam. 
Os planaltos do Djebel ficam a 
salvo dessa influência danosa por 
causa da altitude.

As chuvas são bruscas, torrcn- 
ciais e de curta duração. Ás secas, 
também súbitas, causam graves 
problemas que o governo tem p'o- 
Curado diminuir construindo bar-a- 
gens e perfurando poços. As abun
dantes águas subterrâneas da 
Tripolitânia vinham dando sinais 
de esgotamento j á  em 1970.

Na área litorânea predom na 
uma vegetação de estepes, mas no 
planalto da Cirenaica aparec;m 
florestas degradadas, ciprestes, oli
veiras e pinheiros.

A natureza desértica do páís 
também restringe a fauna. Desta
cam-se, na Tripolitânia, os chana- 
dos ratos das pirâmides, semelh ui- 
tes a pequenos cangurus. Nas án:as 
elevadas (planaltos da C irenaici e 
do Djebel) existem lebres, ant:lo 
pes, chacais e hienas, entre out-os 
animais.

A Líbia tem uma das p a is  tai- 
xas densidades demográficas do 
mundo: 1 habitante por quilômetro 
quadrado, em 1970. E o deserto 
leva a uma ocupação bastante desi
gual do território: 72% d a p o p ila -  
ção vive na Tripolitânia, 23% na 
Cirenaica e apenas 5% no ár do 
Fezzan.

A população rural ainda eru a 
maior por volta de 1970, cam 
46,3% do total, seguindo-se a ur
bana (31,6%), a nômade (14,6%) e 
a seminômade £7,5%).

Berberes e árabes predominiim, 
mas há muitos estrangeiros: italia
nos (a maior colônia, com mais de 
35 000 pessoas vivendo principal
mente em Trípoli e proximidadas), 
gregos, ingleses, norte-americar os, 
franceses e alemães, entre oulras 
nacionalidades.

Cronologia

Do século I  ao VI: Coloniza ;ão 
romana. 642: Armada árabe vi ida

do Egito conquista o território 
líbio. 742: A população é inteira
mente submetida ao domínio isla- 
mita. Do século X  ao X V :  A Tri
politânia passa sucessivamente 
pelas mãos de três dinastias berbe
res: Zirides, Almohades e Hafsides. 
No Fezzan, domina inicialmente a 
dinastia berbere do Maghreb (Beni 
Khattab), depois os reis negros do 
Kanem e finalmente uma família 
que se supõe originária do atual 
Saara espanhol. A Cirenaica per
manece ligada ao Egito, de onde 
vem no século XI uma grande inva
são de tribos árabes beduínas (Beni 
Hilal e Solaym). Do século X V Ia o  
X IX :  O Império Otomano (dos tur 
cos) incorpora toda a Líbia. 1900: 
Acordo secreto entre França e Itá
lia garante o domínio italiano na 
Tripolitânia (e francês sobre o 
Marrocos). 1912: Depois de uma 
guerra com a Turquia, a Itália es
tende sua soberania à Cirenaica e 
garante para si a Tripolitânia. 
1919/34: Itália expande seus domí
nios líbios. 1941/43: Campanha da 
Líbia termina com o controle fran
cês sobre o Fezzan. 1947: Por um 
tratado de paz com a Itália, a 
França assume a administração do 
Fezzan e a Grã-Bretanha, a da Ci
renaica. 1951: Forma-se o Reino 
da Líbia, sob o governo do emir da 
Cirenaica, que se torna o Rei Idris 
I. França e Grã-Bretanha transfe
rem seus poderes ao novo governo. 
1955: A Líbia é admitida na ONU 
(Organização das Nações Unidas). 
1962: Governo oficializa a decisão 
de participar em mais de 50% nos 
rendimentos do petróleo explorado 
no país por empresas internacio
nais. 1969: Golpe militar depõe a 
monarquia durante a ausência do 
rei. Os chefes do movimento ale
gam que a monarquia, além de ser 
um regime ultrapassado, mantém 
relações amistosas com países con
trários à causa palestina. Muam- 
mar Muhammad Al-Khaddafi, um 
dos líderes, assume o poder como 
primeiro-ministro da República 
Árabe Líbia (novo nome do país). 
1971: Forma-se a Federação das 
Repúblicas Árabes, reunindo

Egito, Síria e Líbia. 1972: Líbia e 
Egito estabelecem acordo para for
marem ambos um só país.

Oásis, centros de 
vida econômica

Depois da independência do 
país, o petróleo passou a predomi
nar cada vez mais sobre a econo
mia primitiva e tribal dos pastores 
e agricultores que povoam escassa
mente os oásis e as reduzidas terras 
cultivadas.

Alguns oásis do Fezzan e as re
giões litorâneas de Trípoli (a oeste) 
e Benghasi (a leste) concentram a 
vida econômica. As duas cidades 
reúnem a maior parte do equipa
mento industrial, comercial e finan
ceiro do país. mas a situação de 
Trípoli é bem superior à de Beng
hasi, que fica numa área pantanosa 
e não tem uma retaguarda produ-. 
tiva no interior, como ocorre com 
a capital.

Pratica-se a agricultura em ape
nas 2% do territorio; além disso, os 
rendimentos são fracos e a produ
ção, limitada: 150 000 toneladas de 
cereais por ano (1967), pequenas 
quantidades de frutas e legumes, e 
uma oscilante produção de óleo de 
oliva, que pode variar de 3 000 a 
25 000 toneladas anuais.

A superexploração dos poucos 
recursos naturais (não petrolíferos) 
faz com que o grande e pouco po
voado território seja superpovoado 
em relação a esses recursos. Em 
conseqüencia, a importação de gê
neros alimentícios supera em valor 
a produção nacional.

Nas estepes e regiões semidesér- 
ticas ainda imprestáveis para a 
agricultura criam-se carneiros, ca
bras, camelos, asnos e mesmo ca
valos. A carne e o leite dos ovinos 
e caprinos contribuem para equili
brar a alimentação do j>ovo; por 
outro lado, as peles e a la fornecem 
matéria-prima para  tendas, vestuá
rio e outras utilidades. Os bovinos 
são poucos e limitados pratica
mente à Cirenaica e à Tripolitânia, 
onde servem essencialmente como 
animais de tração.



Liderança 279

O grande potencial econômico 
do pais está nas riquezas minerais. 
A Líbia produz cerca de 30 000 to
neladas anuais de sal marinho 
(1967) e possui reservas de cobre, 
ferro e outros minerais.

O recurso natural mais impor
tante é o petróleo, que tem grandes 
depósitos na Cirenaica. Em 1970, 
havia mais de 1 000 poços em ex
ploração, a maioria deles a curta 
distância da costa, o que facilita o 
escoamento da produção. No 
mesmo ano, a Líbia fornecia petró
leo bruto para 23 países, principal
mente da Europa.

Em 1969, era o quarto produtor 
mundial de petróleo, com cerca de 
170 milhões de toneladas, e o se
gundo exportador, logo abaixo da 
Venezuela.

Nessa época, cerca de quarenta 
consórcios estrangeiros explora
vam o petróleo líbio. Mas o go
verno decidiu reduzir esse número 
para apenas vinte e vem procu
rando ampliar a atuação da em
presa nacional petrolífera (Li- 
petco), e, para esse fim, está 
mantendo entendimentos com so
viéticos, japoneses e franceses.

Há fabricas têxteis, de conser 
vas, artigos de couro e cigarros, en
tre outras, concentradas principal
mente em Trípoli. A indústria libia 
em geral ainda é pequena e bas 
tante rudimentar.

U m  novo  país

A Líbia permanecia em 1972 
numa fase de certa estabilidade 
política, marcada por medidas mo
ralistas (como, por exemplo, a proi
bição de bebidas alcoólicas), nacio
nalistas e antilatinas.

Distanciava-se de seus vizinhos 
do Maghreb (Argélia, Tunísia e 
Marrocos) e aproximava-se do 
Egito e da Síria defendendo a causa 
do panarabismo.

Em 1972, o primeiro-ministro 
líbio Muammar Al-Khaddafi e o 
presidente egípcio Anuar Sadat de
cidiram unir seus países num só, 
que viria a ser o mais extenso do 
continente africano.

Também há motivos econômi
cos, além dos políticos, para essa 
aproximação. A renda per capita 
aumentou de 45 para 800 dólares 
(1967) em cerca de dez anos, mas 
o nível de vida da  população pouco 
melhorou.

Transformada em país rico, a 
Líbia enfrentava dificuldades para 
investir os lucros obtidos com o pe
tróleo.

Dispondo de uma população pe
quena e pouco qualificada, o país 
e obrigado a contratar pessoal 
egípcio para  preencher cargos téc
nicos e administrativos.

Precisa equipar-se industrial 
mente, para nao estar desprevenida 
ante um futuro esgotamento das re
servas petrolíferas, mas seu mer
cado interno é frágil e reduzidís
simo para garantir a implantação 
de indústrias modernas; e, nova
mente, a solução aparente estava 
no Egito, cujo amplo mercado seria 
muito mais atingível com a unifica
ção administrativa.

VEJA TAM BÉM : África; Árabes.
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Trípoli, capital de um país subdesenvolvido que em pouco tempo enriqueceu 
com o petróleo. O problema da Líbia é como aproveitar essa riqueza.

Rastos e mercados são interesses básicosj dos grupos seminômades líbios

Liderança

Das complexas relações da vida 
em grupo surgiu o conceito de lide
rança, cujo significado não encon
trou ainda concordância universal. 
Para alguns, pode significar prestí
gio, manutenção de determinado 
posto, realização de atividades im
portantes para o grupo ou uma re
lação emocional entre líder e 
grupo; para outros, é uma carac
terística do indivíduo e refere-se à 
posse de alguns traços físicos e psi
cológicos, tais como capacidade 
para dominar, autocontrole, agres
sividade, etc.

No início do século XX, procu
rava-se comparar as características 
físicas, intelectuais e de personali
dade dos líderes com as de seus se
guidores.

Na época, era considerada líder 
a pessoa que mantinha determi
nada posição hierarquicamente su
perior à dos demais. Tal concep
ção, porém, não foi satisfatoria
mente comprovada, pois, embora 
algumas características mínimas 
sejam exigidas de todos os líderes, 
elas também estão presentes entre 
os que não o são. Além disso, os 
traços dos líderes variam conforme 
o grupo ou a situação.

A partir da década de 1930, sur
giu uma nova interpretação que en
fatiza as características e os aspec
tos situacionais do grupo. È a 
chamada abordagem funcional da 
liderança. Sua preocupação básica 
consiste em descobrir quais as 
ações necessárias para que grupos 
colocados em diferentes condiçoes 
atinjam seus objetivos, ou outras 
situações valorizadas pelo grupo, e 
qual a forma de atuaçao de seus di 
ferentes membros. Nesse enfoque, a 
liderança é interpretada como a 
possibilidade de realizar ações que 
auxiliam o grupo a atingir os resul
tados que pretende, como, por 
exemplo, as que facilitam o estabe 
lecimento de objetivos do grupo, 
que o impulsionam em direção a 
eles, que melhoram a qualidade das 
interações entre os membros, as 
que facilitam a coesão do grupo, 
etc. Essas ações são funções do 
grupo.

Segundo uma das concepções 
mais amplas, qualquer membro do 
grupo exerce liderança na medida 
em que estimula as realizações do 
grupo quando ele age em conjunto: 
todas as funções do grupo são fun
ções de liderança. Esta e encarada, 
então, como algo que o indivíduo 
pode apresentar em diferentes 
graus e não como algo que ele pos
sui ou não possui. Como qualquer 
membro do grupo pode ter certo 
grau de liderança, é difícil falar em 
“líder” do grupo.

Os teóricos que adotam essa 
perspectiva, apesar de baseados na 
interpretação funcional, incluem na 
liderança a realização de um con 
junto mais limitado de funções do 
grupo, tais como as de planejar, to
m ar decisões ou coordenar.

Dificilmente uma única pessoa 
pode ser efetivamente responsável 
por todas as funções de liderança.
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Assim, na m aiona das organiza
ções os postos são ocupados por 
pessoas que se responsabilizam so
mente por funções específicas e que 
recebem pressões no sentido da de
limitação de seus comportamentos 
(o que fazer e como fazer).

Se um líder possui habilidades 
para realizar importantes funções 
do grupo em determinada situação, 
isto nao significa necessariamente 
que ele esteja, da  mesma maneira, 
qualificado para realizar estas fun
ções em outras situações.

O comportamento de liderança é 
influenciado tanto pelos objetivos 
ou tarefas do grupo quanto pelas 
suas necessidades específicas de 
manutenção ou fortalecimento.

Na maioria dos grupos existe al
gum critério para determinar os en
carregados pelas ações de lide
rança. De um modo geral, um 
recem-chegado que tenta impor 
suas opinioes aos demais é conside
rado inoportuno. Além disso, a 
proporção de iniciativa que os 
membros do grupo apresentam pa
rece ser influenciada por caracterís
ticas pessoais: pessoas que emer
gem espontaneamente como líderes 
num grupo que funcionava sem li
derança tendem a ser mais agressi
vas, eficientes e dominantes do que 
líderes designados, em condiçoes 
semelhantes.

As necessidades e atitudes dos 
que não assumem funções de lide
rança determinam também a distri
buição dessas funções.

Em alguns grupos de jovens, por 
exemplo, os participantes mf.nos 
maduros geralmente evitam assu
mir responsabilidades. Se o líder 
adulto encontra satisfação pessoal 
em ter dependentes, cria-se uma es
pécie de conluio”, no qual todos 
se realizam na concentração de 
funções nas mãos de um líder.

Existe também dependência do 
líder em relação à aprovação de 
seus seguidores. Pessoas influentes

3ue se mostram ineficientes na con- 
ução do grupo a seus objetivos, 

em períodos de crise, em geral aca
bam sendo substituídas.

Liderança e poder

Desde Maquiavel*, alguns teóri
cos definem a liderança, fundamen
talmente, em termos de posse e 
exercício de poder. No século XX, 
poucos acreditam que ela dependa 
da coerção ou da “força bruta” . 
Contudo, não se ignora que a lide
rança envolve, necessariamente, a 
capacidade para influenciar outras 
pessoas e conseqüentemente o uso 
de poder social.

Na abordagem funcional, uma 
ação de liderança consiste em con
tribuir para alguma função do 
grupo. Isto, quase sempre, exige in
fluência no comportamento dos ou
tros, pois o líder precisa coordenar 
atividades, dar instruções, persua 
dir, despertar a motivação para a 
busca de objetivos do grupo e esta
belecer relações interpessoais har
moniosas. E, para exercer essas 
ações, o líder necessita de poder. 
Uma atuação nesse sentido tor
na-se evidente quando a realização 
de muitas funções importantes do 
grupo é concentrada num único 
posto.

A ssim , p o r  e x em p lo , num  g ru p o

O líder, no desempenho de sua 
truir e despertar a motivação pare

1 iinção. costuma coordenar atividades, ins- 
a busca de objetivos dos liderados.

empresarial, o ocupante oe um t e- 
terminado posto pode ter o dire to 
de contratar, despedir, promovei e 
estabelecer salários; pode possuir 
conhecimentos especializados; )u 
pode ter acesso a informações cs- 
sen ciais.

Sem poder suficiente, os lídeies 
não conseguem executar suas ftn- 
ções. Isso ocorre tanto com os líce- 
res designados como nos de grupos 
informais (onde surgem “líderes de 
opinião” por exemplo, capazes de 
influenciar crenças e atitudes cos 
outros, ou pessoas que fazem C( m 
que interesses particulares sej: m 
convertidos em objetivos aceitáv ;is 
para o grupo).

Alguns estudiosos do assui to 
costumam identificar cinco ba: es 
diferentes de poder: a recomper sa 
(em que os influenciados sao d u  

acreditam que serão recompen a- 
dos de alguma forma se aceitar m 
a submissão); a coerção (derivada 
da crença —  justificada ou não — 
de que a desobediência provocí rá 
castigo); a especialidade (em qui: o 
líder possui habilidades, informa
ções ou conhecimentos que o grupo 
julga valiosos); a referência ( :m 
que os membros do grupo gostam, 
admiram ou se identificam con o 
líder); e a legitimação (em que os 
membros do grupo aceitam os ca
lores do líder e suas tentativas de 
influenciar ou orientar as conduUs, 
partindo portanto sua liderança de 
um “direito” conferido pelo grupo 
a ele).

VEJA TAM BÉM : Carisma; Psi x> 
logia de Grupo.

Lídios

Entre os séculos VII e VI a.C., 
os asiáticos e os gregos conhece
ram e admiraram os lídios, que 
eram hábeis na música e nos espor
tes, e possuíam fabulosas riquezas 
em pedras preciosas e manufaturas. 
Esse povo ocupava um distrito da 
Anatolia ocidental (Turquia), limi
tado pela Mísia (norte), Cária (sul), 
Frigia (leste) e mar Egeu Çoeste).

Durante esses dois séculos, os 
lídios acumularam vastas riquezas 
que vinham da exploração agrí
cola, da mineração (pedras precio
sas e ouro) e de suas manufaturas 
de tecidos de lã, do trabalho em 
couro, e da ourivesaria. Tudo isso, 
dentro de uma intensa atividade co
mercial que possibilitou seu rela
cionamento com os Drincipais po
vos da época.

Os gregos atribuem aos lídios, 
senão a invenção, pelo menos a 
cunhagem regular de uma moeda 
forte, inicialmente em liga de ouro 
e prata —  eletro — e depois ape
nas em ouro.

Acredita-se que, como os egíp
cios e os hititas, os lídios organiza
vam-se a partir de um “ modo asiá
tico de produção” : todas as terras, 
manufaturas e outros bens perten
ciam a um poder central, consti
tuído pelo rei e seus familiares. Os 
homens do povo que não perten
ciam à categoria de funcionários li
gados ao rei eram obrigados a pa
g a r ta x a s  e im p o s to s , a ss im  co m o

oferecer sua força de trabalho, du 
rante determinadas épocas do ano, 
às obras estatais.

A literatura desse povo desapa
receu completamente, mas sobrevi
veram alguns sinais artísticos em 
forma de cerâmica, jóias, relevos e 
túmulos. Em todas essas manifesta
ções aparecem algumas caracterís
ticas muito semelhantes às dos frí- 
gios*, hititas*, gregos, sírios e 
assírios*.

A vida dos lídios anterior ao sé
culo VII a.C. é formulada apenas 
em hipóteses. Uma delas fala da 
unificação de várias tribos da Trá- 
cia e da Frigia que depois se mistu
raram  com populaçoes asiáticas 
autóctones: os indo-europeus se te
riam ligado aos asiáticos, consti
tuindo assim o Estado lídio.

Outra hipótese: os heráclidas já  
representavam um grupo lídio (que 
subjugara os meônios do Alto Her- 
mus). Heródoto*, entretanto, diz 
que os meônios e os lidios são um 
mesmo povo com nomes diferentes: 
os primeiros teriam mudado de 
nome a partir do governo de.Ly- 
dus.

Para Estrabão*, a Lídia for 
mou-se após a Guerra de Tróia: o 
governo teria sido dominado pela 
dinastia atíada —  provavelmente 
mítica — , mais tarde substituída 
pelos heráclidas.

Já Heródoto acha que a  época 
mítica dos heráclidas corresponde
ria a um deslocamento de parte da 
população da Ásia Menor para a 
Itália (região da Umbria), onde en
tão, aos poucos, se teria formado a 
nação etrusca.

Por volta de 685 a.C., porém, a 
história já  passa a ser narrada com 
um pouco mais de segurança. 
Nesse ano, Giges, um mermnada, 
assumiu o poder na Lídia, depois 
de matar o rei. Iniciava-se, assim, 
a terceira dinastia e a nação ia se 
alçando à categoria de grande po
tência oriental. Após a invasão dos 
cimérios e algumas dificuldades 
com os assírios, Ardis —  filho de 
Giges — começou a expandir seus 
domínios para o Ocidente, obra 
completada por seu sucessor, Alia- 
tes (609-560 a.C.), çjue estendeu as 
fronteiras do império para o norte, 
até o rio Halys. Aliates tomou Es- 
mirna em 575 a.C. e, a partir desse 
momento, submeteu todas as cida
des gregas da Jônia. No entanto, a 
dominação sobre os gregos não era 
estabelecida diretamente, mas 
como protetorado, com vantagens 
comerciais para ambos os lados.

De acordo com Heródoto, todos 
os povos da Ásia Menor —  menos 
os lícios e cilícios —  estavam sub
jugados peia Lídia, no governo de 
Creso (560/546 a.C.). Este rei, fre
qüentemente citado com admiração 
pelos gregos, era conhecido como 
o mais rico e poderoso da época. 
Mas foi durante seu reinado que as 
possessões lídias caíram nas mãos 
das tropas persas de Ciro, depois 
da marcha sobre Sardes (capital da 
Lídia). Nos tempos helenísticos, a 
nação tornou-se parte do império 
seleucida e acabou sendo província 
do Império Romano.

VEJA TAM BÉM : Grécia Antiga;
H e le n is m o .



Liechtenstein 281

Liechtenstein

S U M Á R IO

Localização geográfica: Europa cen
tral

Limites: Áustria (E), Suiça (S, O) 
Superfície: 160 km 2 
População: 23 0 0 0  habitantes (esti

mativa para 1972)
Cidades principais:

Vaduz (capital —  4 5 0 0  hab.l, 
Schaan 

Idioma oficial: alemão 
Religião: católica 
Unidade monetária:franco suíço

Incrustado na enorme passagem 
alpestre do Reno, o pequeno princi
pado hereditário de Liechtenstein é 
um verdadeiro paraíso dos capitais 
internacionais. Os três bancos da 
região recebem constante afluxo 
monetário de todo o mundo, e as 
empresas internacionais têm ótima 
acolhida, segundo a legislação lo
cal. O fenômeno conseguiu levar o 
minúsculo Estado, vestígio de tra
dições medievais, a uma privile
giada posição de desenvolvimento, 
baseado principalmente na indús
tria têxtil e na mecânica de preci
são, seguidas por cerâmica, couros 
e produtos alimentícios. A produ
ção agrícola, por outro lado, com
põe-se sobretudo de trigo, vinho, 
frutas e batatas. A abundância de 
pastagens permite a criação, nota- 
damente de bovinos. Além disso, é 
de grande importância para a eco
nomia do país a enorme movimen
tação turística. O turismo desen
volve-se principalmente na região 
de Oberland, auxiliado po r moder
nas vias de comunicaçao, que ga
rantem a cômoda ligaçao de Vaduz 
(corruptela de Vallisdulcis) e das 
dez cidades do principado com as 
estradas suíças e austríacas. O país 
é atravessado pela ferrovia que une 
Viena a Paris.

O clima e a vegetação de Liech
tenstein são análogos aos da Áus
tria* e da Suíça*. Com uma alti
tude máxima de 2 599 metros 
(fronteira sul-oriental), o solo é es
sencialmente montanhoso; a oeste, 
ao longo da fronteira com a Suíça, 
corre o Reno; a parte setentrional 
é formada por uma estreita planí
cie. O país e envolvido pelo cantão 
de Saint-Gall e pelo Vorarlberg 
austríaco; separa se do cantão de 
Grisons pela cadeia de Flascher- 
berg e pelos contrafortes de Rhati- 
kon.

Quase toda a população tem ori
gem alemã e pratica o catolicismo. 
Com uma taxa de crescimento ele
vada, mas no total pouco significa
tiva, esse povo concentra-se no 
limite das duas regiões que 
compõem o território: a Unterland 
(que compreende a planície aluvial^ 
do Reno. os cones de dejeção e as’

Na paisagem alpina, um principado surgido na Idade Média. (Castelo em Vaduz; Triesenburg e o vale do Reno.)
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cadeias longitudinais do Schellen- 
berg) e a Oberland (na margem di
reita do Reno, onde estão as maio
res elevações).

Principado autônomo desde 
1434, o Liechtenstein tornou-se 
membro cio Sacro Império Roma- 
no-Germânico após a união dos se
nhorios de Vaduz e de Schellen- 
berg, em 1719. Em seguida, sofreu 
influências da Áustria, assinando 
com esse país um acordo aduaneiro 
que durou de 1852 até o final 
da Primeira Guerra Mundial 
(1914/18). Nessa época, teve início 
uma orientação mais favorável à 
Suíça, que'a partir de 1921 organi
zou o serviço postal e telegráfico 
da região. Em 1924, após a união 
aduaneira entre os dois países, o

Liechtenstein adotou a moeda da 
Suíça

Para fins administrativos, o país 
é dividido nos condados de Vaduz 
e de Schellenberg e, desde 1862, 
governado por m onarquia constitu
cional. A constituição em vigor, 
promulgada em 1921, estabeleceu 
o exercício do Poder Legislativo 
pelo príncipe e pelo Parlamento. 
Este e composto por quinze mem
bros, eleitos por sufrágio universal 
direto por um período de quatro 
anos. O Poder Executivo é exercido 
por um chefe de governo e seus 
ministros.

VEJA TAM BÉM : Europa.
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Ligações
Químicas

Com raras exceções, os átomos* 
não ocorrem livres na natureza, 
m as agregados entre si. A natureza 
das forças que os unem, ou seja, as 
formas de ligação quimica, de
pende, basicamente, da estrutura 
eletrônica de cada um deles. 
Quando os átomos aproximam-se, 
suas estruturas eletrônicas (está
veis) sofrem perturbações gradati
vas, manifestas nas camadas mais 
externas. Surge assim um sistema 
energeticamente instável, que tende 
a estabilizar-se à custa de um rear- 
ranjo eletrônico. Quando essa esta 
bilidade é atingida, diz-se que entre 
os átomos participantes formou-se 
uma ligação química, e esse novo 
conjunto recebe o nome genérico 
de “ molécula”*.

Embora as forças que ligam os 
átomos sejam sempre eletrostáti- 
cas, os agrupamentos resultantes 
distinguem-se entre si por proprie 
dades bem diversas —  determina
das pela natureza dos átomos en
volvidos e por sua estrutura 
eletrônica. Os vários tipos de liga
ção química podem ser reunidos 
em tres grupos: ligações cova len
tes, iônicas e metálicas.

Orbitais: atômicos e 
moleculares

Abandonada a hipótese do des
locamento de elétrons segundo ór
bitas circulares e a possibilidade de 
existirem, ao lado de órbitas circu
lares, órbitas elípticas de excentri
cidades diversas, considerou-se 
apenas a probabilidade de o elétron 
ser encontrado nas regiões que cir
cundam o núcleo atomico. Cada 
uma dessas regiões onde, em deter
minados pontos, a concentração de 
elétrons e máxima é denominada 
orbital.

Dos quatro orbitais — s, p, d, e 
/  — , somente o s apresenta forma 
esférica; os outros podem ser vistos 
como esferas alongadas, simétricas 
em relação ao plano definido por 
partes de retas orientadas no es
paço.

A formação de uma molécula a 
partir dos atomos que a integram 
e explicada através de duas teorias. 
Uma delas — a dos orbitais atôm i
cos —  analisa a distribuição dos 
elétrons na molécula considerando 
sua disposição no átomo livre. Já 
a teoria dos orbitais moleculares 
estabelece que, quando os átomos 
se ligam, aparecem novos orbitais 
—  e é neles que os elétrons passam 
a movimentar-se. Por exemplo, 
quando dois átomos de hidrogénio* 
aproximam-se cheça um momento 
em que os orbitais (um de cada 
átomo de hidrogênio) super
põem-se, dando origem a um orbi 
tal molecular, que contém os dois 
elétrons.

Tipos de ligações

A presença de um par eletrônico 
formado por elétrons com spins

' - w L '

px

O orbital s, que comporta no má 
rica, simétrica em relação ao núi 
níveis energéticos mais elevados, 
distribuídas ao longo das três direçõi

< »
pz

rimo dois elétrons, apresenta forma esfé- 
atômico. Os orbitais p, que possuem 

são visualizados como esferas alongadas, 
es do espaço (p x, pv, p z).

opostos, ocupando o mesmo orbi 
tal, é característica fundamental da 
ligação covalente —  ligação que se 
efetiva por compartilhamento de 
elétrons.

São também ligações covalentes 
que determinam a formação de vá
rias outras moléculas constituídas 
por dois átomos iguais (diatômicas, 
homoatômicas), como F2, Cl2, Br2, 
L : o par de elétrons comum aos 
dois núcleos ocupa orbitais p.

Moléculas heteroatômicas origi- 
nam-se de maneira idêntica: H-F, 
H Cl, H-Br, H-I (o traço entre os 
átomos indica o par_eletrônico res
ponsável pela ligação). O par ele
trônico compartilhado pelo hidro
gênio e pelo flúor, por exemplo, 
forma-se a partir de um elétron s 
(do hidrogênio) e de um elétron p 
(do flúor). Como os átomos são di 
ferentes, o par eletrônico desloca-se 
para o átomo de maior eletronega- 
tividade. Nessas condições, surge 
uma molécula polar.

As moléculas polares podem 
atrair-se pelas extremidades de car
gas opostas, dando origem a uma 
associação: moléculas de água* 
(H20 ), de gás fluorídrico (HF), etc. 
Nas moléculas homoatômicas não 
se verifica polaridade, já  que o par 
de elétrons não distingue átomos 
iguais.

Quando entre os átomos há com
partilhamento de dois ou três pares 
eletrônicos, a ligação é dupla ou 
tripla, respectivamente.

Na ligação covalente pode-se ob
servar a hibridização. Por exemplo, 
na molécula de metano (CH4), as

1s

1s

i loOa fusão dos orbitais 2pv e 2p„ 
com os orbitais Is  de dois átomc 
gênio resulta uma molécula de ág )

U

• t v

oxigênio 
s de hidro-

Nos cristais de quartzo beta (S i0 2), os átomos de oxigênio (vio
leta) ocupam os vértices dos tetraedros, cujos centros são ocupa
dos por silício (amarelo).
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Ao ser excitado, o átomo de carbono apresenta quatro orbitais híbridos, re
sultantes da interação de um orbital s com três orbitais p. Ao encontrarem 
os orbitais s de quatro átomos de hidrogênio, formam o metano (C H 4) —  
onde as ligações entre carbono e hidrogênio são equivalentes.

O orbital sigma (ao alto) resulta da colisão entre orbitais p com planos no- 
dais (definidos por pares de retas orientadoras do espaço) paralelos; ou da 
superposição de orbitais s, ou de um s e um p. A  ligação pi (acima), mais 
fraca, ocorre entre orbitais de planos nodais coincidentes.

quatro ligações entre o carbono e 
o hidrogênio são equivalentes. 
Mas, examinando-se a estrutura 
eletrônica do átomo de carbono 
isolado, no estado fundamental,

l s 22s22p*1 2p y \
verifica-se que existem somente 
dois elétrons desemparelhados, se
gundo as direções dos eixos x  e y  
(2px, 2py). Isso pode induzir a pen
sar em bivalência para o carbono, 
mas esse elemento é sempre tetra
valente; ao ser excitado, um elétron 
do orbital 2s desloca-se para o or
bital vazio 2p: . Tem-se então uma 
nova estrutura, com quatro elétrons 
desemparelhados e existe a possibi
lidade de se formarem quatro liga 
ções:

ls22s ' 2px’ 2p v' 2pz1

Seria de se esperar que, nessas 
condições, apenas os tres orbitais 
2p — mais energéticos que o 2s — 
se dirigissem segundo direções per 
pendiculares entre si, o que não 
ocorre: os quatro orbitais híbridos 
(sp3), resultantes da interação de 
um orbital s com três orbitais p, 
são equivalentes; e exibem simetria 
axial, projetando-se, sob a forma de 
esferas alongadas, a partir do cen
tro em direção aos vertices de um 
tetraedro regular.

Os compostos covalentes são ge
ralmente voláteis (gases ou líquidos 
e sólidos de baixo ponto de fusão) 
e não conduzem a corrente* elé
trica.

A ligação iônica surge quando 
há transferência de elétrons de um
átomo para outro, resultando íons

A  ligação iônica ocorre, por exemplo, 
de bário (B a T i0 3): há transferência de 
criando-se íons positivos e negativos que

a formação dos cristais de titanato 
elétrons de um átomo para outro, 
se atraem mutuamente.

negativos e positivos, que se atraem 
mutuamente, dando origem a agre
gados tridimensionais. Ocorre por 
exemplo, na formação da molécula 
de fluoreto de sódio (NaF):

Na (Is2 2s2 2p6 3 s ')+  F (Is2 2s2 2ps) —
—* Na + (ls2 2s2 2p») F -  (ls2 2s2 2p6)

É um caso extremo de molécula po
lar, em que o par eletrônico fica 
permanentemente deslocado para o 
lado negativo:

Ná +  .Cl —* (Na : Cl) —> N a + :C1"
Os compostos iônicos são sóli

dos de pontos de fusão elevados, 
isolantes no estado sólido, mas 
condutores quando fundidos. Ao se 
dissolverem na água, dão origem a 
soluções que transportam a cor
rente elétrica — contêm íons hidra
tados.

Na ligação metálica, os elétrons 
das camadas mais externas formam 
um mar de cargas negativas (que se 
distribuem pelo cristal inteiro), dei
xando como “resíduos” o núcleo e 
os elétrons das camadas completas 
(internas). Há uma atração recí
proca entre os elétrons livres (que 
constituem o “gás eletrônico”) e os 
“troncos de átomos” positivos, for
mando-se o retículo metálico, em 
ger^l muito compacto.

E devido ao livre movimento dos 
elétrons que os metais conduzem o 
calor* e a eletricidade.

VEJA TAM BÉM : Átom o; M olé
cula; Química.
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Liga Metálica

Desde o princípio da civilização, 
o metal* — na forma de ligas — 
tem sido utilizado pelo homem. 
Surgido há mais de cinco milênios, 
o bronze* (liga de cobre* e esta
nho*) foi a primeira dessas ligas 
metálicas (uma substância com 
propriedades metálicas constituída 
por dois ou mais elementos, sendo 
um deles, pelo menos, um metal).

Atualmente, vãrios tipos de liças 
encontram largo uso industrial. 
Quase sempre, possuem melhores 
propriedades para certas aplica
ções do que os metais puros. Às ve
zes, uma liga é usada apenas por 
ser mais dura e resistente do que o 
próprio metal; em outros casos re
corre-se a elas devido a algumas 
propriedades especiais, como resis
tência à corrosão, facilidade de 
fundição, etc.

São considerados elementos de 
liga aqueles adicionados proposi- 
talmente ao metal a ser fundido; 
outros elementos, porém, aparecem 
de forma acidental na composição 
da liga em teores pequenos: são as 
impurezas, assimiladas por conta
minação do minério ou do equipa
mento e também por agentes utili
zados na extração e no refino. A 
maior parte dos metais usados co
mercialmente contém impurezas, já  
que sua eliminação é quase im
possível.

Preparação das ligas

Antigamente a preparação de al
gumas ligas consistia no próprio 
processo de obtenção do metal, ou 
seja, o minério do metal-base conti
nha os futuros elementos necessá
rios à liga. Um exemplo disso está 
na fabricação do bronze pelos ho
mens primitivos: o minério de co
bre fundido por eles já  continha es
tanho, e a co-redução dos dois 
produzia o bronze. A presença de 
elementos de liga ou impurezas no 
minério de ferro (proveniente de re
giões diversas) também explica, em 
parte, a diferença em qualidade en
tre os gusas produzidos por dife
rentes aíto-fornos.

O método normalmente usado 
para se obterem ligas metálicas é o 
da fusão dos elementos conjunta
mente e posterior interdissolução 
dos líquidos. Pode-se também fun
dir apenas um dos componentes da 
liga (em geral o que entra em maior 
proporção) e adicionar os outros 
na forma sólida, para que se dissol
vam no líquido.

No caso da adição de elementos 
de liga que sejam oxidáveis, volá
teis ou com densidade baixa ou alta 
em relação ao elemento de liga já  
fundido usam-se pré-ligas, ou seja, 
a adição é feita através de uma liga 
do elemento a ser adicionado com 
um outro para que a mistura faci
lite a incorporação do elemento 
liga em questão. As adições de 
magnésio e de cálcio, em diversos 
metais, são feitas através de ligas 
magnésio-silício e cálcio-silício, de
vido à alta reatividade dos dois ele
mentos.

O aço. uma liga composta basica nente de ferro, carbono, manganês e silício, tem grande utilidade em quase todos 
os setores industriais. (Estampage m de chapa de aço para carroçaria numa indústria automobilística.)

<3 o L p-O0 °7 % So  *‘
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Estrutura das ligas: (a) grãos de ferrita em aço de baixo teor de carbono 
(liga monofásica); (b) grãos de fi rrita e colônias de perlita em aço de alto 
carbono (liga bifásical: (c) subestrutura das colônias de perlita revelada 
pelo maior aum ento: (d) carbonetor, dispersos em aço coalescido.

A metalurgia do pó também é 
um método de fabricação de ligas. 
Esse processo é usado, por exem
plo, para ligas onde existam ele
mentos de ponto de fusão muito 
elevado, como ocorre com o tungs
ténio.

Todos os metais sólidos são cris
talinos e, ainda que não exibam fa
ces planas, o arranjo dos átomos 
que os constituem obedece modelos 
tridimensionais bem definidos, cha
mados de reticulados.

Estrutura das ligas

Os átomos da maior parte dos 
metais arranjam-se formando 
cubos com um átomo no centro 
(cúbico de corpo centrado) ou nas 
faces (cúbico de face centrada), ou, 
ainda, prismas de base hexagonal, 
contendo três átomos em seu inte 
rior e um em cada base (hexagonal 
compacto). Todos os metais puros 
apresentam uma microestrutura 
homogênea, ainda que constituídos 
por grãos, que é o nome dado aos 
pequenos cristais que constituem o 
metal. A maioria dos metais para 
uso industrial apresenta-se consti
tuída por grãos orientados em dife
rentes direções, mas com a mesma 
estrutura cristalina.

As ligas metálicas também po
dem apresentar homogeneidade: 
isso ocorre quando o elemento de 
lig a  e o  m e ta l-b a se  fo rm am  solu- 
çoes sólidas, ou seja, quando o
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O magnésio é componente de ligas leves, nas quais entra em diversas proporções. (Fom o com alumínio quente 
e líquido, no qual o magnésio, dentro de um tambor, é mergulhado ainda em lingotes para formar a liga.)

atomo do elemento de liga possui 
dimensões semelhantes às do me- 
tal-base (ou menores que elas). 
Quando essas dimensões são quase 
iguais, ocorrem soluções sólidas 
substitucionais (onde os átomos 
dos elementos de liga substituem os 
do metal-base no reticulado — 
caso das ligas cobre-níquel). 
Quando o átomo do elemento de 
liga é menor que o do metal-base, 
as soluções solidas podem ser in
tersticiais (solução de carbono no 
ferro, por exemplo).

Caso os átomos do elemento de 
liga não se dissolvam no metal- 
base, ou estejam em quantidade su
perior ao teor de saturação, ocor
rem agrupamentos desses átomos, 
sozinhos ou em associação com 
átomos do metal-base, tornando 
heterogênea a estrutura da liga. Es
sas associações constituem, às ve
zes, verdadeiros compostos quími
cos, como é o caso dos carbonetos 
nos aços (associações de átomos de 
ferro e de carbono), ou quando 
apresentam propriedades metálicas 
bem diferenciadas das proprieda
des do metal base, recebendo o 
nome de compostos intermetálicos.

Cada porção homogênea que 
aparece na estrutura de uma liga é 
chamada de fase, com quantidade, 
distribuição e estrutura diferentes; 
cada uma, portanto, com proprie
dades particulares. Para se determi
nar fases e suas porcentagens, re
corre-se aos diagramas ae equi
líbrio, que mostram, em função 
da composição da liga e da tempe
ratura, as fases estáveis que apare
cerão. Os diagramas acompanham 
a composição das ligas: sao biná
rios p a ra  ligas de dois elementos e 
ternários para as de três. Diagra
mas para quatro ou mais elementos 
são obtidos fixando-se o teor de um 
deles, como também usando-se o 
diagrama ternário.

As ligas mais usadas

Pela abundância das matérias- 
primas de sua composição, baixo 
custo em grande escala e multipli
cidade de aplicações, o aço é uma 
das ligas metálicas mais importan
tes. Seu campo de utilização 
abrange praticameijte todos os se
tores industriais. É composto de 
ferro e carbono (2% deste, no má
ximo), contendo até 1% de silício, 
2% de manganês (o teor destes ele
mentos pode aumentar, no caso dos 
aços especiais), podendo conter 
também outros elementos, tais 
como cromo, níquel, vanádio, mo- 
libdênio e tungsténio.

O ferro fundido é uma liga de 
ferro, carbono e silício. Os dois úl
timos entram em sua composição 
em teores geralmente mais altos do 
que na fabricação do aço. O ferro 
fundido é bastante usado na indús
tria mecânica pela simplicidade das 
instalações necessárias para produ
zi-lo e por seu baixo custo, mas não 
resiste às transformações mecâni
cas convencionais, como acontece 
com o aço (forjamento, laminação, 
etc.). Pode receber adições de ou
tros elementos de liga, constituindo 
a famílja dos ferros fundidos espe
ciais.

Apesar do custo elevado, as ligas 
de cobre são de grande utilidade in
dustrial, devido a suas proprieda

des de alta resistência à corrosão, 
resistência mecânica, facilidade de 
fundição e ótima condutibilidade 
térmica e elétrica. Entre elas desta- 
cam-se os bronzes, basicamente 
compostos de cobre (entre 81 e 
95%) e estanho, podendo aparecer 
também chumbo, zinco e ferro. Há 
ainda outros tipos de bronze, onde 
o estanho é total ou parcialmente 
substituído por manganês, alumí
nio, níquel, berílio ou silício. Os la
tões tambem fazem parte dessa 
família: são constituídos basica
mente por cobre e zinco, podendo 
conter também estanho, chumbo e 
alumínio.

Entre as ligas de largo uso estão 
ainda as de metais leves, como o 
alumínio e o magnésio. As de 
alumínio e cobre possuem alta re
sistência mecânica, obtida por tra
tamentos térmicos. As ligas de 
alumínio e magnésio são leves, di
minuindo sua densidade à medida 
que o teor de magnésio aumenta. 
Todas elas apresentam boas carac
terísticas de fundição e, em geral, 
resistem muito bem ao processo de 
corrosão.

Para trabalhos cuja temperatura 
chega a 700° C, os aços inoxidá
veis austeníticos são os mais usa
dos (ferro com 18% de cromo e 
10% de níquel) e, para temperatu
ras mais elevadas, são empregadas 
ligas à base de níquel, como o M - 
chrome (níquel com 25% de ferro 
e 15% de cromo) ou os Hastelloys

(ligas à base de níquel, contendo, 
conforme o tipo, ferro, cromo, mo- 
libdênio, cobre, ou ainda tungsté
nio). A escolha da liga depende 
também do meio corrosivo onde 
será aplicada. As ligas de metais 
nobres (ouro, platina, prata e palá
dio) são as mais indicadas, mas seu 
uso é limitado pelo alto preço des
ses metais.

As mais usadas no caso são, 
portanto, as de ferro e cromo 
(acima de 12%), que constituem o 
aço inoxidável, e as de níquel, 
como os monéis (com 33% de co
bre). As ligas de níquel têm grande 
utilidade nas indústrias de produtos 
químicos, onde a resistência à cor
rosão é de extrema importância.

Para fundição sob pressão, as li
gas mais indicadas são as de alumí
nio silício e as de zinco. Estas últi
mas — que são usadas na indústria 
automobilística, na de eletrodomés
ticos e na de frisos, etc. — são de
nominadas Zam aks  (há quem as 
:hame, erroneamente, de antimô- 
nio).

Muito usadas para a fundição de 
tipos de imprensa e'fusíveis de se
gurança, as ligas à base de 
chumbo, estanho, índio, bismuto, 
cádmio e antimônio chegam ao es
tado de fusão em temperaturas tão 
baixas como 50° C.

Para a fabricação de ímãs per
manentes, as ligas magnéticas mais 
aplicadas são os aços com tungsté
nio, cobalto, cromo, molibdenio,

etc. e as ligas especiais à base de 
cobalto, níquel e alumínio, conheci
das como Alnicos (o Alnico 5, por 
exemplo, contém 14% de níquel, 
896 de alumínio, 24% de cobalto, 
3% de cobre e uma capacidade de 
imantação dezenas de vezes maior 
que a dos aços). Nos núcleos de 
transformadores para indústrias 
elétricas e eletrônicas são emprega
das ligas de ferro com até 5% de 
silício, por possuírem baixa magne
tização residual.

As ligas de pouca expansão são 
utilizadas na fabricação de relógios 
e instrumentos de medição.

Na cirurgia ortopédica, os im
plantes destinados a substituir ou 
reforçar os ossos devem ser fabri
cados com ligas que reduzam ao 
mínimo a corrosão pelos fluidos do 
corpo.

Aços inoxidáveis das séries con
tendo níquel, cromo e molibdênio, 
foram empregados por muito 
tempo, mas depois descobriu-se 
que se obtêm melhores resultados 
com ligas à base de cobalto (com 
cromo e molibdênio) ou à base de 
titânio. Para fins dentários são usa
dos amálgamas (ligas à base de 
mercúrio), prata e estanho (com 
teores de zinco e cobre) ou ligas de 
ouro (com prata, platina e paládio).

VEJA TAM BÉM : Metais: M eta
lurgia.
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Lima Barreto

Era 13 de maio de 1888 e o Rio 
de Janeiro estava em festa: a Prin
cesa Isabel ia assinar em praça pú
blica a Lei Áurea. Entre as pessoas 
que comemoravam a Abolição es
tava um menino mulato que aniver
sariava nesse mesmo dia. Era 
Afonso Henriques Lima Barreto, 
que, guiado pela mão do pai, admi
rava aquelas imagens que nunca 
mais lhe sairiam da memória: a 
multidão de negros que aguardava 
a liberdade, a figura da “ Reden
tora”, os carros do imperador. 
Muitos anos mais tarde, essas re
cordações se transformariam em 
ódio as desigualdades sociais, ao 
preconceito racial — à hipocrisia 
da sociedade republicana. Aversões 
que constituiriam o tema da obra 
que o imortalizaria na literatura 
nacional.

Embora nascido (em 1881) num 
lar pobre, Lima Barreto —  afi
lhado do visconde de Ouro Preto 
— fez o curso secundário no Colé
gio Dom Pedro II, o mais famoso 
do Rio (por seu nível de ensino). In
gressou na Escola Politécnica, mas 
foi obrigado a abandonar o sonho 
de formar-se engenheiro quando 
cursava o terceiro ano (1903), de
vido à loucura súbita de seu pai e 
à falta de recursos. Forçado a em- 
pregar-se para sustentar a família, 
prestou concurso para o Ministério 
da Guerra; aprovado, permaneceu 
até o fim da vida como pequeno 
funcionário, levando vida modesta.

A bebida e seu espírito boêmio 
tiveram grande influencia em suas 
obras e levaram-no a diversas cri
ses, com verdadeiras manifestações 
de alienação mental. Internado 
quatro vezes, conseguia descrever 
essas crises com total lucidez: “O 
abismo abriu-se a meus pés e peço 
a Deus que ele jam ais me trague, 
nem mesmo o veja diante dos meus 
olhos como o vi por várias vezes. 
De m im jia ra  mim, tenho certeza 
de que nao sou louco; mas devido 
ao alcool, misturado com toda es
pécie de apreensões de que as difi
culdades da minha vida material, 
há seis anos, me assoberbam, de 
quando em quando dou sinais de 
loucura: delírio. Além da primeira 
vez que estive no hospício, fui atin
gido por crise idêntica, em Ouro 
;ino, e levado para a Santa Casa 

de lá, em 1916; em 1917, recolhe
ram-me ao Hospital Central do 
Exército, pela mesma razão; agora, 
volto ao hospício”.

F

Um escritor brasileiro

Desde o início de sua carreira — 
estreou em 1909, com Recordações 
do Escrivão Isaías Caminha —  
Lima Barreto interessou-se pelos 
problemas sociais. Pretendia fazer 
um estudo profundo da história da 
escravidão no Brasil, mas não teve 
tempo de alcançar seu objetivo: 
morreu aos 41 anos de idade, em 
1922.

Admirador de Karl Marx*, de
fendia de forma apaixonada a Re
volução Russa* de 1917. Preocu-

Preconceitos e injustiças sociais as aversões de Lima Barreto.

pado demais em mostrar seu ó< lio 
as injustiças, em 1918 escreveu im 
manifesto (meio ingênuo) para o 
jornal A B C : “É chegada no m urdo 
a hora de reformarmos a sociedade, 
a humanidade, não politicamer te, 
que de nada adianta, mas soc al- 
mente, que é tudo”.

Considerado pela crítica “o es
critor da República” , Lima Barr :to 
testemunhou sua época, mostrar do 
em seus romances e contos os piin- 
cipais acontecimentos do novo re
gime.

O início de sua vida literária 
ocorreu em pleno período neopar- 
nasiano, quando a forma era a 
principal preocupação literá ia. 
Não admitindo o sacrifício do c >n-

teúdo de uma obra, foi pouco apre
ciado em seu tempo. Além disso, 
devido a sua origem mestiça, á im
prensa não lhe dedicava espaço.

Lima Barreto foi um escritor 
brasileiro autêntico. Sem os com
plexos colonialistas de seus con
temporâneos e até mesmo rebelde 
ao estilo e à gramática de Portugal, 
não se submeteu às regras lítero- 
gramaticais da antiga metrópole, a 
exemplo de Machado* de Assis e 
Coelho* Neto. Muitas vezes usou 
estilo jornalístico e até panfletário 
em seus livros, fixando com maes
tria a realidade urbana e a vida de 
tipos humildes.

Em alguns aspectos, Lima Bar
reto chega a ser comparado a Ma-

LIMA BARRETO

chado de Assis, apesar da diferença 
no estilo. Na idéia, no pessimismo 
e na sátira social, Lima Barreto 
não só iguala-se a Machado, mas 
chega a superá-lo, segundo alguns 
críticos, tanto na espontaneidade 
como na fluência.

O mesmo tipo de personagens 
também aproxima os dois escrito
res; os vencidos na vida, os humil
des funcionários públicos, os boê
mios, os alcoólatras, o pequeno 
burguês ridículo, que tiveram seu 
íntimo, pensamentos, sensações e 
reflexões profundamente penetra
dos pelo autor.

Os textos de Lima Barreto refle
tiam sua própria vida. Até sua 
forma literária corresponde em 
parte, a seu desmazelo pessoal: 
descrições da época narram-no 
com um paletó mal-arranjado, o 
chapéu torto, os sapatos cambaios.

Hoje seu mérito é reconhecido, 
graças, principalmente, ao movi
mento modernista de 1922 — ano 
de sua morte.

Depois de Recordações do Es
crivão Isaías Caminha, em 1909, 
Lima Barreto publicou Triste Fim  
de Policarpo Quaresma, conside
rado sua obra-prima, em 1911. 
Num a e Ninfa, escrito às pressas 
(23 dias), saiu em 1915, seguido 
por Vida e Morte de M. J. Gonzaga 
de Sá, de 1919, com o qual se can
didatou à Academia Brasileira de 
Letras (obteve dois votos e uma 
menção honrosa). Clara dos Anjos 
apareceu como folhetim, de 1923 a 
1924; só foi editado em livro em 
1948.

Além dos cinco romances, escre
veu Aventuras do Dr. Bogoloff (hu
morismo, publicado em 1912), Os 
Bruzundangas (sátira política, de 
1923), Feiras e Mafuás (artigos e 
crônicas), Marginália (crônicas so
bre o folclore urbano), Diário ín 
timo  e O Cemitério dos Vivos, 
obras póstumas, publicadas em 
1953.

VEJA TAM BÉM : Brasil— Litera
tura: Primeira República no Brasil.

O escritor testemunhou a épocii republicana no Brasil e documentou a vida de

LIMA BARRETO
CLARA DOS ANJOS

BRASIUEIMSf

amarguras e decepções que levava.
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Limite

Embora essencial à análise ma
temática e fundamento de todo o 
cálculo infinitesimal, o conceito de 
limite só se estabeleceu vitoriosa
mente a partir do século XIX, após 
uma disputa acirrada com seu prin
cipal concorrente: o “ infinitamente 
pequeno”.

A obscuridade sempre cercou os 
raciocínios “ infinitesimais”, antes 
da conceituação de limite. Já na 
Antiguidade, os paradoxos de Ze- 
não* investiam contra a existência
— postulada por alguns filósofos
— de entidades indivisíveis: os 
“ átomos”.

De certa forma, argumentos 
como os de Zenão — que adver
tiam os gregos sobre as sérias difi
culdades que envolviam raciocínios 
com “infinitamente pequenos” — 
acabaram constituindo um entrave: 
o progresso decisivo da matemá
tica, a partir da Renascença*, foi 
marcado, exatamente, pelo aban
dono temporário dos escrúpulos ló
gicos que haviam forçado os mate
máticos gregos a não aceitar senão 
o demonstrado.

Uma nova era inaugurou-se com 
a fundação do cálculo infinitesimal 
(por Newton* e Leibniz*). Os argu
mentos do novo cálculo eram ba 
seados em noções tais como “ dife
renciais” e infinitesimais”, mas 
cujo significado ninguém ainda co
nhecia bem. Produziram, não obs
tante, uma matemática tão boa que 
a disciplina recém-criada conse
guiu resistir aos ataques mais de
vastadores.

A metafísica 
dos infinitesimais

Na Inglaterra, o bispo de Berke- 
ley, visando menos a desmerecer a 
descoberta de Newton e Leibniz 
que a defender a religião contra as 
ironias de matemáticos céticos, 
afirmou: “ Alguém que se disponha 
a aceitar os mistérios da nova aná
lise pode muito bem aceitar os mis
térios da Igreja”. Para ele os discí
pulos de Newton e de Leibniz, ao 
admitirem “incrementos” e “ dife
renciais” (que a seguir anulavam), 
violavam o princípio da contradi
ção.

Data dessa época a “metafísica 
do cálculo infinitesimal”, espécie 
de disciplina encarregada de justifi
car os procedimentos que desperta
vam a ironia do religioso ingles.

Contudo, apesar das múltiplas 
versões do “verdadeiro” segredo do 
cálculo infinitesimal, não surgiu 
nenhuma que fosse inteiramente 
convincente, e Voltaire* ainda po
dia, em meados do século XVIII, 
definir o cálculo como a “arte de 
numerar e medir com exatidão uma 
coisa cuja existência não pode ser 
concebida”.

Para muitos, tais questões eram 
destituídas de importância, visto 
que o novo instrumento produzia 
milagres em mãos de matemáticos 
que as ignoravam.

Para Euler* (um deles), o cálculo 
era antes de tudo um formalismo,

e se, por um lado, os procedimen
tos em que se aventurava chega
vam a beirar, às vezes, a falta de 
sentido, por outro lado, tinham um 
importante mérito: aclaravam o ca
minho para a linguagem puramente 
aritmética na qual, mais tarde, o 
conceito de limite poderia surgir 
com todo rigor.

Nesse clima, a “metafísica dos 
infinitesimais” desenvolvia-se. Os 
“infinitesimais” foram vistos como 
uma nova espécie de números, algo 
como os números imaginários ou 
negativos.

Para outros, o cálculo diferen
cial constituiria um algoritmo pri 
mitivo, um a priori cujos princí
pios, governando toda dedução, 
estariam eles próprios além do al
cance de qualquer dedução.

O limite

Enquanto Euler calculava deste
midamente tudo que era possível 
calcular, esboçavá-se uma primeira 
tentativa de dar sentido aos proce
dimentos básicos do cálculo infini
tesimal, tomando como centro a 
noção de limite.

D'Alembert* afirmava que uma 
quantidade é o limite de outra 
quando esta pode ser tomada tão 
próxima da primeira quanto se 
queira, entrevendo, ademais, que

todo o cálculo poderia ser desen
volvido a partir daí. O termo “ infi
nitesimal” foi recusado como um 
abuso de linguagem, passando a 
designar, na verdade, uma quanti
dade que tende a zero. “Toda a me
tafísica do cálculo infinitesimal re
side no conceito de limite”, disse 
D ’Alembert.

Para a maioria, porém, a própria 
noção de limite era, nesses termos, 
tão obscura quanto o que pretendia 
substituir. A fraseologia de D’A
lembert inspirava-se na ideologia 
geométrica dominante, que não era 
adequada à formulação precisa do 
conceito. Era essencial, portanto, 
desvencilhar-se dessa inspiração e 
dar rigor à noção de limite —  e 
essa tarefa torna-se assim inadiável 
quando, no século XIX , desco- 
bre-se que muitas “certezas” inspi
radas pela intuição eram engano
sas.

A noção de derivada pode ilus
trar a importância do conceito de 
limite nos procedimentos do cál
culo. Suponha-se que a distância s 
percorrida p o r um objeto seja dada 
como funçao do tempo. Se o objeto 
desloca-se durante um intervalo de 
tempo A t, percorrerá uma distân
cia A s correspondente. A razão 
entre a distância A s e o  tempo A t 
exprime a velocidade média do ob
jeto, durante o tempo A f. A difi

culdade surge quando se tenta defi
nir a velocidade no instante t0. 
Para isso, não se pode tomar um 
intervalo de tempo. A /, a partir de 
t0, por exemplo, já  que se obteria 
assim a velocidade média em A í, 
e não a velocidade instantânea de
sejada. É preciso então tomar um 
intervalo indefinidamente pequeno, 
mas não nulo: um infinitesimal”.

No espírito leibniziano, a veloci
dade instantânea (ou derivada da 
função dada) era vista como uma 
razao entre dois “ infinitesimais” ou

“diferenciais”, i k . .
d  As

Considerando valores como —

é possível tornar o intervalo A t tão 
pequeno quanto se quiser. Para 
cada valor finito de A t escolhido, 
obtém-se então um valor para a ve
locidade média , e chega-se as- 

A i
sim a uma série de valores v ,, v2, 
v . , . . . ,  vn . . .  Como pode ocorrer 
que, quanto menor o intervalo A t, 
mais próximo o valor v resultante 
esteja de alguma quantidade fixa V, 
diz-se que V, o limite da seqüência 
vn, é a velocidade instantânea do 
móvel. V não é uma “razão” entre 
infinitesimais, e sim um número, o 
limite de uma seqüência de valores 
finitos.

A noção intuitiva de limite en
volve a idéia de aproximação, de 
movimento. Por exemplo, se um 
ponto (A) aproxima-se indefinida
mente de um outro ponto (B), pa
rece natural dizer que B é o limite 
de A. A sucessão de pontos, 1, 1/2, 
1/4, 1 / 8 , . . . ,  “ deslocando-se” na 
reta, aproxima-se indefinidamente 
de zero, tende ao limite zero.

O problema com semelhantes 
definições é que o significado de 
termos como “ indefinidamente”, 
“aproxima-se” e outros depende 
fortemente da intuição: e qualquer 
pessoa que possa intuir coisas 
desse tipo deve estar capacitada a 
intuir “mfinitésimos” e outras enti
dades do mesmo gênero. Parado
xalmente, o conceito de limite li
vra-se dessa situação, renegando 
sua origem espacial e dinamica, 
para tornar se estático, aritmético
— e preciso.

O cenário natural para o apare
cimento do conceito de limite são 
as seqüências. D ada uma regra tal 
que permita formar um termo s,, 
um segundo termo, s2, um terceiro, 
s3, e assim por diante, pode-se as
sociar, a cada número natural n 
(n =  1, 2, 3,. . .), um valor sj, de
terminado, obtenao-se uma seqüên
cia s,, sv  s3,. . . (Exemplo de se
qüência e a sucessão das frações 
1/1, 1/2, 1/3, . . ., l / n , . . ., ou, 
ainda, as frações 1/2, 1/4, 1/8,. . . 
1/ 2" , . . . ) .  „

Uma seqüencia como 1, 1/2, 
1/3,  ̂ . ., l /n ,. . . tem uma peculia
ridade: seus termos tornam-se pro
gressivamente inferiores a qualquer 
grandeza dada, por menor que esta 
seja. Para expressar isso, convém a 
notação

|s „ |<  e p a ra n >  t
Isso significa que, dada uma 

grandeza qualquer e (a letra e — 
epsilon —  é em geral empregada 
para simbolizar pequenos valores 
arbitrários), existe um número t, tal 
que, para todo número n maior que
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t (n >  t), o valor absoluto de Sy, (isto 
é, | Sy, | ) é inferior a e.

Essa é uma forma de dizer com 
rigor que os termos da seqüência s„ 
tornam-se tão pequenos quanto se 
queira, bastando, para isso, tomar 
um número n suficientemente 
grande. No caso da série l/n  
(sendo e =  1/ 8) atribuindo-se a t 
o valor 8, têm-se, para n > t,  os va
lores 1/9, 1/10, etc., todos menores 
que £■

O que está em consideração, 
nesse exemplo, é um caso particu
lar da noçao de limite de uma se
qüência: o caso de seqüências que 
tem limite zero, ou que “tendem a 
zero” quando n aumenta indefini
damente.

Isso significa que, à medida que 
se “prossegue” na seqüência, os 
termos “ aproximam-se ’ de zero. 
No último exemplo, depois de s4 o 
“erro” em relaçao a zero é sempre 
menor que 1/4, e assim por diante. 
Não importa que nenhum termo da 
seqüência seja realmente igual a 
zero, mas sim que se podem fazê- 
los tão próximos de zero quanto se 
quiser, bastando para isso ir sufi
cientemente longe na seqüência. 
Geometricamente, isso sugere que 
os termos aglomeram-se em torno 
do ponto zero.

Dada uma distância £ , e o  inter
valo I, de — 6 até e, e supondo-se 
e = 2, é evidente que todos os ter
mos estarão “dentro” de I. Se e =  
=  1/ 100, a partir de s ,ao todos os 
termos estarao no interior de I, e 
assim por diante.

Considerando-se seqüências cujo 
limite não é zero, pode-se supor a

seqüência s„= n "̂  í  , cujos termos

são 2/1, 3/2, 4 /3 ,. . ., n + l / n , . . . 
Escrevendo-se n +  l/n  na forma 
1+  l/n , e levando-se em conta que

como função da idade, estabiliza-se em certo momento: atingido determi- 
invariável, independentemente de quanto a pessoa ainda viva.

A  estatura de um indivíduo, interpret 
nado valor ("lim ite m áximo"),

A  função f(x) tende para um limite b, quando x tende para a, se, para todo 
o número positivo e, existe um número <5 tal que da desigualdade |x — a| <<5 
decorre |f(x) —  b |< : os pontos M , correspondentes aos pontos xcuja distân
cia até a é inferior a ô. situam-se na faixa de largura 2 c.

Definida para x maior que zero, a função y =  1/x corresponde, no plano 
cartesiano, a um ramo de hipérbole. Quando x assume valores infinitamente 
grandes, y decresce, aproximando-se de zero. Inversamente, quando x tende 
para zero, y cresce indefinidamente: atinge o limite no infinito.
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l/n  diminui sempre, conclui-se que 
os termos da seqüência aproxi- 
mam-se cada vez mais de j. Em 
outras palavras, o valor de |sn —
— l| torna-se tão pequeno quanto 
se desejar. Dado um número posi
tivo e qualquer, pode-se encontrar 
um outro numero, t, tal que, para 
n >  t, Is, —• 1| <  £, o limite 
de s, é 1, quando n aumenta indefi
nidamente.

Mais geralmente, dada uma se
qüência s„ —  se para qualquer nú
mero positivo £, por menor que 
seja, puder ser encontrado um nú
mero t tal que, para todos os n >  
>  t, | s, — L| for menor que e — , 
diz-se que a seqüência tem L como 
limite, ou que a, tende a L quando 
n tende ao infinito. Em símbolos, 
lim s„ = L quando n —>00 , ou sn —* 
—* L qu mdo n—* <x>; ou ainda 

lim s„ =  L 
n * 00

Assim, ao aumentar-se n (com 
os valores de s„ aproximando-se 
cada vez mais de L), o conceito já  
não depende da “ intuição”. Em 
particular, na formulaçao aritmé
tica, a idéia de movimento é elimi
nada em troca de uma condição a 
ser satisfeita simultaneamente para 
todo valor e. Na visão intuitiva, é 
sugerida primeiro a imagem d a  se- 
qüencia percorrendo” os números 
1, 2, 3. . ., e os valores s,, s,, 
s , , . . . “aproximando-se” do limite. 
Pelo modç aritmético, ao contrá
rio, parte-se de uma aproximação 
arbitrária ao limite (dada por e) e 
depois busca-se um número n a 
partir do qual a condição seja satis
feita.

A situação pode ser melhor vi
sualizada quando se pensa em um 
fabricante que afirma produzir pe
ças dentro de uma margem arbitra
riamente pequena de erro: suas 
mercadorias tendem à perfeição”.

Para averiguar a validade dessa

Íiretensão, o provável comprador 
ixa, à sua vontade, uma estreita 

margem de erro (e). A propaganda 
do comerciante é confirmada se, 
para toda e qualquer m arjem  fi
xada pelo cliente, a peça nao a ex
ceda.

Na definição de limite, a situa
ção envolve similarmente dois in
divíduos (A e B): A afirma que o 
limite da seqüência é L; B, em 
troca, fixa um número 09 si ti vo e 
qualquer. A retruca, exibindo um 
número t. B verifica que para todo 
termo da seqüência a partir de s t , 
o “erro” | ^, — LI é inferior a e , 
e dá-se por satisfeito. O importante 
é que A possa exibir um t ade
quado, qualquer que seja o e esco
lhido por B.

Algumas seqüências podem ter 
limites bem pouco óbvios: um 
exemplo é a seqüência s„ =  (1 +  
+  l/n)", cujo limite foi batizado 
com a letra e, e é igual a 
2 ,7 1 8 2 8 ...  Para determinar a 
existência de limites como esse, re
corre-se ao chamado critério de 
Cauchy: uma seqüência s, de nú
meros reais converge, isto é, tem 
um limite se, para todo número po
sitivo (e), corresponde um número 
t tal que, para n e m  maiores que 
t, | s^ — sm| <  e. Ou seja: uma 
seqüencia converge se, a partir de 
algum momento, seus termos tor
nam-se tão próximos entre si 
quanto se queira.

Naturalmente, nem todas as se
qüências são “bem comportadas” e 
convergentes. Quando uma seqüên
cia s, for tal que para um valor N 
qualquer, por maior que seja, for 
possível encontrar um termo s t da 
seqüência a partir do qual todos os 
demais ultrapassem N, diz-se que 
S, “diverge”, ou “tende ao infi
nito” . Um exemplo de seqüência di

vergente é i  =  n 2. E há sucessões 
que apenas oscilam” entre mais de 
um valor; um exemplo é a seqüên
cia ( — 1 )", ou 1, — 1, 1,  — 1, .  i .

É de grande importância a noção 
de limite de uma função qualquer. 
A idéia “ingênua” que se quer for
malizar é que uma função fl(x) 
tende ao limite L quando x tende 
a a se, à medida que a variável x 
“aproximar” de a, f(x) “aproxi
ma-se” de L.

Diz-se que o limite de fíx) é L 
quando x tende a a (lim f(x) =  L) 

x—>a
se, para todo e não nulo, existe 
um intervalo I de a— n até a+  n tal 

ue, para todo x no interior de I (e 
iferente de a), ocorra I f(x) —  LI <  e.

A noção de limite, surgindo em 
conexão com “aproximaçoes” e em 
contextos relacionados com medi
das, desempenhou de início seu pa
pel na teoria dos números reais.

Recentemente, compreendeu-se 
que nessa noção básica estão implí
citas propriedades que não depen
dem da noção de medida, mas que 
têm sentido onde quer que se dispo
nha de uma noçao de “proximi
dade” ou “vizinhança”. Isso con
duz a uma generalização de 
conceito de limite da qual se ocupa 
a topologia* geral.

Apesar da orientação consa
grada de tratar 0 cálculo por limi
tes, o matemático norte-americano 
A. Robinson resolveu retomar a 
idéia dos infinitesimais, refazendo 
o cálculo. Os infinitesimais são por 
ele chamados de mônades, en
quanto que a teoria, de análise não- 
standard.

VEJA TAM BÉM : Derivada: Infi
nito; Integral; Seqüência; Série; 
Topologia.

Lincoln

Abraham Lincoln nasceu em 
Hardin, no Estado sulista de Ken- 
tucky, a 12 de fevereiro de 1809, fi
lho de trabalhadores rurais. Aos 
sete anos, conseguiu entrar numa 
escola pública. Teve que abando- 
ná-la depois de poucos meses: a 
família, enfrentando constantes di
ficuldades financeiras, vira-se obri
gada a mudar para Indiana. Tam 
bém nessa cidade as condições 
eram duras: Nancy, a mãe do pe-

âueno Abraham, faleceu dois anos
epois. O marido, Thomas Lincoln, 

casou-se então com Sarah Bush 
Johnston, que ensinou Abraham e 
sua irmã a ler.

Quando Abraham tinha 21 anos, 
sua família mudou-se para Spring- 
field, no Estado de Illinois. Ele 
exerceu, então, as mais diversas 
profissões: lenhador, barqueiro, 
caixeiro, agente dos correios e peão 
de moinho e de granja. Em seis se
manas, aprendeu o ofício de agri
mensor e trabalhou em medição de 
terras. Estudando sem cessar, fez 
por correspondência o curso de di
reito e, em 1837, passou a exercer 
a advocacia, tendo-se destacado 
entre os colegas por sua honesti
dade e competencia.

Eleição e escravismo

Abraham Lincoln iniciou sua 
carreira política em 1834, quando 
se elegeu deputado à Assembléia 
Estadual de Illinois.

Em 1842, casou-se com Mary 
Todd, que estimulou no marido o 
interesse pela carreira política: em 
1846, Lincoln era eleito deputado 
federal. Nesse posto, granjeou ini
mizades no meio político por sua 
intransigência ante o empreguismo 
e a corrupção. Ele já  começava a 
manifestar sua excepcional enver
gadura de homem público. Teve a 
coragem, por exemplo, de discor
dar abertamente do consenso popu
lar, que apoiava a guerra travada 
contra o México (1846/48), da qual 
resultaria a anexação aos Estados 
Unidos de grande parte do territó
rio inimigo. Num discurso perante 
o Congresso, Lincoln explicou seu 
voto favorável a uma moção que 
declarava desnecessária e inconsti
tucional a guerra começada pelo 
Presidente Polk. Por isso não foi 
reeleito; e voltou à advocacia.

Mas, a essa epoca, o problema 
da continuação do escravismo, li
mitado aos Estados sulistas, come
çava a apaixonar a nação ameri
cana. O Congresso havia abolido o 
Pacto de Missouri, que restringia-a 
área em que a escravidão seria per
mitida.

Os novos territórios, recém-con- 
quistados, ainda não se tinham de
clarado a favor ou contra a prática 
do escravismo dentro dos seus limi
tes. Lincoln tomou posição firme 
contra a escravidão e, em 1854, 
tornou a eleger-se deputado federal 
por Illinois. Por duas vezes, entre
tanto, não conseguiu chegar ao Se
nado: os senadores eram escolhi
dos pelos deputados.

A  área de um círculo aproxima-se da de um polígono com infinitos lados. A  diferença de áreas entre os polígonos 
inscritos e o círculo, e entre este e as figuras circunscritas, reduz-se enquanto cresce o número de lados. Num 
caso limite, há um valor comum para as áreas das duas classes de polígorjos: a superfície do círculo. Com  uma 
figura de 96 lados e um círculo de raio unitário. Arquimedes calculou um valor aproximado para 7rO.
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Vencendo a Guerra de Secessão, Ab aham Lincoln conseguiu a unidade nacional e a abolição da escravatura.

Em 1858, numa de suas campa
nhas senatoriais, Lincoln viu seu 
nome projetado nacionalmente em 
virtude da defesa da causa aboli
cionista no debate público com o 
seu adversário, o Senador Stephen 
Ar nold Douglas (1813-1861).

Em 1860, terminava o mandato 
do Presidente James Buchanan 
(1791-1868), eleito em 1856, com 
o decisivo apoio do sul. A candida
tura presidencial de Lincoln foi 
apresentada pelo Partido Republi
cano, cujas bases eleitorais se con
centravam no norte, região mais in
dustrializada e economicamente 
desenvolvida, onde a escravidão já 
fora banida. Para os Estados do 
Sul, escravistas intransigentes, tor
nou-se fundamental impedir a elei
ção do candidato abolicionista. 
No entanto seu partido, o Demo
crata, deixou de ser o mais forte 
quando se dividiu entre sulistas ex
tremados e nortistas moderados e 
dessa maneira não teve condições 
para levar a efeito uma ampla cam
panha de oposição.

Nenhum candidato obteve maio
ria absoluta; porém, enquanto os 
votos democratas se dispersavam 
entre três candidatos —  Douglas, 
Cabell e Breckenridge — , Lincoln 
ficou em primeiro lugar, com 40% 
dos votos.

Guerra, a abolição 
e assassínio

A 20 de dezembro de 1860, 
quando o candidato vitorioso ainda 
não havia tomado posse, a Caro- 
lina do Sul proclamou sua saída da 
União, seguida por mais seis Esta
dos sulistas.

No inicio de fevereiro de 1861, 
os representantes dos sete Estados 
separatistas reuniram-se em Mont- 
gomery, Alabama, e decidiram 
constituir nova unidade política, os 
Estados Confederados, sob a presi
dência de Jefferson Davis*.

A 4 de março de 1861, quando 
tomou posse da presidência da Re
pública, Lincoln não admitiu a se
cessão, mas agiu com prudência, 
convidando os rebeldes a concilia
ção e assegurando que não partiria 
dele a iniciativa de uma agressão.

A violência partiu dos Confede
rados: a  12 de abril de 1861, eles 
abriram fogo de artilharia contra o 
Forte Sumter, fortaleza federal si
tuada à entrada do porto de Char- 
leston. A 15 de abril do mesmo 
ano, Lincoln declarou o estado de 
guerra entre a União e os rebeldes 
sulistas.

Começava, dessa forma, a 
Guerra de Secessão*, que duraria 

uatro anos e colocaria em jogo 
uas causas vitais para o povo nor

te americano, indissoluvelmente li
gadas entre si: a unidade nacional 
e a abolição da escravatura.

Lincoln revelou-se um líder à al
tura das imensas dificuldades do 
conflito. A primeira fase da guerra 
foi favorável aos Confederados, 
aos quais se juntaram  mais quatro 
Estados. Em meados de 1863, os 
rebeldes alcançaram a Pensilvânia 
e ameaçaram Washington. Mas o 
potencial do norte era bem maior 
e Lincoln soube mobilizá-lo. Ree
leito em 1864, o presidente foi abo
lindo paulatinamente a escravidão, 
até que, a 31 de janeiro de 1865,

a totalidade dos 4 milhões de escra
vos ganhou o direito de livre cida
dania. A 9 de abril do mesmo ano, 
em Appomattox, o General Robert 
Edward Lee*, em nome dos Confe
derados, rendeu-se ao general nor
tista Ulisses Grant*.

A 14 de abril de 1865, Lincoln 
compareceu ao Ford’s Theatre, em 
W ashington, sendo recebido pelo 
grande público com aplausos entu
siásticos.

Mas não teve oportunidade de 
lançar-se à gigantesca tarefa de re
construção que o país exigia: John 
Wilkes Booth, ator sulista fanático, 
aproveitou a ocasião e acertou um 
tiro de pistola no crânio do presi
dente. Estabelecida a confusão no 
teatro, o assassino conseguiu esca
par, mas foi perseguido e morto 
logo depois.

De nada adiantaram os socorros 
médicos ministrados a Abraham 
Lincoln, levado a uma casa pró
xima. Ele faleceu às 7 horas e 20 
minutos, na manhã seguinte ao 
atentado.

VEJA TAM BEM : Emancipação 
Americana; Escravidão; Estados 
Unidos; Secessão Americana, 
Guerra da.

Os discursos do presidente inflamaram os nortistas: milhares de voluntários 
apresentaram-se para a luta. (Partidn do 8.° Regimento, por T . Nash.)



Lineu

No início do século XVIII, a bo 
tânica* e a zoologia* eram ainda 
disciplinas caóticas, que não per 
mitiam uma abordagem científica, 
fácil e precisa. Era imensa a quan
tidade de material recolhido e não 
classificado, e os naturalistas usa
vam arbitrariamente uma nomen
clatura complicada, que procurava 
reproduzir em latim as principais 
características da planta ou do ani
mal. O resultado era um nome 
muito longo para servir como iden
tificação, e demasiado curto para 
ser descritivo. Além disso, como as 
designações usadas não tinham va
lor generico, não podiam abranger 
as espécies que iam sendo desco
bertas.

Impunha-se, pois, uma “classifi
cação natural” , um sistema que 
agrupasse animais e plantas em 
“famílias” . Entre os homens que se 
propuseram a esse trabalho desta
cou-se o sueco Cari von Linné 
(1707-1778) ou, como preferiu ser 
conhecido, Carolus Linaeu. Sua 
nomenclatura binária, constando 
de duas palavras latinas (um subs
tantivo para indicar o gênero, ani
mal ou vegetal, e um adjetivo para 
a espécie), passou a ser universal
mente adotada.

Inovador e precursor

Filho do pastor protestante Nils 
Ingemarsson, Lineu teve infância e 
juventude pobres, em Rashult, sua 
cidade natal. Mas conseguiu estu
dar medicina nas universidades de 
Lund e Uppsala, de 1727 a 1733. 
Seu interesse em conhecer novas 
espécies de plantas e animais le
vou-o a empreender, já  a partir de 
1732, longas viagens por diversos 
países da Europa. Quando retornou 
a Suécia, continuou suas pesquisas 
naturalistas, sobrevivendo com um 
emprego de médico.

Durante esse período, economi
camente crítico, desenvolveu, com 
Peter Artedi (1705-1735), um mé
todo de classificação, ordenação e

O sistema binário de Lineu "orde- 
nou" a botânica e a zoologia.

nomenclatura para os três reinos 
da natureza, apresentando-o no 
Systema Naturae (publicado em 
1735).

Em 1741, tornou-se professor de 
medicina em Uppsala e, mais tarde, 
também de botanica.

Nessa área, Lineu sofreu acen
tuada influência do francês J. P. de 
Tournefort (1656-1708), oprim eiro 
a tentar um sistema natural de clas
sificação. Foi a partir da leitura de 
um livro de Sebastien Vaillant 
(1669-1722), discípulo de Tourne
fort, que ele intuiu a importância 
dos órgãos reprodutores como ca- 

•racterística basica na classificação 
das plantas. Nesse “sistema se
xual , aliou à nomenclatura binária 
uma descrição, também em latim, 
dos principais aspectos da planta.

No Systema Naturae e, depois, 
na Philosophia Botannica (1751), 
onde distinguiu os “verdadeiros bo
tânicos” dos “botanófilos diletan
tes” , Lineu dividiu a natureza em 
três reinos: mineral, animal e vege
tal. E a cada um fez corresponder 
uma subdivisão em classes, gêneros 
e espécies. Para as 7 000 plantas 
conhecidas na época, estabeleceu 
24 classes, segundo o número, dis
posição, proporção e reunião dos 
estames (os orgaos sexuais mascu
linos). Distribuiu as angiospermas

(plantas com flores) por 23 classes
— um estame, monandria; dois es
tames, diandria, etc. Dividiu ainda 
essas classes em ordens, baseado 
no número de estigmas —  um es
tigma, monogenia; dois estigmas, 
digenia, etc.

Para os animais, levou em consi
deração os órgãos internos, sendo 
o primeiro a distinguir os vivíparos 
por meio da classificação mamária, 
e a incluir os cetáceos na classe dos 
mamíferos.

Sua divisão zoológica abrangia a 
Mammalia  (encabeçada pelo 
Hom o sapiens), Aves, Am phibia  
(incluindo alguns répteis), Pices, 
Insecti (com alguns crustáceos) e 
Vermes (com alguns moluscos).

Lineu cometeu erros como o de 
classificar as roseiras em três or
dens diferentes: ou de juntar em 
uma mesma ordem (Ferae) o tigre, 
o leão, a lontra, a foca, o ouriço, 
a toupeira e o morcego. E foi sobre
tudo no campo zoológico que ele 
criou grandes adversarios, como 
Buffon*, que contestou radical
mente sua nomenclatura binária, 
defendendo a divisão dos animais 
conforme o ambiente em que vivem 
(peixes, pássaros, etc.), e das plan
tas pelo tamanho e habitat. Foi 
também Buffon que criticou a colo
cação do cavalo e da zebra num

mesmo grupo, já  que “a zebra, 
pouco conhecemos”. Ao invés, o 
cavalo deveria aparentar-se ao ca
chorro, dado que sempre andam 
juntos. Mas Buffon acabou acei
tando e usando a classificação de 
Lineu, pois ela permitia simplificar 
seu trabalho.

As pesquisas de Lineu, conden
sadas em diversos livros, entre eles 
Genera Plantarum  e Critica Botan
nica (1737) e Species Plantarum  
(1753), foram para a botânica o 
início de um período inteiramente 
novo.

Mas seu sistema, apoiado na dis
posição dos órgãos sexuais, era 
ainda bastante artificial. E mais, 
sua classificação aceitava a imuta
bilidade das espécies, consideran
do-as atos divinos. Por isso ela foi 
abandonada, enquanto a nomencla
tura binária se impôs progressiva
mente. Caberia aos botânicos fran
ceses Antoine-Laurent de Jussieu 
(1748-1836) e Michel Adanson 
(1727-1806) a tarefa de lançar a s 
bases da verdadeira classificação 
natural, tão intensamente procu
rada por Lineu.

VEJA TAM BÉM : Botânica; Taxo- 
nomia; Zoologia.
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germinativo

medular

Rede dos vasos linfáticos humanos. A  estrutura de um linfonodo (à direita) 
co rtical é constituída por nódulos primários e a medular por cordões. Nelas enc

, é formada por uma cápsula fibrosa, uma região cortical e um a-m edular. A 
ontram-se os espaços percorridos pela corrente linfática.

tronco jugular tronco jugular esquerdo
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linfáticos
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tibiais
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linfáticos
poplíteos

tronco subclavicularv _____ tronco subclavicular
d ire ito  \  Í S ã l ^ y n l  /  esquerdo

grande veia

Linfa

A linfa, a exemplo do sangue, 
possui uma parte celular (ou figu
rada) e outra líquida (ou plasma*). 
O tecido hemopoético, variedade 
bastante especializada de tecido 
conjuntivo, e responsável peja pro
dução da parte celular linfática e 
também pela absorção dela quando 
ocorre o término de suas funções. 
A parte plasmática é um acúmulo 
de líquido intersticial celular que 
passa dos diversos órjgãos do corpo 
para os capilares linfáticos.

A disposição desses capilares faz 
com que a linfa circule apenas em 
uma direção (a da corrente venosa). 
Eles alargam-se e constituem vasos 
que lançam todo seu conteúdo na 
corrente venosa.

Os vasos linfáticos atravessam 
acúmulos de tecido linfóide, linfo- 
nodos ou nódulos primários, dos 
quais a linfa sai com grande quan
tidade de linfócitos.

Esses nódulos dão origem a uma 
linhagem de células reticulares 
(com núcleo bastante volumoso e 
citopasma pouco visível), que se di
videm, provocando o aparecimento 
de dois outros grupos: um consti
tuído de hemocitoblastos, que con
servam as características da célula- 
mãe; e outro (uma diferenciação

das células do primeiro) do qual re
sultam linfoblastos e plasmoblas- 
tos. Estes últimos possuem menor 
quantidade de citoplasma, apresen
tando maior basofilia e nucléolos 
proeminentes.

Os linfoblastos dão origem aos 
linfócitos que compõem 95% dos 
elementos figurados da linfa; dos 
plasmoblastos resultam os plasmó- 
citos.

Os linfócitos de tamanho médio 
podem alcançar a corrente sanguí
nea através dos vasos linfáticos ou 
diretamente, usando os capilares 
sanguíneos.

Produção de 
antígenos e anticorpos

Os gânglios linfáticos, agregados 
de tecido linfático que possuem nó
dulos primários, localizam-se prin
cipalmente embaixo das superfícies 
epiteliais pouco espessas, desprote
gidas de contaminação exterior, 
como as amígdalas palatinas, farín- 
geas e linguais, etc.

A linfa penetra nos gânglios 
através de canais aferentes, percor- 
rendo-os entre as malhas de uma 
rede constituída por células retícu- 
lo-endoteliais situadas entre os nó
dulos primários do córtex e os cor
dões medulares, de onde passam 
para os canais aferentes. As células 
retículo-endoteliais são fagocitárias 
(capazes de envolver e digerir mi
cróbios e partículas organicas e 
inorgânicas), retendo, portanto, ele

mentos estranhos que penetram 
junto com a linfa. Dessa maneira, 
elas exercem uma função de defesa 
do organismo.

Nos nódulos primários dos gân
glios linfáticos são produzidos 
plasmócitos (que apresentam im
portância vital para o organismo, 
pois são responsáveis pela forma
ção de anticorpos).

O plasmócito apresenta em seu 
citoplasma muitas vesículas de su
perfície rugosa, constituídas pelo 
retículo endopíasmático. Essa é 
um a característica particular das 
células que apresentam ativa sín
tese de proteínas, que por sua vez 
vão formar os anticorpos (específi
cos para cada tipo de antigeno). 
Em condições especiais, uma célula 
plasmática (ou um grupo delas) 
pode produzir anticorpos contra 
dois tipos de antígenos.

Quando se injeta um antígeno 
num animal, durante o período pré- 
natal, não há resposta de anticor
pos. Nesse caso, ele nunca vai pro
duzir esse tipo de anticorpos, e 
conseqüentemente desenvolverá 
um a tolerância específica em rela
ção ao antígeno.

Quando a injeção de antígenos é 
feita no animal já  nascido, depois 
de alguns dias desenvolve-se uma 
resposta primária, caracterizada 
pela presença de anticorpos na cor
rente sanguínea. Caso seja injetado 
de novo o mesmo antígeno, ocor
rerá uma formação mais intensa de 
anticorpos que combinam com o

antígeno, neutralizando assim sua 
atividade.

Os linfócidos têm em seu cito
plasma e em sua periferia grande 
número de anticorpos. Pensou-se 
que eles fossem responsáveis pelo 
aparecimento desse mecanismo 
imunológico. Mas, pelo deficiente 
retículo endoplasmático rugoso que 
apresentam, bem como por seu 
comportamento, concluiu-se que os 
linfócitos apenas transportam anti
corpos —  produzidos pelos plas
mócitos da corrente linfática — , 
conduzindo-os até o local onde se 
encontra a proteína estranha ao or
ganismo.

É provável que os linfócitos pos
sam sintetizar anticorpos, desde 
que uma diferenciação celular os 
transforme em plasmócitos. No en
tanto, o fenómeno ainda não foi to
talmente comprovado.

O baço e o timo — além dos nó
dulos primários e dos gânglios lin
fáticos — também podem ser res
ponsáveis pela formação de 
plasmócitos e, principalmente, de 
linfócitos.

O plasma linfático, conforme a 
região do corpo, sofre grandes va
riações em sua constituição. Mas 
sempre é mais diluído e coagula-se 
mais lentamente do que ocorre com 
o plasma sanguíneo.

VEJA TAM BÉM : Circulação; 
Plasma Sanguíneo; Sangue.
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Língua

A comunicação* entre os ho
mens é feita quase sempre por meio 
de uma língua natural. Sao pala
vras enquadradas num sistema, 
pronunciadas e entendidas de ma
neira semelhante pelos membros de 
uma comunidade lingüística. Além 
disso, uma língua natural é com 
freqüência colocada em escrita, 
servindo então para a comunicação 
entre pessoas não presentes simul
taneamente. (Há naturalmente ou
tras formas de comunicação, como 
movimentos corporais ou manifes
tações vocálicas —  gritos de dor, 
por exemplo — , não encontráveis 
nos dicionários.)

Não é possível imaginar os seres 
humanos, nem mesmo em seu mais 
elementar estágio de desenvolvi
mento, sem uma língua. Mesmo há 
centenas de milhares de anos, os 
homens possuíam um sistema pare
cido, em seus pontos básicos, com 
o sistema lingüístico da era tecno
lógica.

Pode-se ensinar a alguns animais 
(especialmente papagaios) a imitar 
a tala humana. Mas falta-lhes a 
possibilidade de entenderem que es
tão proferindo palavras com sen
tido.

Do mesmo modo, basta que a 
entoação de uma ordem de co
mando a um cão seja diferente da 
habitual, para que ele deixe de “en
tender”. Muitos animais, por meio 
de sinais vocais, podem advertir 
seus filhotes de um perigo iminente, 
mas jam ais poderiam explicar-lhes 
as atitudes a serem tomadas diante 
de um perigo, em qualquer época.

Somente o homem, através da 
língua, pode simbolizar, isto é, refe
rir-se a acontecimentos não simul
tâneos, hipotéticos, etc. Para isso, 
dispõe de um equipamento mental 
que age em conjunto com o apare
lho fonador. A posse de um sistema 
de articulação verbal, com poder 
de simbolização, é condição indis
pensável para se poder falar em 
“homem”. Já se procurou jirovar 
que macacos também dispõem de 
poder de simbolização, mediante a 
aprendizagem de sinais manuais 
usados por surdos-mudos. Essas 
tentativas objetivaram provar a 
existência de um estágio de transi
ção, mas são muitas as objeções a 
esse tipo de experiência. E utópica 
a possibilidade de uma “conversa” 
entre dois macacos, por meio de 
tais sinais.

Embora as opiniões se dividam, 
é muito considerada a idéia sobre 
a predisposição inata para a simbo
lização verbal, que diferencie o ho
mem dos animais, da mesma forma 
que a predisposição para andar 
em posição ereta.

D IS TR IB U IÇ Ã O  D O S  G R U P O S  L IN G U IS T IC O S

Com tal hipótese, levantada por 
Eric Lenneberg, modificou-se a 
concepção que considerava a lín
gua como “comportamento apren
dido”. Grande parte da lingüística* 
moderna, de fato, gira em torno do 
fundamento comum das línguas, 
explicável pela capacidade mental 
comum a todos os homens.

Não obstante, os sistemas lin
güísticos hoje existentes variam 
muito. Diferentes categorizações 
semânticas encontram-se em lín
guas pertencentes a diferentes famí
lias lingüísticas corgo em línguas 
da mesma família. A palavra por
tuguesa “noz” corresponde à forma 
cognata alemã Nuss, que é um co
letivo, abrangendo além de “ noz” 
outras frutas, como “avelã” e 
“coco”. O francês expressa o nú
mero “oitenta” por quatre-vingts 
(quatro vezes vinte), resquício de 
um antigo sistema vigesimal, ao 
passo que as “feiras” (para desig
nar os dias da semana) são carac
terísticas do português.

Freqüentemente não há vocábu
los, em outras línguas, que corres
pondam aos termos “tio” ou “ir
mão”, do português. Nelas 
empregam-se vocábulos que indi
cam se o tio é paterno ou materno, 
ou se o irmão é o mais velho ou o 
mais moço. Esses vocábulos rela- 
cionam-se às vezes também com a 
organização social da comunidade.

Quanto à conjugação, encon- 
tram-se diferentes concepções de

tempos verbais e de pessoas grama
ticais. Há línguas que, além do sin
gular e do plural, têm uma forma 
especial para o dual (correspon
dente, por exemplo, a “vocês 
dois”). Outras subdividem a pri
meira pessoa do plural em “inclu
siva” (nós todos) e “exclusiva” (nós 
outros).

O número de línguas existentes é 
estimado entre 2 800 e 4 000, va
riando de acordo com os critérios 
adotados para sua classificação. 
Grupos de línguas aparentadas 
(famílias lingüísticas) sao freqüen
temente divididos em diversos ra
mos e subdivididos nas diversas 
línguas e dialetos*. Um dos crité
rios que distinguem uma língua de 
um dialeto é o da inteligibilidade 
mútua: se as pessoas conseguem 
entender-se relativamente bem, 
apesar da fala diferente, a forma 
costuma ser classificada como dia
leto de uma mesma língua.

O termo “língua” e usado tam 
bém para designar uma língua arti
ficial (como o esperanto, por exem
plo, calcado sobre o modelo de 
línguas naturais), língua de compu
tador, língua matemática (fórmu
las), etc., todas evidentemente pro
venientes da criatividade humana, 
que seria inexistente se não esti
vesse baseada sobre a língua.

VEJA TAM BÉM : Lingüística.
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Lingüística

Lingüística é a ciência que es
tuda a linguagem com métodos 
próprios. Dois conjuntos de técni
cas, parcialmente divergentes, são 
em geral considerados básicos aos 
estudos lingüísticos, pois estes po
dem ser comparativos ou descriti
vos. A comparação lingüística cos
tuma processar-se em bases 
históricas, levando em conta for
m as anteriores (documentadas ou 
hipotéticas). A descrição, por sua 
vez, opera-se a partir de dados for
necidos por um falante nativo. Es
sas duas tendências refletem, até 
certo ponto, o que alguns chamam 
de “diacronia” e “sincronia”. Este 
último termo pode se referir a qual
quer momento da  evolução de uma 
língua, desde que exista uma docu
mentação adequada. E como tal foi 
concebida por Ferdinand de Saus- 
sure*, no começo do século XX.

O estudo comparativo teve seu 
grande desenvolvimento no século 
X IX , quando se conseguiu recons
tituir, com grande exatidão, a ár 
vore genealógica da família lingüís
tica indo-européia. Foram desen
volvidos métodos bons e válidos 
para o relacionamento de formas 
divergentes, bem como para a re
constituição de formas hipotéticas 
ancestrais.

Uma das figuras importantes da 
época é Franz Bopp (1791-1867^, 
que em 1833 publicou uma grama- 
tica comparativa de sânscrito, 
zend, grego, latim, lituano, gótico e 
alemão.

As línguas evoluem, modifi
cam-se. A partir deste pressuposto 
histórico-comparativo, a escola lin
güística alema dos Junggrammati- 
ker (“Neo-gramáticos”) procurou 
um método baseado em leis “ imu
táveis” das mudanças fonéticas. 
Essa tentativa chegou a ser desa
creditada por escolas lingüísticas 
posteriores; mas está readquirindo 
certo prestigio. Um nome represen
tativo é o de Hermann Paul 
(1846 1921), cuja obra principal 
—  Prinzipien der Sprachgeschicnte 
(1880) —  foi traduzida e editada 
em Portugal, em 1970, sob o título 
Princípios Fundamentais da Histó
ria da Língua.

A linguistica comparativa do sé
culo XIX muito contribuiu para a 
observação dos fatos da linguagem. 
Sendo largamente baseada em tex
tos, nem sempre pode ser separada 
com nitidez da filologia*.

Dados contidos em textos ou vo
cabulários não são os únicos dis
poníveis em relação a épocas pas
sadas. Há, por exemplo, uma 
descrição do sânscrito (rebento an
tigo da família indo-européia) que, 
embora feita em 300 a.C., já  prima 
pelo rigor científico. O autor dessa 
gramática, Panini, é considerado 
um dos maiores estudiosos da lin
güística descritiva.

No Brasil, José de Anchieta* es
tudou o tupi através de métodos 
descritivos, como mostra sua Arte 
de Gramática da Língua Mais 
Usada na Costa do Brasil, publi
cada em 15^5.
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A  técnica comparativa, usada pela lingüística, possui bases históricas. (Gramática do século XVII, comparando o 
anamita. o português e o latim ; texto do século XIII, onde já aparecem traços da futura língua da Polônia.)

Saussure revolucionou a lingüística 
"estrutura", que se tomou fundamerr

do séc. XX, antecipando o conceito de 
ital para a ciência da linguagem. *

Qualquer gramática tradicional 
pretende ser a descrição de uma 
língua em algum momento de sua 
história. O mal das gramáticas es
colares é que elas se baseiam sobre
tudo em usos literários ultrapassa
dos. No caso do Brasil, por 
exemplo, refletem uma forma de 
português que pouco tem a ver com 
o que um lingüista de campo obte
ria. E a descrição através de infor
mações fornecidas pelos “falantes” 
é o único meio disponível para o le
vantamento de gramáticas de lín
guas não escritas. No jargão téc
nico, as pessoas das quais se obtêm 
informações são chamadas “ infor
mantes” . A atividade do lingüista 
de colher as informações desejadas 
chama-se “eliciar” Outra parte das 
técnicas da lingüística descritiva 
relaciona-se com a seleção dos in 
formantes. Em princípio, qualquer 
membro de uma comunidade lin
güística pode ser informante, mas 
na prática torna-se necessário que 
o informante não procure modifi
car suas expressões normais. Para 
descrever o português da classe 
culta, no chamado Projeto da 
Norma Culta (em execução no Bra
sil em 1972), só podiam ser utiliza
das pessoas com um certo grau 
de instrução, sem ascendência 
estrangeira próxima, que morassem 
e tivessem nascido numa grande ci
dade, etc.

A interação do lingüista com o 
informante é assunto da psicologia, 
ou, no caso específico do trabalho 
entre grupos tribais, da antropolo
gia aplicada. É na área indígena 
que o Brasil pode fornecer contri-
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buições originais para o conheci
mento lingüístico universal, em vir
tude da enorme quantidade de 
línguas, cuja descrição científica 
estava apenas começando, na dé
cada de 1960. Nos Estados Unidos, 
desde Franz Boas*, o estudo das 
línguas indígenas norte-americanas 
tornou-se durante dezenas de anos 
o esteio da lingüistica nas universi
dades e a mola-mestra para a ela
boração das técnicas, sem as quais 
um trabalho profissional não pode 
exi stir.

Uma descrição lingüística tem 
de partir da obtenção de um voca- 
bulario e de textos, estes últimos 
chamados corpus. Após ter obtido 
um número razoável de expressões, 
o lingüista pode tentar formar ou
tras ou repetir sons não familiares. 
Neste caso, ele procurará conseguir 
do informante respostas como 
“certo” , “errado” ou “ duvidoso”. 
Quando a expressão couber na ca
tegoria “errado” ou “duvidoso”, o 
informante fará a correção, de 
acordo com seu discernimento. (O 
informante presta um serviço em 
geral remunerado.)

Se, ao se iniciar a descrição de 
uma língua, se dispõe de um infor
mante bilíngüe (que fala, além de

sua língua materna, também a do 
pesquisador ou outra que este co
nheça), a tarefa será facilitada. 
Numa abordagem monolíngüe 
(como era a de Anchieta), o lin
güista parte do mais simples para 
o complexo (apontando, por exem
plo, parte do corpo humano ou ob
jetos). No entanto, a resposta do in
formante, além do designativo, 
pode conter um possessivo Ç‘minha 
boca”, “tua boca”) ou outro quali
ficativo cuja descoberta somente se 
fará após eliciamento continuado. 
O sistema fonêmico terá assim sua 
análise superficial simultaneamente 
através do eliciamento de oposi- 
ções.

Basicamente, são três os compo 
nentes de uma gramática: sistema 
de sons e fonemas, sistema morfo
lógico e sintaxe. Embora o fonema 
contribua para o significado de 
um a palavra (“anda” distingue-se 
de “anta”), a consoante dental, seja 
surda ou sonora, não tem nenhum 
significado em si.

Os morfemas, por sua vez, são 
os menores elementos com signifi
cado. Não equivalem a palavras, 
mas às vezes um único morfema 
pode constituir uma palavra. Há 
diversos tipos de morfemas. A pa

Adversário do estruturalismo, Chomsky criou sucessivamente uma Gramá
tica Gerativa. uma Gramática Sintagmática e uma Transformacional.

lavra “escritoras” , por exemplo; 
tem o morfema raiz escrit — , e e 
apenas este que transmite o sentido 
básico (sendo por isso chamado se- 
mantema, por alguns). O morfema
— or indica que se fala do prati
cante de uma ação; o —  a, que é 
uma mulher; e o —  s, que se trata  
de mais de uma praticante da ativi
dade de escrever. Estes últimos 
morfemas, sendo sufixos, não po
dem constituir palavras autônomas 
e devem ser juntados ao morfema 
raiz numa ordem predeterminada. 
Além disso, seu numero é restrito, 
ao passo que o de raízes verbais ou 
nominais não sofre limitações.

Em todas as línguas naturais há 
palavras (embora a definição deste 
termo possa variar), e elas combi- 
nam-se em orações. A constituição 
das orações é o objeto da sintaxe, 
que, para alguns, não deve ser se- 

arada da morfologia, uma vez que 
á dependência recíproca. A cha

mada ordem indireta não acarreta 
problemas_ para o entendimento de 
uma oração em latim*, por exem
plo, porque os morfemas que indi
cam os casos nos substantivos, ad
jetivos e pronomes não permitem 
dúvidas sobre o papel das respecti
vas palavras.

Um tipo de análise das orações 
é o dos “constituintes imediatos” , 
isto é, a divisão das orações em 
suas partes principais (geralmente 
duas) e a subdivisão continuada 
das partes. Por exemplo: a oração 
“Móveis novos vendem-se com fa- 
pilidade” sugere um primeiro corte 
depois de “novos”, e outro, entre 
“móveis” e “novos” (na primeira

parte) e entre “vendem-se” e 
com”, na segunda parte (cujas 

constituintes podem ser novamente 
subdivididas). Após a primeira sec
ção, tem-se uma parte nominal (às 
vezes chamada sintagma) e outra 
verbal.

Essa divisão é também o ponto 
de partida da análise lingüística tal 
como foi proposta por Noam 
Chomsky (1928- ) e sua es
cola. Nessa abordagem, chamada 
“transformacional”, distinguem-se 
a forma superficial e sua corres
pondente estrutura “profunda”. As
sim, o exemplo citado que na su
perficie equivale à oração 

Políticos novos vendem-se com 
facilidade” , mostra, através de uma 
“transformação”, sua estrutura 
profunda nitidamente diferente. Po
de-se reformular a primeira oração 
para “ Móveis novos são vendidos 
com facilidade” ; mas a segunda 
não corresponde a “Políticos novos 
são vendidos com facilidade” (pelo 
menos no uso normal da língua 
portuguesa).

Esse tipo de análise tem-se reve
lado muito fértil para se chegar a 
um melhor conhecimento dos pro
cessos lingüísticos, mas, por outro 
lado, oferece grande dificuldade em 
sua aplicação a línguas que não a 
do pesquisador, pois é uma aborda
gem baseada em grande parte na 
intuição deste sobre o que é bom, 
aceitavel ou impossível em sua lín
gua materna.

Por volta de 1954 (antes da teo
ria transformacionalista), outro lin
güista norte-americano, Kenneth L. 
Pike, procurou chegar a uma aná

A R T E  D E  G R A M -
M A T I C A  D A  L I N G O A

mais vfada na coda do Brafii.

Feyta pelo padre lo/eph de cAnchieta da Còpan/iia de 
I £  S V.

Com licença do Ordinário & do PrepoAto geral 
da Companhia de I E S  V .

£m  Coimbra psr Antonio de Mariz. 1 595.

Gramática do tupi, puDiicada em  15 95, pelo jesuíta José de Anchieta.



296 Lingüística

lise compreensiva da linguagem, le
vando em conta a forma e função 
das unidades gramaticais e in
cluindo os dados extralingüísticos 
aplicáveis. Num trabalho de aná
lise tagmêmica (como é chamada 
tal abordagem), sua associada Sa- 
rah Gudchinsky tenta mostrar a 
obrigatoriedade da análise em con
junto de dados lingüísticos e antro
pológicos, em relação a tópicos 
como pedidos, saudações e bebida 
comunitária, em diversas línguas 
indígenas brasileiras (entre elas o 
ipalai, o caiuá e o nhambiquara).

Etnolingüística (na qual se pode 
enquadrar esta última abordagem), 
sociolingüística*,psicolingüística*e 
lingüística matemática sao campos 
especializados dentro da lingüís
tica. Mas para esses — como para 
qualquer outro campo que se rela
ciona com a disciplina geral —  é 
necessário um metodo de análise 
dos dados puramente lingüísticos.

Uma área de estudos em que se 
encontram filósofos e lingüistas é o 
da semântica (a análise dos signifi
cados), que é primordial para qual
quer trabalho lexicográfico. Certas 
idéias sobre significado só se escla
recem através da comparação vo
cabular. Quando se conhece apenas 
uma língua, o campo semântico 
dos vocábulos faz parte do equipa
mento cultural absorvido a partir 
do primeiro ano de vida. Estão 
nesse caso generalizações do tipo 
“palmeira” ou “ neve”. Não existe 
um conceito equivalente em línçuas 
ameríndias: os índios brasileiros, 
vivendo em meio a muitas palmei
ras, são compelidos a designar em

Íiarticular cada espécie, da mesma 
orma que os esquimós* distinguem 

os vários tipos de neve, vitais em 
seu ambiente. Isso não quer dizer 
que todos os fatos dessa natureza 
tenham uma explicação cultural. 
Freqüentemente suas origens não 
são mais verificáveis.

É_o caso,_ por exemplo, da atri 
buição de gênero aos substantivos 
na maioria das línguas indoeuro 
péias *, ou a divisão entre substan 
tivos animados e não-animados 
em outros idiomas. Essas distin 
ções são completamente arbitrá 
rias, em grande parte dos casos.

Os estudiosos da semântica en 
contraram ainda um novo campc 
de pesquisa, representado pela lin 
güística computacional.

N o  Brasil

A Fundação Ford está ajudandt 
largamente o progresso da lingüís 
tica brasileira. Suas atividades in 
cluem a subvenção do curso di; 
pós-graduação na Universidade Fe 
deral do Rio de Janeiro e bolsa 
para alunos.

Também foi prestada significa 
tiva ajuda para a organização d : 
Institutos de Lingüísticas (curso i 
ministrados durante as férias), q u : 
muito contribuíram para a form a
ção do número crescente de espe
cialistas brasileiros.

Contudo, o trabalho de camp 
entre indígenas está sendo deser 
volvido quase exclusivamente per 
estrangeiros, entre os quais os inte
grantes do Instituto Lingüístico dá 
Verão.

Alguns lingüistas brasileiro^, 
hoje considerados pioneiros, obt 
veram reconhecimento internacic 
nal. Entre eles destaca-se Joaquin  
Mattoso Câm ara Júnior (190' 
1970), cuja obra Princípios de Liití 
güística Geral teve sua primeiia 
edição em 1942. Essa data const i- 
tui o marco inicial da lingüístiqi 
geral, como ciência, no país.

VEJA TAM BÉM : Gramática; Lín
gua; Psicolingüística; Sociolingüi r- 
tica; Transformação Lingüística.

Nas monarquias, os governantes são escolhidos devido à posição que ocu
pam em sua linhagem. (Árvore genealógica da família dos Habsburgos.)

Linhagem

O parentesco* é fundamental
mente um modo de ordenar as rela
ções sociais, distribuindo pessoas 
em categorias preestabelecidas. As
sim denomina-se linhagem o grupo 
de descendência unilinear cujos 
membros são capazes de estabele
cer relações genealógicas precisas 
entre si.

Esses grupos de descendência 
unilinear são próprios de sistemas 
onde o parentesco é unilateral, isto 
é, aqueles que valorizam as rela
ções estabelecidas pela linha mas
culina ou feminina. No caso, a des
cendência define, para cada pessoa, 
a participação num conjunto deter
minado e permanente de parentes.

A linhagem diferencia-se do clã* 
porque a existência deste depende 
só do reconhecimento de um ances
tral comum, freqüentemente mítico, 
sem ser necessário traçar relações 
genealógicas precisas entre todos 
os membros do grupo. Muitas ve
zes o clã organiza-se internamente 
num certo numero de linhagens.

A linhagem matrilinear aparece 
quando a descendência é traçada 
por linha feminina. É formada por 
uma ancestral, sua prole, a prole de 
suas filhas e assim sucessivamente. 
Nesses casos, a herança —  trans
missão de propriedades — e a su
cessão —  transmissão de cargos e 
funções — dão-se do tio materno 
para o sobrinho. Em sistemas de 
descendência patrilinear, a linha
gem abrange um ancestral, sua 
prole, a prole de seus filhos, etc. 
Herança e sucessão correm entre 
pai e filho, ou, na falta deste, entre 
tio paterno e sobrinho.

Como a descendência unilinear

divide a sociedade num conjunto de 
agregados definidos e mutuamente 
excludentes, as linhagens podem 
constituir grupos corporativos com 
importantes funções econômicas,

fiolíticas e rituais. A prática dessas 
unções está relacionada com o ta

manho dos grupos, que depende da 
amplitude da genealogia reconhe
cida: quanto mais longínquo o an
cestral considerado, maior tende a 
ser o grupo. Por isso, as linhagens 
muitas vezes segmentam-se inter
namente em grupos associados de 
forma mais íntima. Os menores de
les, que abarcam de duas a quatro 
gerações, constituem o núcleo de 
uma unidade doméstica ou família* 
extensa. Conjuntos maiores ou me
nores dessas unidades podem cons
tituir grupos locais. Mesmo disper
sos, eles costumam desempenhar 
funções específicas. Os segmentos 
menores constituem unidades de 
trabalho e consumo; já  os mais am
plos podem regular o acesso à 
terra, unir-se para a defesa de seus 
membros, bem como realizar ri
tuais coletivos.

As sociedades que têm essa es
trutura são denominadas segmenta
das. Em quase todas elas, as linha
gens e os clãs tendem a ser 
exogâmicos (os casamentos reali- 
zam-se com ^membros de outra 
tribo, ou, então, de outra família, 
ou, ainda, de outro clã). A socie
dade, no caso, apresenta-se como 
um conjunto de grupos (definidos 
pela descendência) relacionados 
entre si pelo casamento. Assim, pa
rentesco e afinidade podem consti 
tuir-se em princípios básicos de or
denação social, promovendo, simul
taneamente, a segmentação em gru
pos e a comunicação.

VEJA TAM BÉM : Casamento; Clã; 
Família; Parentesco.

Roman Jakobson é considerado um dos maiores lingüistas contemporâ 
neos. Sua vasta obra tem abordado e iluminado os mais diversos assuntos.
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Lipídios

Juntamente com as proteínas*, 
os lipídios perfazem a quase totali
dade do peso seco (avaliado após 
a eliminação da água) dos tecidos. 
Dissolvem-se em solventes orgâni
cos como éter e acetona, o que per
mite sua extração e separação dos 
demais elementos celulares.

Um componente importante de 
qualquer lipídio é o ácido graxo — 
um ácido orgânico de cadeia longa
— (contendo de dez a trinta áto
mos de carbono), saturada (com li
gações simples entre os átomos de 
carbono), ou insaturada (exibindo 
uma ou mais duplas ligações).

Os ácidos graxos não ocorrem 
nos lipídios em estado livre, mas 
esterificados com um álcool* (ge
ralmente glicerol). A reação entre 
um ácido graxo e glicerol (processo 
de esterificação) produz um lipídio 
(um tri-éster):

H c  —  OH 
2

i
H C —  H O  +  i  R —  C O OH

I
H C —  OH

2
(glicerol) (ácido graxo)

H C  —  O C O  —  R
2

I
H C  —  O C O  —  R +  3HjO

I
H C  —  O C O  —  R

2
(lipídio) (água)

(Os radicais R, da mesma molé
cula, são freqüentemente diferen-

tes.) A reação de esterificação é re
versível: na presença de água, um 
lipídio pode fornecer glicerol e 
ácido graxo. Essa reação inversa 
em geral não se processa esponta
neamente. É necessário adicionar 
hidróxido de sódio e submeter a 
mistura a aquecimento. Nessas 
condições ocorre a formação de 
glicerol e sal do ácido graxo (sa
bão*) —  isto é, tem lugar o pro
cesso de saponificação.

Quanto as propriedades e à es
trutura, os lipídios distribuem-se 
por quatro grupos: gorduras, fosfo- 
lipídios, ceras e esfingolipídios. Do 
ponto de vista alimentar energético, 
as gorduras constituem a classe 
mais importante: dividem com os 
açúcares a característica de princi
pais fornecedores de calorias para 
o organismo. Em geral, as células 
queimam primeiro o açúcar, fun
cionando as gorduras como com
bustível de reserva. Por outro lado, 
quando o organismo recebe açúcar 
em quantidade superior à necessá
ria, o excesso, em vez de ser meta- 
bolizado, transforma-se em gor
dura.

A beta-oxidação constitui o prin
cipal esquema de metabolização 
das gorduras: os ácidos graxos (o 
oléico, o palmítico e o esteárico são 
os mais comuns) convertem-se ini
cialmente em várias unidades de 
ácido acético (CH3.COOH), esteri- 
fícado na forma de acetilcoenzi- 
ma A; este composto é depois oxi
dado, dando origem a dioxido de 
carbono e água; durante o pro
cesso,produz-se a energia necessá
ria à formação de ATP (trifosfato 
de adenosina).

Os fosfolipídios, de função ainda 
pouco conhecida, formam a estru
tura das membranas celulares, ani
mais e vegetais. Distinguem-se das 
gorduras porque um dos ácidos 
graxos é substituído por um ácido 
fosfórico.

O estado físico das substâncias graxas (grupo de lipídios que engloba os
óleos e as gorduras) depende do grau de insaturação de suas cadeias.

radical I

radical II 

«
radical III

O triglicerídeo (acima, estrutura de sua molécula) resulta da condensação 
entre uma molécula de glicerina e três de ácido graxo. No alto, esquema 
de um processo de metabolização das gorduras no organismo humano: os 
ácidos graxos ligam-se às albuminas, produzindo as lipoproteínas.

As ceras são ésteres* de ácidos 
graxos, em que o álcool não é o gli
cerol, mas um monoálcool, com 
um número elevado de átomos de 
carbono. Entre as mais conhecidas 
estão a cera de abelha e a lanonina, 
que forma a camada protetora das 
fibras protéicas da lã.

Os esfingolipídios, presentes so
bretudo no cérebro e nos nervos, 
apresentam em sua estrutura um 
aminoálcool com dezoito átomos 
de carbono — a esfingosina.

Integram ainda o grupo dos lipí
dios certas substâncias que, em
bora não exibam todas as carac
terísticas da classe, possuem

elevado grau de solubilidade. É o 
caso dos esteróís e dos compostos 
do tipo terpênico.

Os primeiros apresentam a estru
tura básica de vários hormônios 
(das glândulas sexuais e do córtex 
supra-renal); os terpênicos contêm 
como unidade fundamental o iso- 
preno —  um hidrocarboneto que 
dá origem aos carotenóides e à vi
tamina A.

VEJA TAM BÉM : Álcoois e Fe- 
nóis;t Alimentação: Fotossíntese; 
Molécula.
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Liquens

Os liquens —  plantas de aspecto 
taloso que apresentam corpo pouco 
diferenciado, onde não se podem 
distinguir órgãos como raízes, fo
lhas e caules — resultam da asso
ciação íntima de fungos* e algas*. 
Esses dois organismos vegetais be
neficiam-se reciprocamente, nessa 
simbiose.

Nos liquens, o fungo beneficia-se 
com os alimentos produzidos fotos- 
sinteticamente pela alga; esta, por 
sua vez, goza da proteção forne
cida pelo micélio (denso emara
nhado de filamentos —  hifas — 
que formam o corpo do fungo). As 
hifas também fornecem água e sais 
minerais (que retiram do meio am
biente^ e justapõem-se em torno 
das células das algas formando 
haustórios (filamentos sugadores 
de alimento).

Morfologicamente costumam-se 
reconhecer vários tipos de talos en
tre os liquens. Há os de aspecto ar
bustivo — como nos gêneros Us- 
nea, Cladonia e Ramalina; os de 
tipo foliáceo, como nos gêneros 
Parmelia e Colema; e, tam bém , os 
que apresentam uma forma crustá
cea, como os dos gêneros Leca- 
nora, Graphis e Pertusaria.

Quase sempre o talo dos liquens 
é constituído em sua maior parte 
pelas hifas do fungo. Apenas em 
casos particulares, como na Coe- 
nogonium, são os filamentos de 
alga que formam a maior parte do 
talo.

Na maioria dos casos, os talos 
são heterômeros: as algas e as hifas 
fúngicas distribuem-se segundo 
uma estrutura definida que dá  ao 
líquen uma simetria radial ou dor- 
siventral típica. Poucas vezes o talo 
do líquen e homômero, isto é, for
mado por uma estrutura irregular 
de hifas e algas. Nesse caso, a 
planta tem aspecto gelatinoso ou 
cartilaginoso.

Quase toda a parte interna dos 
liquens de estrutura dorsiventral é 
ocupada por algas; há poucas hi
fas. Estas, às vezes densamente en
trelaçadas, constituem a região ex
terna da planta, formando um 
plectênquima (falso tecido). Em 
contato com o substrato, o plectên
quima dá origem a hifas rizoidais, 
que, como raizes, absorvem água e 
sais minerais e servem para a fixa
ção do talo.

Os liquens de estrutura radial 
têm o talo constituído por uma sé
rie de eixos que se ramificam. O in
terior dos eixos ou ramos é ocu
pado por hifas, que formam uma 
espécie de medula ou corda central. 
Em torno dela distribuem-se as cé
lulas da alga, sustentadas por um 
micélio frouxo. Externamente, há 
um denso revestimento de hifas. 
Um corte transversal a cada eixo 
ou ramificação do talo mostraria 
três camadas concêntricas (a inter
mediária correspondendo à das al
gas).

Como associaçoes entre tipos di
versos de organismos, os liquens 
multiplicam-se de forma asse
xuada, graças aos sorédios, peque

nos propágulos ou pacotes de hifas 
e células ae alga emaranhadas. Es
sas estruturas podem aparecer em 
toda a superfície ou em regiões es
peciais do talo (assoralias). Os so
rédios, que dão à planta um as
pecto pulverulento e áspero, 
desprendem-se e são levados pelo 
vento, reproduzindo e espalhando o 
líquen. Quando caem em lugar 
adequado, as hifas crescem e as al
gas multiplicam-se, dando origem a 
um novo talo.

Separadamente, algas e fungos 
reproduzem-se de modo diverso. 
As primeiras multiplicam-se asse- 
xuadamente por divisão celular. Já 
os fungos podem reproduzir-se se- 
xuada ou assexuadamente, produ
zindo estruturas sexuais, esporân- 
gios, etc.

Nos desertos e 
nas terras geladas

Os liquens distribuem-se sobre 
toda a face da terra. Aparecem do 
equador até as regiões polares, dasOs liquens (na foto, em cinza) surgem da associação entre algas e fungos.

Ao microscópio, a camada extern a deste líquen —  "Xanthoria parietina" —  aparece formada pelas hifas do fungo.
Na região mais interna, semelhante a uma malha muito rala, estão as algas (ou gonidios. no caso dos liquens).
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Liquens como a "Evernia vulpina" são usados na indústria de perfumes.

m atas úmidas aos desertos tórridos 
e áridos. Isso é uma demonstração 
da grande capacidade adaptativa 
do grupo vegetal.

Muitas vezes os liquens prepa
ram o terreno para a instalação de 
espécies mais exigentes. Por isso 
são denominados “vegetação pio
neira”. Crescem, por exemplo, na 
rocha nua, onde segregam certas 
substâncias —  os ácidos liquênicos
—  que corroem os minerais, de
compondo-os e fazendo aflorar os 
primeiros vestígios de solo. Da 
ação contínua e incessante dessas 
substâncias e dos restos orgânicos 
decompostos resulta um substrato 
mais adequado a outras espécies 
vegetais.

Os liquens também vivem sobre 
o solo úmido dos barrancos, a areia 
das restingas, os troncos das árvo
res (como epífitas*), telhas e muros 
de casas, etc. Mas dificilmente 
aceitam a presença dos gases tóxi
cos provenientes de motores a ex
plosão e fábricas, que dominam o 
ar das grandes cidades. O fogo 
também e muito pouco tolerado pe
los liquens: sua estrutura delicada 
funciona como combustível. Nos 
cerrados habitualmente queimados, 
os troncos das árvores nunca apre
sentam liquens epifiticos. Já os cer
rados que não sofrem queimadas 
por alguns anos têm árvores cujos 
troncos estão sempre cobertos por 
Usnea, Parmelia e outros gêneros 
de liquens.

Os liquens quase não apresen
tam importância prática. Entre
tanto, alguns deles fornecem resor- 
cina, ácidos liquênicos, substâncias 
aromáticas, etc. Outros pojlem ser 
utilizados como alimento. E o caso 
da espécie Lecanora esculenta que 
se distribui em vastas regiões da 
Criméia (na Rússia) e no norte do 
deserto do Saara. Também o iwa- 
take (Gyrophora esculenta), no Ja
pão,_e á Cladonia rangiferina, nas 
regiões polares e subarticas são 
consumidos na alimentação. Final
mente, certos liquens contêm fitoa- 
glutininas, que são substâncias uti
lizadas na determinação de grupos 
sanguíneos.

As classes de liquens

Os liquens são agrupados em di
ferentes classes, de acordo com os 
fungos —  ficomicetos, ascomice- 
tos, basidiomicetos ou deuteromi- 
cetos — , que compoèm as associa
ções. Dessa forma, existem quatro 
espécies de liquens: Ficoliquens, 
Ascoliquens, Basidioliquens e Deu- 
leroliquens. As algas que partici
pam da associação podem perten
cer a vários grupos de clorofíceas 
e cianoficeas.

A classe dos Ficoliquens é bas
tante pequena, compreendendo 
uma única ordem, Geosiphonales, 
com uma só família, Geosiphona- 
ceae e um gênero, Geosiphon, que 
foi encontrado na Europa Central.

A maior de todas as classes é a 
dos Ascoliquens. Neles o fungo re- 
produz-se sexualmente, dando ori
gem a corpos de frutificação que 
servem como base para a classifi
cação do líquen. Dessa forma, são 
reconhecíveis^ os liquens Pyreno- 
carpae, que têm corpo de frutifica
ção do tipo peritécio, e os Gymno- 
carpae, com corpo de frutificação 
do tipo apotécio. A primeira dessas 
subclasses compreende 83 gêneros, 
enquanto a segunda inclui 315.

Os principais gêneros de Ascoli
quens são Graphis, Chiodeclon — 
que vive sobre troncos e tem cor 
avermelhada — , Coenogonium, 
Cladonia, Parmelia, Usnea e Ra
ma lina.

Nos Basidioliquens o fungo é do 
grupo dos himenomicetos. Essa 
classe de liquens também é pe
quena: tem apenas seis gêneros. No 
Brasil, são bastante comuns os gê
neros Cora (que cresce sobre bar 
rancos úmidos) e Scytonema  (que 
aparece como epífita em árvores da 
mata atlântica).

Os Deuteroliquens —  ou liquens 
imperfeitos — sao os menos conhe
cidos. O fungo é imperfeito e, nesse- 
caso, a alga geralmente é uma clo- 
rofícea unicelular.

VEJA TAM BÉM : Algas; Fungos.

Liquidez

Se uma pessoa paga sua conta 
de luz com um cheque visado, o 
caixa poderá recebê-lo como se 
fosse dinheiro, pois é certo que te
nha liquidez. Da mesma forma, se 
um industrial sabe que seu freguês 
pagará as duplicatas no prazo 
certo, pode dizer com segurança 
que essas têm liquidez.

O mesmo acontece com os títu
los de crédito e financiamento —  
debêntures, títulos da dívida pú 
blica, letras de câmbio —  cujo res
gate têm data e lucros previstos, e 
cuja venda “a bom preço” é fácil, 
mesmo antes de seu vencimento.

Quanto maior for o grau de con
fiança no resgate e a facilidade de 
venda com lucro*, maior será a li
quidez de um título. Isto quer dizer 
que, quanto mais fácil for trocá-lo

por dinheiro, mais líquido ele será.
Um título tem, peio menos, dois 

valores, um intrínseco^ e outro de 
mercado (preço, cotação). O valor 
intrínseco depende basicamente do 
tipo do título e das características 
de quem emite, e tende a ser relati
vamente constante. A determina
ção do valor de mercado, por sua 
vez, depende de vários fatores —  
inclusive do valor intrínseco — , 
tornando-se, assim, muito vulnerá
vel a flutuações. Se aumenta o va
lor de mercado (em relação ao va
lor intrínseco), diminui a liquidez 
do título.

Uma ação negociável na Bolsa 
de Valores (pressupondo um mer
cado estável) pode dar uma idéia 
dessa relação. O valor intrínseco 
da ação é o que corresponde ã sua 
participação no patrimonio líquido 
da empresa e os lucros que ela 
tende a oferecer. O valor de mer
cado é a cotação que atinge na 
Bolsa. Se a cotação cai, a ação se 
tornará mais barata, e haverá 
maior número de pessoas dispostas

Através da hipoteca, garante-se a liquidez de titulos de crédito. Num mer
cado de ações (embaixo), a liquidez aumenta com a queda da cotação.

CA*



Liquidez

Grandes investimentos (como uma siderúrgica) têm liquidez a longo prazo.

a comprá-la — a liquidez para 
quem possui essa ação aumenta. Se 
a cotação sobe, diminui o número 
de compradores em potencial, re
duzindo a liquidez da ação.

Ao contrario dos títulos de cré
dito, as ações não têm prazo de res
gate nem lucro prefixados.

Liquidez de firmas

Antes de fornecer empréstimos 
ou financiar mercadorias, é muito 
importante para os credores conhe
cer o grau de liquidez da firma. Ba
sicamente, eles vão procurar saber 
qual é a capacidade que ela tem de 
efetuar os pagamentos em dia, e 
isso leva a um estudo cuidadoso da 
situação da empresa. Um bom indi
cador pode ser a rentabilidade, isto 
é, a razão entre os lucros e o capi
tal investido. Muitas vezes, con
tudo, hà alta rentabilidade e a si
tuação da empresa é boa, mas há 
atraso nos pagamentos. Isso pode 
acontecer quando não há sincronia 
entre as datas de recebimento (pela 
firma) dos pagamentos das merca
dorias vendidas e as datas de venci
mento dos empréstimos. E_m geral, 
os administradores mantêm uma 
reserva de capital (em dinheiro ou 
valores facilmente conversíveis em 
dinheiro) destinada a cobrir as dife
renças entre pagamentos e recebi
mentos. Quanto maior for essa re
serva de capital, menor será a 
probabilidade de a firma não saldar 
um compromisso no prazo previsto 
(maior será a liquidez).

A liquidez de uma empresa é
ainda um problema de tempo: algu
mas firmas podem apresentar 
maior liquidez em determinadas 
épocas do ano, conforme o movi
mento de compras ou vendas; ou
tras podem ter pouca liquidez a 
curto prazo e muita a longo prazo. 
E o caso de alguns grandes investi

mentos, que podem ser altamei 
rentáveis, mas cujos lucros são ri 
lizados após um longo períodl 
plantações de longo tempo de cres
cimento (café e madeira, por exem
plo) e empresas com longo tempo 
de instalação ou fabricaçao (corijio 
usinas hidrelétricas, estaleiros, si
derúrgicas). Há ainda as firmas que 
possuem ótima liquidez — por l 
rem recebido grandes emprestimôs 
pagáveis a longo prazo — , mps 
que pela baixa rentabilidade são 
solventes a lonpo prazo.

Para a avaliaçao da liquidez 
uma empresa há uma série de índii 
ces que são obtidos, normalmente 
da relação entre os valores disponí
veis e realizáveis (caixas, banccps, 
contas a receber, estoques) e os 
lores exigíveis em épocas corri 
pondentes (contas e outros valoijes 
a pagar a curto e longo prazo). Qu 
tra forma de obter esses índices é 
medir a rotação anual do capii 
investido em determinados ativjos 
(estoques, contas a receber). Ee- 
pois de calculados, os índices slo  
comparados aos respectivos pa
drões, quejjodem  ser de duas or 
dens: padrões gerais do ramo (veri 
fica-se, através de balanços, qu#is 
os valores médios dos índices para 
firmas do mesmo ramo, de porte 
semelhante) e padrões historicos 
(examina-se quais foram os valoijes 
dos índices para a mesma emprena, 
em épocas anteriores).

As análises de liquidez não 
feitas somente pelos credores: tain- 
bém os administradores das empre
sas acompanham a situação de li
quidez de suas firmas, procuranio 
manter o equilíbrio entre a liquid 
e a rentabilidade.

VEJA TAM BÉM : Empresa; f i 
nanças.

Lírico

O termo “lírico” deriva do grego 
lyra (que passou para o latim lira): 
na Antiguidade clássica, era co
mum esse instrumento fornecer 
fundo musical às declamações. As 
vezes, a composição poética era 
mesmo cantada.

Designando na época um tipo 
bem definido de poesia, a palavra 
veio a abranger, modernamente, 
toda uma categoria do sentimento 
humano. Lírica é a pessoa ou a arte 
que, após um movimento de inte- 
riorização, deixa fluir sua subjetivi
dade. A vivência subjetiva do ar
tista tem um poder transfigurador 
—  as visões que ele fixa surgem e 
desaparecem como se estivessem 
fora da realidade espacial e tempo
ral. Isso ocorre porque, abando- 
nando-se à inspiração, o poeta cria 
para si mesmo. Sua poesia dura 
apenas o momento de harmonia en
tre o criador e o resto do mundo: 
quando vive um instante, esquece o 
anterior.

Por esse motivo o tempo do 
poeta lírico é o presente: a recor

dação presentifica o passado e o fu
turo. De uma maneira geral a poe
sia lírica volta-se para o amor e va
loriza a musicalidade, que, por sua 
fluidez e seu caráter incorpóreo, 
traduz as emoções íntimas do poeta 
de forma mais adequada do que as 
palavras desgastadas pelo uso coti
diano.

A cada tipo de comportamento 
lírico corresponde uma forma, que 
foi empregada de maneira mais ou 
menos rígida nos diferentes perío
dos literários. As principais são o 
rondei, o triolé, o pantum, a sex- 
tina, a cjuadrinha, a vilanela, a ba
lada, a egloga, a elegia, o salmo, o 
hino, a ode e o soneto.

A lírica na História

Já  na Grécia Antiga, Ana- 
creonte*, Safo* e Alceu cantaram o 
amor erótico, ao passo que Sólon* 
e Focílides, por exemplo, escreve
ram elegias morais. Calino de 
Éfeso dedicou-se à elegia política, 
e Píndaro*, à poesia coral. Tirteu, 
por sua vez, cantou o ardor guer
reiro dos espartanos.

Na mesma linha de renovação, a 
lírica romana, apesar de profunda
mente influenciada pelos gregos, 
não era tão sentimental quanto a 
da Grécia. Catulo*, Ovídio*, Pro-

"Luigi Cherubini e a M usa do Lírico , de Je a n  A uguste  D om in iq ue Ingres.
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Castro Alves: a preocupação lírica e social no romantismo brasileiro.

pércio* e Tibulo* compuseram ele
gias onde transparece uma paixão 
ardente e melancólica. Em suas 
Odes, Horácio* apresenta uma 
mistura de patriotismo e delicado 
epicurismo*.

Na Idade Média, a lira foi subs
tituída por outros instrumentos mu
sicais: o alaúde, a flauta, a cítara 
e a viola. As poesias da época exal
tavam a mulher, em geral expres
sando de forma intelectualizada 
uma paixão amorosa. Por volta do 
ano 1100, formou-se o idioma pro- 
vençal. Os trovadores, desde logo, 
levaram seu lirismo para todas as 
partes, penetrando na Espanha, Itá
lia e Alemanha. O apogeu da lírica 
provençal compreendeu os séculos 
X II e XIII, época em que os poetas 
do dolce stil nuovo — que se ca
racterizava por um tipo de verso e 
composição poética particulares — 
expressaram o sentimento amoroso 
em todas as suas dimensões. O 
maior representante dessa tendên
cia é Dante*.

No Barroco*, usando temas que 
falavam de amor e religião, os líri
cos (Góngara* e Quevedo*, por 
exemplo) exploraram o artificioso e 
o surpreendente. Posteriormente, o 
Arcadismo* apresentou obras de 
motivação pastoril, ingênua e 
idílica.

Com o Romantismo*, entrou em 
voga uma nova poesia, voltada 
para a idealização da natureza. A 
temática abrangia ainda o amor, a 
religião e problemas filosóficos. Os 
principais líricos desse período são 
Wordsworth*, Coleridge*, Byron*, 
Lamartine*, Brentano*, Keats*, 
Victor Hugo*, Musset*, Nerval* e 
Leopardi*.

Os temas românticos sobrevive
ram na obra dos líricos do Simbo
lismo* (movimento em que o cará
ter antidiscursivo do gênero lírico 
foi levado ao máximo).

No Brasil, a poesia lírica obede
ceu as linhas gerais dos movimen
tos europeus.

Os poetas Gregório de Mattos* 
e Manuel B. de Oliveira* represen
taram as tendências do Barroco 
enquanto que o Arcadismo teve 
como principais seguidores os líri
co-amorosos Cláudio Manuel da 
Costa*, Tomás Antônio Gonzaga* 
e Silva Alvarenga*.

Os líricos do Romantismo segui
ram caminhos diversos. Poetas 
como Casimiro de Abreu* e Gon
çalves Dias* cantaram o amor e a 
saudade e apresentaram uma ima
gem idealizada do índio brasileiro, 
enquanto outros, como Álvares de 
Azevedo* e Fagundes* Varela, es
creveram sobre o tédio, o desalento 
e a inutilidade da vida. Castro Al
ves* e Tobias Barreto* ocupa
ram-se com problemas sociais, mas 
também com temas mais propria
mente líricos. Raimundo Correia*, 
Olavo Bilac* e Alberto de Oli
veira* representam a lírica parna
siana, que apresenta como carac
terística fundamental o rigor da 
forma.

Na poesia dos simbolistas — 
Cruz e Souza*, Alphonsus de Gui
marães* e Augusto dos Anjos*, en
tre outros —  estão presentes a 
amargura, o misticismo e as pai
xões sublimadas.

No Modernismo* —  que marca 
a entrada decisiva de elementos na
cionais na poesia brasileira — , o li
rismo é representado sobretudo por 
Cecília Meirelles*, Carlos Drum- 
mond de Andrade (1902- ), 
Cassiano Ricardo (1895-1974), 
Manuel Bandeira e João Cabral de 
Mello Neto (1920- ).

VEJA TAM BÉM : Literatura; 
Poema; Poética.

Lisboa

Situada na margem direita do 
Tejo, a cerca de 16 quilômetros de 
sua foz, Lisboa representa o mais 
importante centro industrial e por
tuário de Portugal*. Concentra 
842 000 habitantes (1970) — 
quase 10% da população do país
—  e centraliza grande parte das 
atividades ligadas à administração, 
Forças Armadas, serviços públicos 
e economia.

O estuário do Tejo desempenhou 
papel fundamental no trânsito de 
gregos e fenícios. Já antes de 2000 
a.C., existiam pequenos povoados 
nos arredores da atual Lisboa. Se
gundo a lenda, a cidade teria sido 
fundada por Ulisses*, com o nome 
de Ilisippo (ou Olisippo). Por volta 
do século II a.C., passou a ser um 
município romano (Felicitas Julia), 
mantendo essa condição durante 
seis séculos. De 409 a 711/714, foi 
sucessivamente ocupada pelos bár
baros alanos, suevos e visigodos.

No final desse período, foi to
m ada pelos sarracenos (mouros) 
que mudaram seu nome para Lisa- 
bona, do qual derivou Lisboa. Em 
1093, os mouros sofreram sua pri
meira derrota, numa batalha tra
vada contra os cruzados chefiados 
por Afonso VI de Leão. Final
mente, em 1147, Lisboa foi recon
quistada por Afonso* Henriques, 
transformando-se em capital do 
Reino de Portugal e, nos séculos 
XV e XVI, em sede de um imenso 
império, repartido por vários conti
nentes. Para Lisboa convergiam as 
riquezas da América (de modo 
todo particular, do Brasil), da 
África e da  Asia.

De 1580 a 1640, a cidade entrou 
em rápido declínio, sob o domínio 
espanhol. E em 1755 foi arrasada 
por um terremoto seguido de inun
dações e incêndios: cerca de 12 000 
pessoas morreram. (O cataclismo 
atingiu também todo o resto do 
país, o sul da Espanha, a França e 
o norte da África.) A reconstrução 
de Lisboa foi orientada pelo Mar
quês de Pombal*, então primeiro- 
ministro. No século XX, ela ainda 
conserva traços desse reergui- 
mento, marcantes em toda sua 
parte baixa.

Em 1640, o duque de Bragança 
proclamou-se rei de Portugal, 
como Dom João* IV. A partir 
dessa época, Lisboa ligou-se pro
gressivamente ao império ultrama
rino, situação que se manteve até 
1807, quando a invasão napoleô- 
nica, comandada por Andoche Ju- 
not (1771-1813), obrigou a família 
real a refugiar-se no Brasil. Liberta 
das tropas napoleônicas, em 1808, 
Lisboa evoluiu sem grandes acon
tecimentos até 5 de outubro de 
1910, data da proclamação da Re
pública.

No período posterior à Primeira 
Guerra Mundial de 1914/18, a ci
dade alargou-se pelos subúrbios, 
onde se localizam as refinarias de 
petróleo e as fábricas de montagem 
de automóveis e caminhões. A 
Ponte Salazar (inaugurada em 
1966), sobre o estuário do Tejo, fa
voreceu as ligações com o sudeste 
português.

Como em todo Portugal, a in
dústria lisboeta é insuficiente e 
pouco diversificada; destacam-se 
os setores têxtil, alimentar e de cal
çados. A indústria pesada limita-se 
a produção de maquinaria de pe
queno porte. Além disso, o país — 
pobre em recursos minerais — e 
sua capital nunca aproveitaram 
bem a riqueza colonial, canalizada

Situado junto à "baixa", o largo do Rossio, no centro da velha cidade.
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em grande parte para a Inglaterra. 
No entanto, Lisboa ainda consegue 
ser um importante porto, que ex
porta vinho, metais e conservas ali
mentícias, e importa combustíveis, 
algodão, produtos tropicais e ma
nufaturados.

O quadro econômico comple
ta-se com uma acentuada atividade 
artesanal: couro, cerâmica, ouro e 
prata.

Como capital e maior centro co
mercial e financeiro, Lisboa consti
tui o pólo principal das comunica
ções ferroviárias do país, dispondo 
de fáceis ligações com a Espanha 
e a França. O aeroporto (em Saca- 
vém, um dos bairros mais moder
nos) tem proiecão internacional.

O centro de Lisboa é represen
tado pelo largo do Rossio, com 
seus cafés e confeitarias. Entre o 
largo e o Terreiro do Paço, às mar
gens do Tejo, situa-se a “baixa”, 
com seus casarões do século
XVIII, com a rua Augusta repleta 
de lojas de artesanato e artigos im
portados. Do Rossio sai também a 
avenida da Liberdade, que leva à 
moderna e sofisticada zona resi
dencial norte. Contrastam com 
essa área os bairros da Alfama e da 
Mouraria, com ruas estreitas, case
bres, adegas e velhas casas onde se 
cantam fados.

O subúrbio do oeste, Belém, 
atesta o poderio de Portugal colo
nialista. Foi escolhido por Dom 
Manuel*, o Venturoso, para nele se 
erigir o Mosteiro dos Jerônimos 
(para a irmandade de São Jerô- 
nimo), como celebração da viagem 
de Vasco da Gama* às índias. Seu 
estilo arquitetônico —  que ficou 
conhecido como manuelino —  re
vela influências árabes e renascen
tistas em seus arcos monumentais 
extremamente leves e rendados.

Lisboa possui diversos outros 
monumentos antigos: a Torre de 
Belém, beirando o Tejo; o Castelo 
de São Jorge, que domina a parte 
velha da cidade; a catedral; as igre
jas do Carmo, da  Madre de Deus, 
de S. Vicente de Fora e de S. Roque 
(com um Museu de Arte Sacra); a 
Basílica da Estrela, etc. É também 
rica em museus: Museu Nacional 
de Arte Antiga (com a mais repre
sentativa coleção de cerâmica por
tuguesa); Museu dos Coches; Mu
seu de Arte Contemporâne.t; 
Museu de Arte Popular; Museu 
Militar; Museu Arqueológico e Et
nográfico Dr. Leite de Vasconce
los; etc.

A margem direita do Tejo (a 
oeste da cidade), protegida dos ven
tos pelas colinas de Sintra, atrai 
grande número de turistas, sobre
tudo de abril a setembro. E o tu
rismo constitui a principal fonte de 
renda para uma cidade com muitos 
jardins (de Campo Grande, de 
Campo de Ourique, da Estrela, 
etc.), parques (Parque Eduardo 
VII, entre outros), lagos e fontes ar
tificiais e uma bem equipada rede 
hoteleira — que se estende de Lis
boa ao Estoril (com seu cassino), 
Cascais (com suas imponentes 
mansões) e Sintra (com seus palá
cios e bosques).

VEJA TAM BÉM : Barroco: Eu
ropa; Portugal.
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Nos arredores de Lisboa, o aqueduto das Águas Livres; nas ruelas da Alfama e da Mouraria, as velhas casas.
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Lissitzky, El

Arquiteto, pintor, gráfico e de 
modo geral um grande pioneiro do 
Abstracionismo , Lissitzky foi um 
dos artistas russos que maior in
fluência exerceram sobre os cami
nhos artísticos em todo o mundo.

Eliezer Markowitsch “El” Lis
sitzky nasceu em 1890, em Bezirk 
Smolensk. Teve formação nitida
mente européia, po isnão  pôde cur
sar as escolas da São Petersburgo 
czarista por ser judeu. Estudou en
genharia de 1909 a 1914 na Escola 
Técnica de Darmstadt (Alemanha), 
e terminou os estudos em Moscou, 
onde começou a ser influenciado 
por Malevitch* e pelo grupo cons- 
trutivista de Tatlin*. Ligou-se a Ta- 
tlin e Rodschenko* e iniciou uma 
série de desenhos e pinturas que 
chamou de Proun (nome que servi
ria para identificar o co n ju n to  de 
sua obra). Passou então a lecionar 
nos ateliês estatais.

Em 1921, dirigiu a Faculdade de 
Arquitetura de Moscou e as seções 
de arte gráfica e tipografia da Es
cola de Arte. Nesse mesmo ano, 
mudou-se para Berlim, tem poraria
mente, onde fora para acompanhar 
uma exposição de arte realizada em 
seu pais.

Na Alemanha fez-se amigo de 
Laszlo Moholy-Nagy*, sobre quem 
exerceu influencia decisiva. Em 
1922, colaborou em vários jornais 

juntamente com Moholy-Nagy e 
Theo van Doesburg* (que, nesse 
ano, publicou na Holanda a Histó
ria aos Dois Quadrados, série de 
seis desenhos que El Lissitzky fi
zera na Rússia em 1920).

Com Hans Richter*, Mies van 
der Rohe*, Hans Arp*, Viking Eg- 
geling, Moholy-Nagy e Van Does
burg, Lissitsky formou na Alema
nha o Grupo 6  (de Gestaltung), em 
1922. Nessa equipe, caracteri- 
zou-se como intermediário da arte 
revolucionária russa na Europa. 
Exerceu bastante influência nos es
tilos dos grupos Bauhaus* (alemão) 
e De Stijl (holandês), que já  se 
orientavam para finalidades análo
gas. Definiu a arte Proun publi
cando (1922) junto ao De Stijl um 
manifesto que havia redigido na 
Rússia. Na mesma época, dirigiu 
com Ilya Ehrenburg* a revista in
ternacional de arte Vesch (Objeto), 
onde publicou uma conferencia 
(pronunciada em Berlim, Rotter- 
dam, Utrecht e Haia) sobre a jovem 
arte soviética. E entrou para o mo
vimento De Stijl.

Em 1924, esteve recolhido a um 
sanatório para tuberculose na 
Suíça, mas não deixou de traba 
lhar. Colaborou com a revista da- 
daísta M erz (Colagens), de Kurt 
Schwitters (1887-1948), criou o 
grupo ABC e participou da edição 
da respectiva revista juntamente 
com o holandês Mart Stam e o 
suíço Hans Schmidt.

Em colaboração com Hans Arp, 
publicou o livro Os Ismos da Arte  
(1925) e foi para Hannover, onde 
permaneceu até 1928 como convi
dado do museu Kastnergesells- 
chaft. Ainda nessa cidade, fez a de

coração interior do gabinete dos 
abstracionistas no Landes Mu- 
seum, que mais tarde acabaria 
sendo destruído pelos nazistas.

Voltou para Moscou em fins de 
1928, depois de curta permanência 
em Berlim. Na capital soviética, 
exerceu ampla atividade artística 
dentro de um programa do Cons- 
trutivismo* tatliniano, que abran
gia arquitetura, teatro, cinema, fo
tografia, projetos industriais, 
decorações e exposições internacio
nais. Publicou também muitos li

vros para crianças, numa época em 
que estava bastante interessado em 
educação visual. Morreu de tuber
culose em Moscou, em 1941.

A arte Proun de Lissitzky ba
seia-se em composições de formas 
em três dimensões conjugadas ou 
confundidas com formas planas, e 
na valorização dos elementos mate
riais (volumes, linhas, cores, sons) 
e das relações formais puras (sime
tria, proporção, ritmo, harmonia). 
No desenho e na arte gráfica, El 
Lissitzky lembra a linha de Male

vitch, poética e límpida. No final 
de sua carreira, a construção de 
obras utilitárias mostra adesao à li
nha de Tatlin.

Em sua obra — como no Cons- 
trutivismo e no Concretismo* em 
geral —  não existe separação entre 
pintura e escultura: o objeto plás
tico, uma estrutura criada com ele
mentos dessas duas artes, é com
pleto em si mesmo. El Lissitzky 
procurou uma unidade de estilo e 
insistiu na criação de uma lingua
gem única e igualmente válida para 
diversas formas de arte como a pin
tura, a escultura, as artes gráficas 
e ópticas (fotografia, cinema), a ar
quitetura, o desenho industrial e as 
artes aplicadas em geral. (E em to
dos esses campos, ele foi um dos 
maiores nomes da vanguarda 
russa.) Coerente com a tese que de
fendera ao optar pelo Construti- 
vismo, a arte de Lissitzky criou um 
novo universo, em vez de apenas 
reproduzir ou recriar a realidade 
que cerca o artista.

Coube a Moholy-Nagy e a ou
tros da Bauhaus desenvolver as 
premissas elaboradas por Lissitzky 
em favor de uma arte livre, embora 
permeada de percepção histórica. 
Ainda hoje, a obra do pioneiro 
russo vem sendo mostrada, em seu 
país e em todo o mundo, como uma 
das mais interessantes realizada no 
campo do Abstracionismo.

VEJA TAM BÉM : Abstracio
nismo; Concretismo; Construti- 
vismo; Mondrian, Piet.

Pioneiro do Abstracionismo, "El 
si mesma. (À  direita, capa para a

procurou uma arte contida em 
Bauen in der W elt".)

Ele buscou uma linguagem única em arte visual, sem separação entre pintura e escultura. ("Proun 1 D " , 1919.)



3 0 4 Literatura

Literatura

Desde a Antiguidade, o conceito 
de literatura vem sofrendo varia
ções. O próprio vocábulo foi inter 
pretado de diferentes formas atra
vés dos séculos. A palavra 
origina-se do latim (litera =  “le
tra”) e corresponde a grammaliké 
dos gregos. Na época de Quinti- 
liano , para quem a gramática* se 
fixava no uso correto da língua e 
no estudo da poesia, a literatura 
abrangia o ensino da escrita*, da 
leitura e dos textos poéticos. O lit- 
teratus era, então, um expositor de 
conhecimentos teoricos da gramá 
tica e da poesia. Correspondia ao 
futuro lettré francês.

Na Idade Média a literatura con
tinuou relacionada à gramática, 
considerada então a primeira arte 
do trivium  (gramática, dialética, re
tórica). O lilterator equivalia ao 
grammatikós: professor de leitura e 
escrita.

Somente no início do século 
XVIII a literatura ganhou um pou
co mais de autonomia em relação 
a gramática. Passou a significar 
eloqüência e poesia. Na segunda 
metade desse século, era conside
rada uma espécie de atividade do 
letrado e, portanto, sua produção. 
Logo depois, a palavra passou a ser 
empregada para indicar o conjunto 
de obras literárias de um país (lite
ratura inglesa, francesa, alemã, 
etc.) e designar a criação estética.

Os sofistas* interpretavam o fe
nômeno literário como um pro
cesso, no qual distinguiam três fa
ses: a invenção (escolha do 
assunto), a disposição (catalogação 
das idéias, coordenação do assunto 
para obter movimento e unidade) e 
a elocução (elaboração por meio da 
palavra escrita, objetivando a cla
reza, a correção, a harmonia, etc.). 
Com Platão*, porém, surgiu uma 
conceituação de arte* que se res
tringia sobretudo ao conteúdo: o 
artista seria aquele que cria uma 
realidade intermediária entre o 
mundo inteligível e o mundo sensí
vel (este, base para a criação, seria 
no entanto uma ilusão —  e a arte, 
a ilusão de uma ilusão). Já com 
Aristóteles* a arte passou a ter um 
caráter imitativo. Para ele, a imita 
ção* (mimese) não sijnificava có
pia, mas possuía funçao corretiva e 
retificadora: através de sua obra, o 
artista capta a essência íntima dos 
objetos, seres, sentimentos, etc. As
sim, a imitação da obra de arte é 
superior ao modelo imitado, pois 
atinge a enteléquia (entelechia: o 
que, para cada ser, é a posse de sua 
perfeição, de seu fim). A arte lite
rária  e a que cria pela palavra uma 
imitação da realidade.’ O processo 
mimético possibilitou a distinção 
entre uma obra de arte e outras de 
caráter cientifico ou histórico. Essa 
foi uma das grandes contribuições 
de Aristóteles no campo da teoria 
e critica literárias. No entanto, até 
o século XVIII, prevalesceu o con
ceito de literatura como gramática, 
eloqüência, etc.

Quando teoria e crítica literárias 
se tornaram disciplinas autônomas,

"As Estrofes do Parnaso", de Rafael Sanzio: um tributo renascentista às musas e aos poetas da Antiguidade.
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o termo “ literatura” passou a se 
empregado genericamente para d< 
signar qualquer forma do fato lit< 
rário. Surgiu então, no século XI> 
o conceito que considerava literi 
lura o conjunto da produção e: 
crita. Desse ponto de vista, literi j 
tura seria expressão da cultura* 
por intermédio da palavra, en g lt- 
bando sentimentos, emoções, op - 
niões e conhecimentos em geral. 
Nesse período, tanto a crítica 
quanto a história literárias estavam 
ocupadas com os textos escritos do 

assado, não apenas os textos qe 
Icção. Por esse motivo eles consi
deravam literário qualquer texto e ;- 
crito (no Brasil, um dos adeptcs 
desse conceito foi Sílvio Romero*).

Muitos críticos voltaram-se con
tra essa posição e procuraram utra 
definição de literatura que se re i- 
tringisse ao caráter essencialmen e 
ficcional. E esse conceito restrito 
de literatura partiu de Francisco 
De Sanctis* e de Benedetto C roce |f. 
Por isso, Fidelino de Figueireco 
(1889-1967), seguindo Croce, e;- 
creveu que “a arte literária é, v e -  
dadeiramente, a ficção, a criação 
de uma supra-realidade com os da
dos profundos, singulares e pe 
soais da intuição do artista” . E o 
artista, para atingir sua finalidad;, 
usaria a palavra expressivamente 
estilizada.

De acordo com esses conceitos, 
o poeta e o prosador apresentar 1, 
juntamente com a realidade co 
mundo, a sua verdade: a realidac e 
da obra literária teria como pomo 
de partida a realidade em que vive 
o artista que pode também recriá- a 
(o que equivaleria a uma supra-re i- 
lidade). Com isso poderia a:é 
mesmo entrar em choque com o 
real. E o caso de A  Metamorfose,

de Kafka*, certos episódios de Os 
Lusíadas, de Camões*, e o perso
nagem Peri do romance O Gua
rani, de José de Alencar*.

A teoria marxista, de acordo 
com o crítico Lucien Goldmann 
(1913- ), vê a obra literária 
como uma concretização das ten 
dências próprias dos grupos so
ciais, uma correspondência entre a 
estrutura das criações individuais e 
a do pensamento do grupo. Nesse 
caso, a visão de mundo que a obra 
deixa transparecer seria a do 
grupo, transportada pelo artista 
para o campo da criação imaginá
ria. Sartre*, porém, ve a literatura 
essencialmente como uma tomada 
de posição: o escritor, além de ar
tista, é um combatente, um engagé.

A jiteratura tem sido analisada, 
também, como uma forma de co
nhecimento. O escritor projeta, 
através de signos lingüísticos, o 
conteúdo de seu conhecimento, isto 
é, aquilo que ele apreendeu em face 
da realidade, do universo. A litera
tura seria, então, a expressão do 
conhecimento, que pode ser usu
fruído pelos leitores.

Os signos* empregados pela lite
ratura (isto é, as palavras) são poli
valentes. Ao contrário da história*, 
da filosofia* e da religião*, a litera
tura emprega as palavras de forma 
metafórica, recriando a realidade.

Variações da literatura

Apesar de seus elementos essen
ciais, que a tornam uma arte autô
noma e um fenômeno universal, a 
literatura apresenta uma série de 
variações. São diferenças aciden
tais que dizem respeito a época, 
países, individualidades, etc. As
sim, ao lado dos aspectos univer

sais da literatura, pode-se falar 
também em literatura nacional, em 
que são consideradas as caracterís
ticas étnicas, histpricas e culturais 
de determinado povo. As obras lite
rárias dos escritores brasileiros, 
por exemplo, também são ficção; 
instauram uma nova realidade 
através de palavras polivalentes. 
No entanto, elas diferem das obras 
de outros países, pois trazem em si 
características nitidamente brasilei
ras sem deixar, contudo, de serem 
literárias. Existem ainda obras es
pecíficas, com diferentes finalida
des, como a filosofia (que se preo
cupa com problemas essenciais do 
homem e do mundo), a didática 
(caracterizada por sua função edu
cativa), a infantil, a cientifica e a 
de ficção* científica. Um tipo espe
cial dessa arte é a literatura* oral.

O termo “ literatura” tem sido 
empregado segundo variadas 
acepções: em função do tema ou da 
intenção (literatura indianista, de 
terror, de evasão, etc.); significando 
“bibliografia” (literatura sobre o 
Romantismo, sobre doenças, etc.); 
designando divisões do estudo lite
rário nas universidades (literatura 
comparada, literatura geral, etc.).

A classificação das obras literá
rias em gêneros é um problema que 
tem sofrido uma série de variações 
históricas. Platão chamou a aten
ção para esse aspecto quando divi
diu (livro III da República) a poe
sia em mimética ou dramática, 
lírica ou não-mimética e mista ou 
épica. No entanto, a estética platô
nica tendia a abolir os gêneros lite
rários, pois preocupava se em cap
tar a universidade da arte em geral. 
A primeira reflexão profunda sobre 
o assunto apareceu na Poética de 
Aristóteles, que dividiu os gêneros



baseando-se em elementos da 
forma e do conteúdo.Assim, distin
guiu modalidades de poesia se
gundo os meios com que se realiza 
a mimese (poesia ditirâmbica, tra
gédia e comédia), segundo os obje
tos da mimese (tragédia e comédia, 
conforme o homem que nela apa
rece seja melhor ou pior que os ho
mens em geral), segundo os modos 
da mimese (narrativo ou dram á
tico). Horácio*. por outro lado, 
considerou os generos unidades 
distintas, correspondendo a vários 
momentos psicológicos, ou _ seja, 
equivalendo a diferentes “tons”.

Os três tipos 
de poesia

No século XVI, a divisão aristo- 
télica da poesia foi substituída por 
uma distinção tripla: poesia dramá
tica (sem o “eu” do poeta), poesia 
lírica (com o “eu” do poeta) e poe
sia épica (mista). A tragédia e a 
epopeia eram então consideradas 
generos maiores. No século XVII, 
surgiu a querela acerca de antigos 
(conservadores) e modernos (defen
sores de novas formas literárias, le
vando em consideração a evolução 
dos costumes, da  organização so
cial, da religião, etc.). E no século 
XVIII apareceram novas formas li
terárias, principalmente o drama 
burguês e o romance*.

Alguns românticos, como Schle- 
gel* e Johann Paul Richter*, tenta
ram também novas teorias do gê
nero. E Ferdinand Brunetiere 
(1849-1906), nas últimas décadas 
do século XIX, passou a conside
rar os gêneros entidades substan
cialmente existentes e não catego
rias arbitrárias.

Com Benedetto Croce a poesia 
foi focalizada como intuiçao-ex- 
pressão, isto é, conhecimento e re
presentação do individual, elabora
ção alógica e, portanto, irrepetível. 
Dessa forma, ele analisou a obra li
terária como “una” e “ indivisível”, 
negando, assim, a validade dos gê
neros. No entanto, admitiu a “ ins- 
trumentalidade” do gênero para a 
história literária, cultural e social.

As teorias 
contemporâneas

No século XX, vários críticos 
continuaram a se preocupar com o 
problema. Emil Staiger, por exem
plo, retomou a tripartição, identifi
cando os estilos épico, lírico e 
dramático. Para ele. essa 
nomenclatura reflete a exigência de 
um estudo da problemática existen
cial, apoiando-se na tridimensiona- 
lidadedo tempo (lírico* =  recorda
ção; épico* =  observação; 
dramático =  expectativa). George 
Lukács*, por sua vez, levou em 
conta, inclusive, fatores de ordem 
sócio-cultural, como a natureza do 
público, a estrutura da sociedade, 
etc. E os estruturalistas, entre os 
quais Roman Jakobson*, estabele
ceram uma relação entre as pecu
liaridades dos gêneros e as diversas 
funções da linguagem: o épico, cen
trado na terceira pessoa, enfatiza a 
função referencial da linguagem; o 
dramático, que implica a segunda 
pessoa, a função apelativa; e o 
lírico, orientado para a primeira 
pessoa, a função emotiva.
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Benedetto Croce (à esquerda) deu ênfase à ficção literária, exemplificada pela obra de Kafka (à direita).

Transmitindo a realidade do mundo 
Quixote". Cervantes testemunhou a

ópria verdade, alguns escritores tornaram-se imortais. Com  "Dom  
dos hábitos medievais. ("D o m  Quixote". segundo J .  Gilbert.)
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t  o aberto perigo
dos grondes © pequenas boros,
nõo ie podendo facilHo'

6  iodos cortiro os ocoscs.

Em seu ensaio fotográfico dedicado a João Guimarães Rosâ, Maureem 
Veredas". À  direita, uma gravura para o romance "Teresa Batista Cansada de

Sisilliat procurou captar plasticamente o universo literário de "Grande Sertão: 
Guerra", de Jorge Amado.

De forma geral, a divisão dos gê
neros em lírico, épico e dramático 
é a mais corrente. No lírico impera 
a subjetividade de um “eu” que pre
fere como temas o amor (principal
mente), Deus, natureza, dor, etc. A 
esfera de vivência lirica é emocio
nal, refletindo o mundo interior. 
Seu tempo é o presente. Já no épico 
o autor coloca-se na posição de es
pectador, tentando tratar objetiva
mente seus temas, que freqüente
mente giram em torno do homem 
em face de uma série de situações, 
refletindo, então, o mundo exterior. 
A esfera de vivência da épica é in
tencional e seu motivo atualizante 
é o acontecer. Seu tempo é o pas
sado. No gênero dramático, por ou
tro lado, o sujeito é “ele” (ou 
“ isso”). A funçao do autor é de 
coordenação e o objeto, uma crise, 
com forma dialogada. A esfera de 
vivência desse gênero é racional, e 
seu motivo atualizante, a ação. Seu 
tempo é o futuro.

O estudo dos gêneros literários 
tem se mostrado fundamental para 
o desenvolvimento da literatura, 
pois leva em conta tanto sua forma 
interior (atitude, tom, finalidade) 
quanto sua forma exterior (métrica 
e estrutura específica).

VEJA TAM BÉM : Arte; Conto; 
Drama; Épico; Estética; Ficção 
Científica; Lírico; Literatura Oral; 
Narrativa; Romance. Autores como H. G. Wells e Monte ro Lobato usaram a literatura para informar e divertir adultos e crianças.
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Literatura Oral

Nenhum povo conhecido, por 
mais simples que ele possa ser, uti
liza todo o seu tempo e toda a sua 
energia exclusivamente para asse
gurar a sobrevivência; costuma 
consumi-los em atividades que es
tão ligadas à produção estética. A 
literatura* — entendida como a 
utilização da língua* de modo a 
obter resultados estéticos —  é uma 
dessas atividades.

Mas a literatura só existe efetiva
mente quando se constitui uma tra
dição, isto é, um processo de con
servar e transmitir a produção 
literária. Na ausência de escrita*, 
essa transmissão é feita oralmente 
e depende integralmente da memó
ria do narrador. Nesse caso, o 
acervo literário tende a restrin- 
gir-se, e as obras mais elaboradas 
tendem a ser as de poesia (são mais 
fáceis de memorizar que as criadas 
em prosa).

Entre os povos chamados “ pri
mitivos” ou “pré-letrados” encon- 
tra-se freqüentemente uma rica pro
dução de lendas, histórias e mitos, 
cujo caráter literário pode ser 
apreendido quer através da fixação 
de formas (pela reprodução literal), 
quer pelo caráter dramatico gue o 
narrador imprime à expressão. E 
quando a organização social é dife
renciada de acordo com a divisão 
do trabalho, criam-se condições 
para o aparecimento de especialis
tas, dedicados parcial ou total
mente à memorização, à reprodu
ção ou à criação, fazendo assim 
com que se torne possível o surgi
mento de uma literatura oral de 
alto nível (comumente associada à 
música sob a forma de canto, e 
muitas vezes combinada ainda com 
a dança e a dramatização, com
pondo espetáculos religiosos ou 
profanos).

A literatura oral, que se recria a 
cada geração, define-se basica
mente por apresçntar um caráter 
folclórico. Como ela sempre exige 
um relacionamento direto entre ar
tista e público, deve possuir comu- 
nicabilidade imediata. Por esse mo
tivo, somente se mantém e se 
perpetua na medida em que ex
pressa sentimentos coletivos e 
lança mão de uma linguagem for
mal que faz parte do patrimônio 
comum de um agregado social; é a 
fidelidade à tradição que determina 
o sucesso do artista.

Continuamente modificada e re
criada, a partir da tradição, a lite
ratura oral é o produto anônimo de 
inúmeros colaboradores: seus intér
pretes. O domínio do acervo folcló
rico e a habilidade em manipular a 
técnica tradicional definem seu va
lor, pois o julgamento da  obra e do 
intérprete dependem de padrões co
letivos que são estabelecidos pela 
tradição. O objetivo desse tipo de 
literatura Çque emerge da vida cole
tiva) não e exprimir uma experiên
cia individual, mas expressar uma 
representação do mundo própria da 
coletividade.

São essas características da lite 
ratura oral que explicam seu modo

Cantadores e romeiros, artistas e público aa literatura oral nordestina

v -  ■ V i t .
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Estórias passam de uma geração a outr 1. ("Conto Popular', de Buday.)

de transformação e difusão. Inci
dentes e temas tendem a conser
var-se por muito tempo e a difun
dir-se de uma sociedade para outra. 
Nesse processo são recombinados 
em enredos diversos, que_sofrem as 
necessárias transformações e ade
quações. Por outro lado, ao incor
porarem detalhes do presente das 
sociedades, são submetidos a uma 
constante atualização. Esses pro
cessos podem ser claramente obser
vados nos contos populares: inci
dentes análogos aparecem em 
estórias diversas e em povos distin
tos. Mas em cada situação assu
mem a roupagem própria da cul
tura* considerada.

A literatura oral não existe ape
nas entre povos que desconhecem a 
escrita. Continua presente mesmo 
em sociedades complexas, que pos
suem uma camada letrada que do
cumenta a criação literária. Isso 
ocorre em virtude da existência de 
barreiras sociais, econômicas e cul
turais que impedem ou dificultam o 
acesso de certos grupos e camadas 
sociais aos textos escritos.

Essa situarão caracterizou todas 
as civilizações, desde a Antigui
dade até a época em que foi insti
tuída a escolarização universal e se 
difundiram os meios de comunica
ção* de massa. Quando existem 
tradições literárias diversas, é co
mum ocorrer um processo de mú
tua fertilização; esse processo pode 
contribuir para o desenvolvimento 
dessas tradições.

Os grandes poemas épicos, os 
textos sacros e as representações 
dramáticas das civilizações antigas 
da Europa e da Ásia exemplificam 
a inter relação existente entre tradi
ção popular oral e tradição escrita 
erudita.

A complexidade e riqueza de 
obras como o Mahabarata e o Ra- 
mayana, da índia, a Bíblia*, e a 
Odisséia e a Ilíada, de Homero*, 
resultaram desse processo: autores 
eruditos compilaram, ordenaram e 
elaboraram um rico material fol
clórico preservado pela tradição 
oral.

Mas a escrita, na Antiguidade, 
era apenas uma forma de preservar 
e transmitir a produção literária. 
Poemas e histórias eram recitados 
pelos bardos — o público aprecia
va-os sob a forma de literatura 
oral.

Durante a Idade Média, mante
ve-se a íntima associação entre a 
tradição oral e a escrita. Baladas, 
poemas e gestas, que eram freqüen
temente inspirados em produções 
literárias mais antigas, foram fixa
dos em forma escrita. Cantados e 
recitados por trovadores, reincor
poravam-se à tradição oral das ca
madas iletradas, sofrendo inúmeras 
transformações durante esse pro
cesso.

Até o século XIX, os padrões de 
existência dos habitantes das zonas 
rurais da Europa não apresentaram 
muitas mudanças. Isso tornou 
possível a estabilidade da cultura 
camponesa. Conservou-se assim 
uma literatura oral muito rica, que 
assimilou elementos das culturas 
clássica e medieval. O acervo dessa 
literatura inclui contos, poemas, 
adágios e adivinhações, que às ve
zes aparecem associados à música 
e às representações dramáticas,
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compondo os espetáculos folclóri
cos das grandes festas populares.

Lendas e mitos brasileiros

Transplantada e modificada pe
los colonizadores portugueses, a li
teratura européia —  influenciada 
por tradições indígenas e africanas 
—  deu origem à literatura folcló
rica brasileira.

Estórias, lendas, provérbios e 
adivinhações de memorização mais 
simples difundiram-se com rapidez 
por todo território. Por serem facil
mente traduzíveis, narrativas de 
origem negra ou ameríndia incor- 
poraram-se às criações européias, 
num constante processo de criação 
popular.

Algumas delas provêm de mitos 
dos ameríndios: é o caso do Curu
pira, do Jurupari e do Mboitatá 
(transformado em boi Tatá, apesar 
de originalmente designar uma co
bra). O folclore popular conservou 
muito pouco da tradição africana: 
as lendas e os mitos que se preser
varam estão ligados às religiões ne
gras e constituem um fenomeno à 
parte. Da Europa a literatura oral 
brasileira assimilou figuras como o 
lobisomem e a mula-sem-cabeça. 
Por outro lado, com elementos afri
canos e indígenas, a elaboração lo
cal criou o saci-pererê. A figura da 
iara, mãe-d’água, por sua vez, 
funde as tradições ameríndia, negra 
e européia encjuanto que o negrinho 
do pastoreio e uma criação exclusi
vamente nacional, do Rio Grande 
do Sul.

Muitas lendas ligadas às crenças 
católicas relatam acontecimentos 
maravilhosos da vida da sagrada 
família e de santos, especialmente 
dos mais populares, como Santo 
Antônio e Sao Pedro. Nelas, fre
qüentemente se atribui a aconteci
mentos que teriam ocorrido com 
personagens sagrados a explicação 
de fenômenos naturais ou de parti
cularidades de certos animais ou 
plantas.

Muitas vezes acontecimentos lo
cais considerados sobrenaturais 
provocam a criação de lendas, as
sociada à construção de capelas ou 
outros monumentos religiosos.

Estórias e contos populares

Os contos, fábulas e estórias dis
tinguem-se das lendas e dos mitos 
por não serem objetos de crença. 
Tomados pelo público como pura 
ficção, buscam divertir e, às vezes, 
transmitir uma lição moral. Nessas 
narrativas também pode ser obser
vada a mistura de elementos impor
tados e elaborações locais.

Os contos de fadas conservam 
elementos do folclore europeu; já  
nas histórias de animais —  onças, 
jabuti e macaco, por exemplo — , 
predominam principalmente in
fluências ameríndias e africanas.

Pedro Malasartes —  herói abso
lutamente sem moral — é conside
rado um personagem genuinamente 
brasileiro, pois, apesar de sua ori
gem europeia, no Brasil adquiriu 
características novas. Em torno 
dele criou-se um ciclo de estórias 
que incorporam episódios de diver
sos contos europeus, enriquecidas 
com elaborações locais.

Como em todo folclore, as mani-

A obra de Homero nasceu da tradição popular. (" A  Odisséia", de Ingres.)

A  literatura popular francesa tevi em Napoleão um de seus personagens.

festações mais elaboradas da litera
tura oral dependem da constituição 
de um modo estável de existência 
e de uma vida associativa intensa. 
Essas condições tornam possível o 
aparecimento de especialistas e de 
uma tradição literaria que dá ao 
público padrões de julgamento das 
obras. Nos grandes centros brasi
leiros onde isso costuma ocorrer — 
como o nordeste, por exemplo — 
cantadores profissionais e semipro- 
fissionais preservaram e enriquece
ram a tradição lusa, adaptando-a 
às novas condições sociais. A pre
dominância da tradição européia, 
que já  aparece nas narrativas em 
prosa, é ainda muito mais acen
tuada na poesia popular, recitada 
ou cantada, pois o uso da língua 
portuguesa dificultou a assimilação 
de elementos africanos e indígenas. 
Utilizando uma técnica de tendên
cias arcaicas, os trovadores brasi
leiros produzem abundante mate
rial poético que revela a visão de 
mundo existente dentro das cam a
das populares.

Muitas vezes essa produção poé
tica está aliada à musica: além de 
estórias ou romances em versos, os 
autores compõem toadas e trovas e 
competem no desafio, manifestação 
em que aparecem, de modo claro, 
o tradicionalismo e a originalidade 
que coexistem na literatura oral 
(pois é o domínio do acervo tradi
cional que permite ao poeta impro
visar sobre um tema —  ou mote — 
proposto).

Essa mistura de tradição e criati
vidade individual também está pre
sente nos poemas narrativos, que 
constituem a manifestação mais 
trabalhada da literatura oral brasi
leira. Além de velhos poemas 
criam-se outros que, utilizando as 
mesmas tendências arcaicas de mé
trica e rima, contêm temas inspira
dos em incidentes presentes e lo
cais. Neles transparecem de forma 
imediata as características da cul
tura regional que os inspira. Ao 
lado da História da Imperatriz Por
cina, da tradição portuguesa — 
onde um imperador romano realiza 
uma peregrinação à Terra Santa 
— , aparece a História de Lampião 
e Maria Bonita, em que são narra
das, com relativa fidelidade histó
rica, as aventuras do cangaceiro. 
Paralelamente ao Bernal Francês, 
que capta o espírito das aventuras 
marítimas portuguesas, surge a 
História do Boi Mandigueiro e do 
Cavalo Misterioso, onde se canta o 
modo de vida e as aventuras do va
queiro nordestino.

Transcritas em folhetos impres
sos, essas composições orais são 
vendidas nas feiras pelos próprios 
cantadores. Cria-se, assim, a litera
tura de cordel*, simultaneamente 
escrita e oral, onde se cantam não 
só a história passada como tam 
bém os eventos recentes.

Exaltando virtudes e satirizando 
costumes, essa forma de literatura 
expressa a criatividade e os anseios 
populares.

VEJA TAM BÉM : Cordel, Litera
tura de; Folclore; Literatura; M ito
logia; Narrativa; Popular, Arte; 
Religião; Religiões da Antigui
dade; Semântica.
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Litoral

0  litoral, ambiente onde mar e 
terra se encontram, apresenta re
giões diferenciadas. A zona entre- 
marés é a faixa alternadamente 
imersa e emersa onde ficam a 
franja infralitoral, raramente ex
posta, e a franja supralitoral, quase 
nunca imersa. Acima da zona en- 
tre-marés está a zona supralitoral, 
que recebe o respingo da rebenta
ção das ondas, mas nunca é co
berta, nem mesmo pelas marés 
mais altas.

Costas rochosas e praias

A flora e a fauna do litoral ca
racterizam-se por um zoneamento 
determinado pelo grau de interação 
da terra e do mar. Com exceção 
dos anfíbios, répteis, aves e mamí
feros, todos os grupos de animais 
estão representados nesse am
biente. Entre os vegetais estão au
sentes musgos, samambaias e a 
maioria das plantas superiores. A 
medida que se caminha para a 
terra, a vida animal e vegetal evolui 
para formas mais adaptadas ao 
meio terrestre e aéreo.

Praias pedregosas, arenosas ou 
lodosas e costas rochosas são os di
ferentes tipos de substrato da zona 
(que se formam graças à ação ter
restre e marítima).

O ambiente das costas rochosas 
varia de acordo com a inclinação 
e a composição das rochas. As

praias pedregosas são compostas 
de seixos; as arenosas provem da 
trituração de pequenas rochas du
ras e das conchas de moluscos; e 
as lodosas, de partículas muito fi
nas de origem orgânica e inorgâ
nica.

As formas vegetais sésseis — 
sem pecíolo ou pedúnculo —  são 
típicas do substrato rochoso, pois 
sua sobrevivência depende da fixa
ção em pedra. É o caso das algas 
filamentosas, laminares ou unicelu
lares. Alguns animais que se fixam 
sobre as rochas assemelham-se a 
vegetais: esponjas, hidróides, anê- 
monas-do-mar e corais.

Formas errantes, como os crus
táceos*, deslocam-se em direção ao 
mar ou aproximam-se da praia, 
acompanhando os movimentos das 
marés.

Muitos moluscos e vermes (poli- 
quetos) que habitam os diferentes 
tipos de praia são sedentários: vi
vem enterrados ou constroem tubos 
nos quais se abrigam. Outras espé
cies instalam-se no filamento de al
gas ou de animais. A vida de espé
cies sobre vegetais é chamada 
epifitismo e sobre animais, epi- 
zoísmo.

Além dessas formas de vida, na 
zona litorânea encontra-se também 
uma microfauna intersticial, que 
vive entre grãos de sedimento. Essa 
microfauna inclui os seguintes ele
mentos: protozoários (ciliados), 
vermes de vários tipos, especial
mente anelídeos, microcrustáceos, 
moluscos e celenterados.

Plantas e animais também po
dem crescer sobre outros organis
mos sem prejudicá-los. É o caso de 
cracas e anémonas, que às vezes seNo litoral vivem organismos que se às variações diárias e sazonais.

A  "ipom ea pescaprae" cresce em dunas tropicais. (Costa do Marfim.) A  Pistacia terebinthus" cobre algumas costas rochosas do Mediterr&neo.
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Livro

Antes mesmo que o homem pen
sasse em utilizar determinados ma
teriais para escrever (como por 
exemplo fibras vegetais e tecidos), 
as bibliotecas da Antiguidade esta
vam repletas de textos gravados em 
tabuinhas de barro cozido. Eram os 
primeiros “livros”, depois progres
sivamente modificados ate chega
rem a ser feitos — em grandes tira
gens —  em papel impresso 
mecanicamente, proporcionando 
facilidade de leitura e transporte. 
Com eles tomou-se possível, em to
das as épocas, transmitir fatos, 
acontecimentos históricos, desco
bertas, tratados, códigos ou apenas 
entretenimento.

Como sua fabricação, a função 
do livro sofreu enormes modifica
ções dentro das mais diversas so
ciedades, a ponto de constituir uma 
mercadoria especial, com técnica, 
intenção e utilização determinadas. 
No moderno movimento editorial 
das chamadas sociedades de con
sumo, o livro pode ser considerado 
uma mercadoria cultural, com 
maior ou menor significado no 
contexto sócio-econômico em que é 
publicado. Enquanto mercadoria, 
pode ser comprado, vendido ou tro
cado. Isso nao ocorre, porém, com 
sua função intrínseca, insubstituí
vel : pode-se dizer que o livro é es
sencialmente um instrumento cul
tural de difus$o de idéias, 
transmissão de conceitos, docu
mentação (inclusive fotográfica e 
iconográfica), entretenimento ou 
ainda de condensação e acumula
ção do conhecimento. A palavra 
escrita venceu o tempo, e o livro

conquistou o espaço. Teorica
mente, toda a humanidade pode ser 
atingida por textos com ideias que 
vão de Sócrates* e Horácio* a Sar- 
tre* e McLuhan, de Adolf Hitler* 
a Karl Marx*.

Espelho da sociedade

A história do livro confunde-se, 
em diversos aspectos, com a histó
ria da humanidade. Sempre que es
colhem frases e temas, e transmi
tem idéias e conceitos, os escritores 
estão elegendo o que consideram 
significativo no momento histórico 
e cultural que vivem. E, assim, for
necem dados que são utilizados 
para a análise de sua sociedade. O 
conteúdo de um livro — aceito, 
discutido ou refutado socialmente 
—  integra a estrutura intelectual 
dos grupos sociais.

Nos primeiros tempos, o escritor 
geralmente vivia em contato direto 
com seu público, que era formado 
por uns poucos letrados, que já  
eram cientes das opiniões, idéias, 
imaginação e teses do autor, pela 
própria convivência que tinha com 
ele. Muitas vezes, mesmo antes de 
ser redigido o texto, as idéias que 
eles continham já  haviam sido in
tensamente discutidas pelo escritor 
e por uma parte de seus leitores. 
Nessa época, como em várias ou
tras, não se pensava na enorme 
porcentagem de analfabetos. Até o 
século XV, o livro servia exclusiva
mente a uma pequena minoria de 
sábios e estudiosos que constituíam 
os círculos intelectuais (confinados 
aos mosteiros durante o começo da 
Idade Média) e que tinham acesso 
às bibliotecas, cheias de manuscri
tos ricamente ilustrados.

Com o reflorescimento comer
cial europeu, nos fins do século 
XIV, burgueses e comerciantes 
passaram a integrar o mercado li-

fts origens do livro encontram-se nas tabuinhas de argila da Antiguidade.

Representantes da fauna litorânea: "Ophiura texturata" (ao alto. à es 
querda), "Halocynthia papillosa" (ao alto. à direita) e "Cerianthus" (acima).

fixam em conchas ou caranguejos, 
e de esponjas, vivendo sobre molus
cos ou recobrindo as cracas.

Mudanças do ambiente

Os animais que habitam a região 
litorânea estão sujeitos a variações 
ambientais diárias e sazonais. Uma 
delas é o movimento das marés, 
que constitui um dos fatores mais 
importantes para a sobrevivência 
dos organismos. Como sofrem um 
processo ininterrupto de imersão e 
emersão, muitos animais são provi
dos de espessas conchas e carapa
ças, que os protegem da umidade e 
ao ressecamento excessivos defen- 
dendo-os, ainda, das alterações diá
rias e sazonais de temperatura.

As ondas tambem exercem 
grande influência sobre a vida dos 
organismos. Em regiões de ondas 
violentas encontram-se somente 
formas fixas de plantas e animais.

O teor salino das águas é outro 
fator significativo para a sobrevi
vência de plantas e animais mari
nhos. Os animais que habitam a 
zona entre-marés apresentam tole
rância às grandes variações de teor 
salino —  ocasionadas pelas chuvas 
e pela drenagem de água terrestre 
—  que caracterizam a região. Em 
zonas de foz de rio, onde há mis
tura de água doce e salgada, a 
fauna é resistente às variações de 
salinidade.

Ambiente muito estável, as en
costas rochosas constituem ótimo 
habitat para formas sésseis e seden
tárias. Ja as praias formadas de se-

dimentos dão aos organismos u n 
ambiente instável e, por isso, pos
suem flora e fauna mais pobres. As 
praias arenosas são mais adequa
das para os organismos que vive n  
enterrados e obtêm alimento da  f  1- 
tragem da água. Em praias de Ioda, 
os mecanismos filtradores correm o 
risco de serem entupidos.

Os animais filtradores

A fauna litorânea apresenta 
herbívoros e carnívoros. As anémo
nas do mar, por exemplo, envolvem 
a presa com seus tentáculos, imobi
lizando-a com uma toxina. Mas a 
maioria dos animais dessa zona ali
menta-se de partjculas suspensas 
na água. A ingestão desses elemen
tos é possível graças a certos meca
nismos filtradores existentes nos 
organismos.

Os animais filtradores que habi
tam a zona entre-marés são obriga
dos a condicionar seu ritmo de ali
mentação ao das marés, pois só 
podem obter alimento durante o pe
ríodo em que se dá a imersão.

Nem todos os animais que vivem 
no litoral dependem do substrato 
durante toda a sua vida. Muitos 
passam suas primeiras fases no 
plâncton, ou seja, flutuam passiva
mente na água, o que é muito im 
portante para haver dispersão da 
espécie.

VEJA TAM BÉM : Ecologia; Eccs 
sistema; Habitat; Mar, Vida no.
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grande massa da  população mos
trou maior receptividade aos jo r
nais, periódicos e folhetins, mais 
dinâmicos e atualizados, e acessí
veis ao poder aquisitivo da grande 
maioria. Mas isso não chegou a 
ameaçar o livro como símbolo cul
tural de difusão de idéias, como fa
riam, mais tarde, o rádio*, o ci
nema* e a televisão*.

O advento das técnicas eletrôni
cas, o aperfeiçoamento dos méto
dos fotográficos e a pesquisa de 
materiais praticamente imperecí
veis fazem alguns teóricos da co
municação* de massa pensarem 
num futuro sem os livros conside
rados tradicionais (com seu for
mato quadrado ou retangular, com
posto de folhas de papel, unidas 
umas às outras por um dos lados). 
Seu conteúdo e suas mensagens (ra
cionais ou emocionais) passariam a 
ser transmitidos por outros meios, 
como por exemplo microfilmes e fi
tas gravadas. A televisão transfor
m aria o mundo todo numa grande 
“aldeia” (como afirmou Marshall 
McLuhan), no momento em que to
das as sociedades decretassem sua

prioridade em relação aos textos 
escritos. Mas a palavra escrita difi
cilmente deixaria de ser conside
rada uma das mais importantes he
ranças culturais, entre todos os 
povos.

Através de toda sua evolução, o 
livro sempre pôde ser visto como 
objeto cultural (manuseável, com 
forma entendida e interpretada em 
função de valores plásticos) e sím
bolo cultural (dotado de conteúdo, 
entendido e interpretado em função 
de valores semânticos). As duas 
maneiras podem fundir-se no pen
samento coletivo, como um con
junto orgânico (onde texto e arte se 
completam, como, por exemplo, 
num livro de arte) ou apenas como 
um conjunto textual (onde a men
sagem escrita vem em primeiro lu
gar —  num livro de matemática, 
por exemplo).

A mensagem (racional, prática 
ou emocional) de um livro é sempre 
intelectual e pode ser revivida a 
cada momento. O conteúdo, está
tico em si, dinamiza-se em função 
da assimilação das palavras pelo 
leitor, que pode discuti-las, reafir-

Abandonando a antiga prática da escrita em tabuinhas de barro cozido, os 
egípcios passaram a escrever em papiro. (Cena do "Livro dos Mortos".)

vreiro da época. A erudição laici- 
zou-se e o número de escritores au
mentou, surgindo também as 
primeiras obras escritas em línguas 
que não o latim e o grego (reserva
das aos textos clássicos e aos as
suntos considerados dignos de 
atenção).

Nos séculos XVI e XVII surgi 
ram diversas literaturas nacionais, 
demonstrando, além do floresci
mento intelectual da época, que a 
população letrada dos países euro
peus estava mais capacitada a ad
quirir obras escritas.

Cultura e comércio

Com o desenvolvimento do sis
tema de impressão inventado por 
Gutenberg*, a Europa conseguiu 
dinamizar a fabricação de livros, 
imprimindo, durante cinqüenta 
anos, aproximadamente 20 milhões 
de exemplares para uma população 
de quase 10 milhões de habitantes, 
composta na sua maioria por anal
fabetos. Para a época, isso signifi
cou enorme revolução, demons
trando que a imprensa só se tornou 
uma realidade diante da necessi
dade social de ler mais.

Impressos inicialmente em papel, 
feitos em cadernos costurados e 
posteriormente encapados, os li
vros tornaram-se um empreendi
mento cultural e comercial: os edi
tores logo passaram a se preocupar, 
visando uma melhor apresentação 
e uma redução dos preços. Tudo le
vou à comercialização do livro. E 
os livreiros baseavam-se no gosto

do público para imprimir, princi
palmente, obras religiosas, novelas, 
coleções de anedotas, manuais téc
nicos e receitas.

__ Mas a porcentagem de leitores 
não cresceu na mesma proporção 

ue a expansão demografica mun- 
ial. Somente com as modificações 

sócio-culturais e econômicas do sé
culo XIX -— quando o livro come
çou a ser utilizado também como 
meio de divulgação dessas modifi
cações e o conhecimento passou a 
significar uma conquista para o ho
mem, que, segundo se acreditava, 
poderia ascender socialmente se 
lesse —  houve um relativo au
mento de leitores, sobretudo na 
França e na Inglaterra, onde alguns 
editores passaram a produzir obras 
completas de autores famosos, a 
preços baixos. O livro era então in
terpretado como símbolo de liber
dade, conseguida por conquistas 
culturais. Entretanto, na maioria 
dos países, não houve nenhuma 
grande modificação nos índices 
percentuais até o fim da Primeira 
Guerra Mundial (1914/18), quando 
surgiram as primeiras grandes tira
gens de um só livro, principalmente 
romances, novelas e textos didáti
cos. O número elevado de cópias, 
além de baratear o preço da uni
dade, difundiu ainda mais a litera
tura. Mesmo assim, a maior parte 
da população de muitos países con
tinuou distanciada, em parte por
que o livro, em si, tinha sido du
rante muitos séculos considerado 
objeto raro, atingível somente por 
um  p eq u en o  n ú m ero  de e ru d ito s . A No século X V . M ichele  Savonarola incentivou a publicação de m anuais.
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Em certos momentos históricos, o livro é incorporado a amplos programas 
culturais. (Manifesto de Propaganda do Livro, de A. Rodchenko, 1924.)

má-Ias, negá-las ou transformá-las. 
Por isso, um livro pode ser conside
rado instrumento cultural capaz de 
libertar informação, sons, imagens, 
sentimentos e idéias através do 
tempo e do espaço. A quantidade 
e a qualidade de idéias colocadas 
num ’ texto podem ser aceitas por 
uma sociedade, ou por ela negadas, 
quando entram em choque com 
conceitos ou normas culturalmente 
admitidos.

Nas sociedades modernas, onde 
a classe média tende a considerar 
o livro como sinal de status e cul
tura (erudição), os compradores 
utilizam-no como símbolo mesmo, 
desvirtuando suas funções ao trans
formá-lo em livro-objeto. Mas o li
vro é antes de tudo funcional — 
seu conteúdo é que lhe dá valor 
(como os livros de ciências, filoso
fia, religião, artes, história e geo
grafia, que representam cerca de 
75% dos títulos publicados anual
mente em todo o mundo).

O mundo lê mais

No século XX, o consumo e a 
produção de livros aumentaram 
progressivamente. Lançado logo 
após a Segunda Guerra Mundial 
(1939/45), quando uma das carac
terísticas principais da edição de 
um livro eram as capas entretela
das ou cartonadas, o livro de bolso 
constituiu um grande êxito comer
cial. As obras — sobretudo best 
sellers publicados algum tempo an
tes em edições de luxo — passaram 
a ser impressas em rotativas, como 
as revistas, e distribuídas às bancas 
de jornal. Como as tiragens eleva
das permitiam preços muito baixos, 
essas edições de bolso populariza
ram-se e ganharam importancia em 
todo o mundo.

Até 1950, existiam somente li

vros de bolso destinados a pessoas 
que tinham um baixo poder aquisi
tivo; a partir de 1955, desenvol
veu-se a categoria do livro de bolso 
“de luxo” . As características prin
cipais destes últimos eram a abun- 
dancia das coleções — em 1964 
havia mais de duzentas, nos Esta
dos Unidos — e a variedade de 
títulos, endereçados a um público 
intelectualmente mais refinado. A 
essa diversificação das categorias 
adiciona-se a dos pontos de venda, 
que passaram a abranger, além das 
bancas de jornal, farmácias, lojas, 
livrarias, etc. Dessa forma, nos Es
tados Unidos, o número de títulos 
publicados êm edições de bolso 
chegou a 35 000 em 1969, repre
sentando aproximadamente 35% 
do total dos títulos editados.

Na década de 50 houve um au
mento de 40% na produção mun
dial de livros, nos vários tipos de 
edição. Em 1969, o Brasil impri
miu 4 532 títulos, num total de 85 
milhões de exemplares; na época, 
essas cifras só foram suplantadas 
nos Estados Unidos e em alguns 
países da Europa ocidental. Em 
1971, a Abril Cultural bateu o re
corde de vendagem de livros, em 
primeira edição, com 200 000 
exemplares de Os Irmãos Karamá- 
zov. (Para fins estatísticos, a 
UNESCO, em 1964, considerou 
como livro “uma publicação im
pressa, não periódica, que consta 
de um mínimo de 49 páginas, sem 
contar as capas”.)

A produção

Na indústria do livro, certos 
componentes (como tipos de letra, 
formatos, tipos de papel, etc.) foram 
uniformizados para maior facili
dade de composição e, em certos 
casos, barateamento nos custos dos

exemplares. Mas cada editora* 
possui uma norma de impressão, 
partindo do original do autor (ma
nuscrito ou datilografado) para 
chegar à forma final.

Depois de uma primeira datilo
grafia, o texto é revisto, sendo en
tão corrigidos os erros gráficos ou 
gramaticais. Em seguida, passa-se 
a impressão, cuja primeira prova 
tambem é depois relida para que 
possam ser corrigidos os erros de 
tipografia. Após a impressão final, 
as paginas sao unidas em cadernos 
que, finalmente, são ligados e enca
pados.

Já  na Idade Média, quando o li
vro era ainda manufaturado, enca
dernadores, copistas e ilustradores 
eram disputados como verdadeiros 
artistas. A oficina de Gutenberg, 
por exemplo, deu origem a enormes 
parques gráficos, capazes de pro
duzir em algumas semanas o que 
antigamente exigia meses e até 
mesmo anos. Com a imprensa me
cânica surgiu um enorme complexo 
industrial, para o qual são necessá
rios profissionais especializados, 
tais como tradutores, redatores, edi
tores, revisores, gráficos, impresso
res, artistas, paginadores, cartógra
fos, especialistas em tintas, 
encadernadores, embaladores e 
muitos outros.

Para o ensino

Livro didático é aquele prepa
rado por especialistas para ser 
usado nos programas de ensino e 
equipado com instruções que visam 
a esclarecer e estimular os alunos. 
Utilizam-no também para instru
ção religiosa, educação por corres
pondência, programas de treina- 
mento_ indjjstrial e cursos pela 
televisão. E, portanto, um instru
mento de apoio a programas de ins
trução.

O livro didático é conhecido 
desde a Antiguidade. Os poemas de 
Homero*, as obras de Hesíodo* e 
Esopo*, a Gramática da Língua

Grega, de Dionysius (120 a.C.), e 
o Manual de Geometria, de Eucli 
des*, são exemplos clássicos.

Aelius Donatus (século IV) — 
autor de uma gramatica elementar 
da língua latina, chave da aprendi
zagem durante séculos — , Boccius 
(480-524) e Beda (673-735) escre
veram livros didáticos que servi
ram de base ao ensino ministrado 
nos mosteiros, na Idade Média.

O processo de impressão com ti
pos móveis (fins do século XIV e 
início do século XV) proporcionou 
condições para que se multiplicas
sem livros que abordavam proble
mas morais, religiosos e de alfabe
tização. Comenius (1592-1670) 
teve sua obra lanua Reservata Lin- 
guarum  traduzida em doze línguas; 
e Orbis Sensualium Piclus passou 
a ser considerado o real precursor 
dos livros didáticos ilustrados.

Um dos mais importantes passos 
do ensino realizado através do livro 
seria dado na América colonial, 
onde surgiram as primeiras carti
lhas, que tinham a função de auxi
liar a leitura da Bíblia, como a que 
foi publicada em 1650, em Massa- 
chusetts, e as que Webster impri
miu em 1783.

A partir do século XIX, livros 
didáticos e educacionais passaram 
a ocupar importante lugar na in
dústria gráfica de todo o mundo. O 
novo produto levou governos de di
ferentes países a criarem órgãos de 
controle que selecionariam e apro
variam publicações destinadas ao 
ensino. Em 1896, em Paris, foi 
criada a Associação Internacional 
dos Editores, cujo objetivo era pro
porcionar a troca de idéias também 
na área educacional.

A tarefa básica do livro didático 
é apresentar dados selecionados de 
determinado campo, numa organi
zação tal que possibilite gradual e 
sistemático relacionamento entre 
os conceitos, a fim de cumprir seu 
papel explicativo. Por esse motivo, 
o livro didático tornou-se cada vez 
mais rico em ilustrações, gráficos e

As modernas gráficas adaptaram-se para imprimir variados tipos de volu
mes. desde os livros de bolso até as edições com encadernação luxuosa,
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fotografias, distinguindo-se de di
cionários, manuais e almanaques, 
fontes de informação que não in
cluíam questões de estudo, indica
ção de materiais auxiliares ou 
exercícios para serem utilizados pe
los alunos durante o processo de 
aprendizagem.

Utilização e valor do 
livro didático

A escolha e o uso do livro e de
mais instrumentos de ensino indi
cam a filosofia de qualquer escola. 
Uma vez adotado, os professores 
mostram aos alunos a melhor 
forma de utilizar o livro, discutindo 
suas partes e as diferentes formas 
de leitura, além de ressaltarem suas 
vantagens, tais como a oportuni
dade que o aluno tem de lê-lo em 
seu ritmo pessoal, de repetir e re
ver, de conferir e relembrar. Expli
cam também a melhor forma de 
utilização dos gráficos, diagramas 
e desenhos que complementam o 
texto. Quando o livro didático é 
bem utilizado, objetivos fundamen
tais são alcançados, entre eles o 
cumprimento das etapas do pro
grama escolar. Seu grande valor 
está em permitir ao estudante en
contrar um ritmo adequado para 
continuar estudos futuros. Uma de 
suas maiores qualidades é a possi
bilidade de manuseio a qualquer 
momento, ao contrário de outros 
meios empregados na educação, 
como os filmes e a televisão.

Os livros dão significado con
creto aos cyrrículos escolares. Eles 
refletem o movimento educacional 
através dos tempos e preocupam 
órgãos internacionais, como a 
UNESCO, que, após a Segunda 
Guerra Mundial (1939/45), divul
gou uma bibliografia selecionada 
(The Textbook as a Teaching Aid),

recomendando uma visão mais 
aberta e menos regionalista nos 
programas de história.

A partir de 1950 tornou-se claro 
que a leitura não é o melhor nem 
o único meio de ensino. A moderna 
tecnologia, com gravações, video
tapes, filmes e slides, deu uma nova 
dimensão à realidade educacional: 
uma página impressa, por mais 
ilustrada que seja, não pode ser tão 
eficiente, por exemplo, no ensino de 
ciências, onde só o uso de diferen
tes materiais pode permitir ao 
aluno repetir variadas experiências 
e assimilar satisfatoriamente o que 
busca aprender.

Em algumas escolas, juntamente 
com os livros, empregam-se tam 
bém jornais, revistas, filmes, slides, 
discos e muitos outros materiais já 
fornecidos por editoras especializa
das, o que possibilita a alunos e 
professores múltiplas escolhas, en
riquecendo assim o processo de 
aprendizagem.

Após a década de 60, a perspec
tiva frente ao livro didático é a de 
que ele deve apresentar o conheci
mento como algo em constante re
formulação, e não com uma visão 
pronta e acabada. Desta forma, o 
livro didático aproxima-se da co
municação cientifica, apresentando 
descobertas e experiências, levan
tando as limitações dos dados apre
sentados e as perspectivas de novas 
buscas.

O livro didático no Brasil

No período colonial, o ensino no 
Brasil era ministrado através de có
pias e ditados que os alunos regis
travam. Somente com as casas edi
toras do início do século XIX 
surgiram os primeiros livros didáti
cos editados no país, quase todos 
traduzidos. Nos primeiros anos do

século XX, notou-se maior desen
volvimento editorial, impulsionado 
or homens como Monteiro* Lo- 
ato. Em 1938, a criação do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos Pe
dagógicos) permitiu o planeja
mento e a execução de pesquisas 
que possibilitaram analisar melhor 
o conteúdo dos livros didáticos, en
tre elas Programas e Compêndios 
para o Ensino Secundário Brasi
leiro — 1931-1946, de Guy de Ho
landa, e Análise de Conteúdo do 
Livro de Leitura de Escola Primá
ria, de Dante Moreira Leite. Em 
1966 foi criada a Colted (Comis
são do Livro Técnico e do Livro 
Didático), cuja finalidade era in
centivar, orientar, coordenar e exe
cutar atividades do Ministério da 
Educação e Cultura relacionadas à 
produção, edição, aperfeiçoamento 
e distribuição de publicações esco
lares, inclusive o manual para pro
fessores (O Livro Didático e sua 
Utilização em Classe).

Em 1971, o Instituto Nacional 
do Livro enviou à Câm ara Brasi
leira do Livro e ao Sindicato Na
cional dos Editores de Livros um 
trabalho que foi elaborado pelo De
partamento de Ensino Fundamen
tal do MEC (Ministério da Educa
ção e Cultura), com normas para 
orientar o conteúdo dos livros didá
ticos.

Atualmente o livro didático está 
inserido num plano que abrange 
oito séries: da primeira à quarta, 
enfatiza atividades; da quinta à oi
tava, dá maior destaque às áreas de 
estudo, visando ao desenvolvi
mento das atividades intelectuais 
do aluno e de suas potencialidades.

VEJA TAM BÉM : Autor; Editora; 
Educação; Ensino; Literatura.

Locke

O inglês John Locke (Wrington, 
Somerset, 1632 —  Essex, 1704) 
descendia de comerciantes purita
nos e liberais (durante a rebelião 
contra o monarca absoluto Carlos* 
I, seu pai integrou as hostes que de
fendiam o Parlamento).

Em 1646, Locke entrou na West
minster School, onde estudou os 
clássicos, o hebreu e o árabe. Enca
minhou-se depois para a Crist’s 
(Oxford), onde permaneceu de 
1652 a 1658. Seus estudos conduzi- 
ram-no à carreira religiosa. Mas, 
sob influência do físico Robert 
Boyle*, resolveu dedicar-se à medi
cina -— curso que não chegou a 
concluir —  e tomou contato mais 
próximo com o método empírico e 
experimental.

Ainda em Oxford (1662), conhe
ceu o duque de Ashley 
(1621-1683), que cinco anos mais 
tarde o convidou para ser seu mé
dico particular. Locke resolveu 
aceitar, e partiu para Londres. Na 
capital, passou a participar da vida 
política da nação. Além de ter se 
tornado membro da Sociedade 
Real (1668), foi secretário do Con
selho de Comércio e Plantações, e 
ajudou o conde de Shaftesbury 
(título que adquirira o duque de 
Ashley) na elaboração de uma 
constituição para a colónia norte- 
americana de Carolina.

Na França, onde tratou de sua 
saúde entre 1675 e 1679, Locke 
aprofundou os estudos filosóficos, 
que iniciara na Inglaterra em 1665. 
Analisou e criticou severamente a 
obra de Descartes*.

Quando retornou à Inglaterra, a 
luta entre os partidários do absolu 
tismo monárquico (tories) e os de
fensores do Parlamento (wigs) ha 
via atingido um ponto crítico. 
Shaftesbury, chefe da oposição par
lamentar, foi obrigado a exilar-se 
na Holanda, onde morreu em 1683. 
Temendo ser perseguido, Locke 
também partiu para a Holanda, 
onde permaneceu até 1689. Escre
veu então o Ensaio sobre o Enten
dimento Humano, e começou a re
digir os Dois Tratados sobre o 
Governo, obras que seriam publi
cadas em 1690.

Um ano após a Revolução Glo
riosa (1688), que terminou com a 
vitória do Parlamento contra o ab
solutismo monárquico, Locke vol 
tou à Inglaterra. Reinava Gui
lherme de Orange*, de quem ele 
havia se aproximado durante o pe
ríodo de exílio. Ocupou então vá
rios cargos administrativos e parti
cipou das controvérsias provocadas 
por suas obras.

Locke deixou também Ensaio 
sobre a Tolerância (1666), Alguns 
Pensamentos sobre Educação 
(1693) e Racionalidade do Cristia
nismo (1695).

Oposição ao inatismo

Locke escreveu sua obra filosó
fica mais importante —  Ensaio so
bre o Entendimento Humano — 
c o m  a  fin a lid ad e  de  se o p o r  às  te ses

Ciência, filosofia, arte, literatura —  todo o conhecimento acumulado pelo homem é transmitido através dos livros, 
cuja mensagem, racional ou emocional, pode ser revivida a qualquer momento, a cada nova leitura.



3 1 4 Locke

No século XVII. Locke lançou as bases teóricas do liberalismo político

de Ralph Cudworth (1617-1688), 
expostas no livro-O Verdadeiro Sis
tema Intelectual do Universo 
(1678). Este afirmava que, para de
monstrar a existência de D eu s/é  
preciso postular que as idéias são 
inatas: se o princípio empirista 
“nada há no entendimento que não 
tenha estado antes nos sentidos” 
fosse verdadeiro, conduziria direta
mente ao ateísmo.

Locke procurou provar exata
mente o contrário. Segundo ele, é

gissível comprovar a existência de
eus sem a necessidade de apelar 

para o inatismo (a teoria das idéias 
inatas): basta que o homem use 
suas faculdades naturais. A exis
tência de um ser contingente (o ho
mem) supõe a de um ser eterno, 
todo poderoso e inteligente tam 
bém, uma vez que, além da maté
ria, foi capaz de criar no ser hu
mano a faculdade de conhecer. 
Para Locke, esse é o único cam i
nho que, a partir do real e do con
creto, pode levar a uma noção 
exata da divindade.

Assim como a noção de Deus, 
nenhuma das idéias é inata. Par
tindo de um pretenso conhecimento 
imediato e interior, o inatismo dá 
lugar a todos os preconceitos, pois 
proclama uma certeza irredutível 
tomando como base apenas a afir
mação individual.

Para __ Locke, as idéias são 
apreensões — ou representações 
de qualquer tipo. Podem ser sim
ples ou irredutíveis e compostas.

Idéias simples são aquelas que 
só podem ser comunicadas quando 
delas se tem experiência: é o caso 
de “frio”, “ amargo”, etc. Locke 
afirma que o homem não pode pro
duzir uma idéia simples nova, o 
que assinala os limites do conheci1 
mento. Por outro lado, diferencia 
idéias simples de sensação (calor, 
frio, sólido, etc.); de reflexão (as 
idéias que o homem tem das facul
dades que encontra em si mesmo: 
memória, atenção, vontade); e de 
sensação e reflexão (como, por 
exemplo, as idéias de existência, 
duração ou número).

As idéias compostas, ĉ ue resul
tam de uma combinaçao apro
priada das simples, são classifica
das em dois grupos. Do primeiro 
fazem parte as representações que 
formam a idéia de uma única coisa 
(como as idéias de homem, de 
ouro, etc.). No segundo grupo estão 
as idéias que, embora combinadas, 
continuam a representar coisas dis
tintas. Desse tipo é a idéia de filia
ção —  que une as idéias de filho 
e de pai —  e, geralmente, as noções 
de relação.

O primeiro grupo subdivide-se 
em duas classes; idéias de modo. Sua obra inspirou a "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão".

isto é, das coisas que não podem 
subsistir por si mesmas (um nú
mero ou um triângulo, por exem
plo), e as de substâncias, que dizem 
respeito a coisas que subsistem por 
si, como o homem.

Locke diferencia ainda as idéias 
de modo simples, nas quais a idéia 
simples se combina consigo mesma 
(como o número, que é uma combi
nação de unidades) e as de modo 
composto ou misto, que são forma
das por idéias simples heterogê
neas, como a idéia de beleza.

Para Locke, o conhecimento é a 
percepção da discordância ou do 
acordo entre as idéias que se ex
pressam num juízo. Ele distingue 
três tipos de conexão entre idéias: 
de identidade, de relação (pai e fi
lho, maior e menor, etc.) e de coe
xistência. O conhecimento é ime
diato quando se tem uma 
percepção intuitiva de uma rela
ção; e mediato sep a ra  se chegar a 
essa percepção, e necessário de
monstrar uma relação.

O juízo é falso se_a relação ex
pressa pela proposição não corres
ponde a que foi percebida intuitiva
mente ou então quando se percebe 
uma relação entre idéias que não 
correspondem à realidade. Dessa 
forma, o conhecimento verdadeiro 
só existe quando a proposição cor
responde a uma relaçao intuitiva
mente percebida entre idéias que 
são verdadeiras.

O poder é dos governados

Em sua teoria política, John 
Locke,combateu as teses da teocra
cia anglicana, segundo a qual o rei, 
tanto no campo temporal como no 
espiritual, tem um poder absoluto 
de origem divina. Seus Dois Trata
dos sobre o Governo são, em parte, 
um a réplica a Patriarca, ou o Poder 
Natural dos Reis, de Robert Filmer 
(7-1653). Segundo esse teórico, 
Deus concedeu o poder real a 
Adão, que o transferiu a seus her
deiros; estes, outorgaram-no aos 
diversos monarcas. Assim, os ho
mens não seriam livres para esco
lher sua forma de governo e os mo
narcas possuiriam um poder de na
tureza inata.

Também na esfera política, 
Locke, combatendo o inatismo, 
procurou demonstrar que o estado 
de sociedade nasce de um pacto en
tre os homens. Antes desse acordo, 
eles viviam em estado natural.

Essa opinião coincide com a de 
Thomas Hobbes*, o grande teórico 
do absolutismo* monárquico, mas 
Locke apresentou outra concepção 
de estado natural: ele seria gover 
nado pela razão, segundo a qual, 
“ sendo todos (os homens) iguais e 
independentes, nenhum deles deve 
prejudicar o outro na vida, na 
saúde, na liberdade e nas posses’1. 
O direito à propriedade, para o en
saísta, era natural e anterior à so-
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ciedade política. Mas não_ inato: 
sua origem estaria na relação con
creta entre os homens e as coisas, 
através do processo de trabalho. 
Se, graças a seu trabalho, o homem 
transforma as coisas, adquire o di
reito de propriedade.

No estado natural, os homens vi
viam em perfeita liberdade e igual
dade. Achavam-se, contudo, expos
tos a certos inconvenientes: não era 
impossível que alguém, por paixão 
ou fraqueza, fosse parcial em be
neficio próprio ou de seus amigos. 
Isso trazia sérias ameaças ao gozo 
da propriedade e à conservação da 
liberdade e igualdade naturais. E 
para evitar que essas ameaças se 
concretizem que os homens aban
donam o estado natural e criam a 
sociedade política (na qual leis 
aprovadas por mútuo consenti
mento e aplicadas por juizes impar
ciais são responsáveis pela m anu
tenção da harmonia). Assim, 
contrariamente às idéias de Hob- 
bes, os homens não renunciariam a 
seus direitos naturais em favor do 
poder. Eles subsistiriam como fun
damentos da sociedade política.

De acordo com Locke, sempre 
estaria na origem da sociedade o 
consentimento: . .o começo da 
sociedade política depende do con
sentimento dos indivíduos em jun
tar-se para formarem uma socie
dade; os quais, quando assim 
incorporados, ficam em condições 
de instalar a forma de governo que 
julguem conveniente”. Assim, em 
oposição a Filmer e outros teóri
cos, Locke conclui que o absolu
tismo monárquico (que se justifica 
por sua ordem divina) é de caráter 
ilegítimo.

A sociedade herda os poderes de 
que os homens dispunham em es
tado de natureza, determinando 
como se devem empregar as forças 
de um Estado para conservação da 
sociedade e de seus membros (Po
der Legislativo*) e para a efetiva
ção das leis positivas (o Execu
tivo*). Locke refere-se ainda a um 
terceiro poder —  confederativo — , 
que cuida dos tratados de paz e 
guerra. (Essa teoria dos três pode
res seria desenvolvida, mais tarde, 
por Montesquieu*.)

A concepção política de Locke 
— que constitui uma justificativa 
teórica das revoluções inglesas do 
século XVII — é naturalista e utili
tária. Encara a sociedade como do
tada de poder eficaz e estável para 
reprimir as violações ao direito na
tural, o que delimita o poder de 
uma forma precisa: o cidadão só 
deve obediência ao governo, en
quanto este atua de acordo com as 
leis estabelecidas em conformidade 
com os direitos naturais. No caso 
de ocorrer infração desse princí
pio, os indivíduos têm o direito de 
se revoltar.

A obra de Locke estabeleceu as 
bases teóricas da democracia libe
ral. Em suas idéias inspiraram-se 
os autores da Declaração de Inde
pendência dos Estados Unidos, e 
da Declaração dos Direitos do Ho
mem e do Cidadão, da Revolução 
Francesa*.

VEJA TAM BÉM : Empirismo; L i
beralismo.

Com cinco pares de patas, o caranguejo pode se mover para frente, para trás, obliquamente e para os lados.

Locomoção

No reino animal, locomoção é a 
capacidade de deslocar-se no es
paço por seus próprios esforços.

Nos vertebrados —  que se ca
racterizam por possuir coluna ver
tebral e esqueleto ósseo ou cartila
ginoso —  para que haja 
locomoção, são indispensáveis jun
tas móveis. O fenómeno resulta da 
interação da musculatura com o es
queleto, que provê a sustentação. 
Ôs movimentos são efetuados prin
cipalmente porque as fibrilas mus
culares (ou miotibrilas) são contrá- 
teis. Mas essa contratilidade pode 
ser observada mesmo em organis
mos que não têm células muscula
res diferenciadas (como os proto
zoários), pois é uma propriedade 
geral do-protoplasma.

A importância da locomoção va
ria conforme os hábitos de cada es
pécie. Em alguns animais, como o 
beija-flor, é atividíde incessante; 
em espécies que praticam hiberna
ção*, ela se restringe a certas épo
cas. Outros bichos locomovem-se 
apenas esporadicamente. E o caso, 
por exemplo, de anémonas e corais, 
que só executam movimentos numa 
pequena área que circunda seu 
ponto de fixação. Animais sedentá
rios, como os caracóis, percorrem 
um espaço muito reduzido durante 
sua vida.

Movimento e adaptação

Do ponto de vista adaptativo, a 
locomoção está associada a fun-



Ao alto: as membranas interdigitais fazem dos patos hábeis nadadores, 
(no centro) raras vezes se movimentam: as estrelas-do-mar (â direita) tê

ções variadas, como a busca de ali
mento e abrigo, o encontro de um 
parceiro para reprodução, etc. As 
amebas, animais microscópicos, se- 
mitransparentes e unicelulares, des- 
locam-se para capturar outros or
ganismos e ingerir partículas 
sólidas por meio de projeções do 
protoplasma, denominadas pseudó- 
podos (do grego pseudos =  “ fal
sos”, e podos =  “ pé”).

Esses “pezinhos” aparecem 
sucessivamente nos diversos pontos 
da superfície do corpo, e a expan
são e retração deles fazem com que 
o animal se locomova —  é o movi
mento amebóide. Nos leucócitos 
(glóbulos brancos do sangue) dos 
metazoários (animais pluricelula
res) — que também se deslocam 
dessa forma —  a locomoção asso- 
cia-se à busca de alimento: ao se 
movimentarem, atravessando as 

aredes dos vasos sanguíneos, os 
eucócitos comem os germes inva

sores do organismo.

Caranguejos e estrelas-do-mar

Para se locomoverem, os ani
mais recorrem a uma enorme varie
dade de expedientes: nadam, voam, 
rastejam, etc. Existem algumas es
pécies que lançam mãp de expe
dientes menos simples. E o caso da 
hidra, por exemplo, que locomo- 
ve-se por meio de movimentos se
melhantes aos de um homem que 
medisse uma superfície em palmos: 
primeiramente, alonga-se e pren
de-se com tentáculos em uma su
perfície qualquer; depois, contrai 
suas fibras musculares longitudi
nais, encolhendo o corpo e soltan
do-se de sua base. Em seguida, 
prende-se mais adiante, reiniciando 
uma série de movimentos.

Já 0 caranguejo é capaz de andar

P1le

em qualquer direção: para frente 
de lado, obliquamente e para trás 
Quando se movimenta, seu quarto 
par de patas é o mais eficiente e su 
porta quase todo o peso do corpo 
O quinto par serve para empurrai 
o animal; os demais são utilizado:: 
para outras funções.

A estrela-do-mar possui um apa 
relho locomotor hidrostático; e seu 
movimento resulta de variações da 
pressão do líquido no interior doS 
sistema. Ela possui centenas de pés 
(denominados ambulacrais), atrar 
vés dos quais se desloca ou se fixa 
a um suporte. Esses pés têm uma 
série de canais que se comunicam 
com a água do mar. A musculatura 
das ampolas dos canais força a en
trada da água para dentro dos péfc 
(tornando-os túrgidos) ou permite 
seu refluxo (tornando os pes fiáci 
dos e assim deslocando o animal di: 
seu substrato).

Modelos de locomoção

O interesse pela locomoção é an 
tigo, e concentrou-se inicialmenti 
nos animais que, como o cavai' 
apresentavam um interesse direti 
para o homem. Estudos descritivo] 
modernos objetivam encontrar um 
regularidade que possibilite formi 
lar modelos de locomoção. Já  sj 
demonstrou, que todos os padrõe 
terrestres de locomoção dos inseto| 
podem ser descritos em termos d| 
um modelo simples.

O conhecimento dos padrões li 
comotores dos animais é relevantj 
também para a análise experimei 
tal do controle de movimento: 
Uma vez descrito o padrão normal, 
são feitas alterações experimentais. 
Observando-se depois as modifica
ções ocorridas, identificam-se cr 
fatores responsáveis por elas. Mu

Acima: corais <à esquerda) e anémonas 
m um aparelho locomotor hidrostático.

tos desses estudos são feitos com o 
objetivo de saber se a padronização 
ou seqüência de movimentos é con
trolada pelo sistema nervoso cen
tral ou se é necessária a recepção 
de estímulos periféricos, produzi
dos por partes do movimento — 
cada contração muscular, por 
exemplo —  para que o animal rea
lize a etapa seguinte. Se a primeira 
suposição for verdadeira, o animal 
que não receber a estimulação pro
duzida pelo movimento inicial não 
apresentará as outras partes da se
qüência. Por outro lado, se mesmo 
nessas condições a seqüência fosse 
normal, a informação sensorial se
ria dispensável e o controle, cen
tral. Para investigar esses proces
sos, costuma-se eliminar todo o 
aparelho sensorial que pode forne
cer informações sobre um movi
mento realizado em determinada 
parte do corpo do animal. E verifi- 
ca-se se, apesar da  ausência de esti
mulação, os movimentos ainda 
estão_ ocorrendo na mesma 
seqüência. Os resultados indicam 
que muitos desses movimentos — 
como, por exemplo, o vôo de gafa
nhotos, o andar de insetos e o na
dar de peixes —  dependem de pro
cessos centrais que podem ser mais • 
ou menos independentes de infor
mações periféricas, mas não in
fluenciados por elas. Já nos mamí
feros, a eliminação do equipamento 
sensorial de um membro impossibi
lita a efetivação de quase todos os 
movimentos desse membro, o que 
significa uma importância maior 
das informações periféricas.

VEJA TAM BÉM : Animais; Cílios 
e Flagelos; Invertebrados; M otili
dade; M ovimento; Vertebrados.
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Locomotivas

Dotadas de dois ou mais eixos, 
um ou mais motores, as locomoti
vas são máquinas que correm sobre 
trilhos e que tracionam vagões. 
Elas começaram a ser empregadas 
nas vias férreas depois que o enge
nheiro inglês Ricnard Trevithick 
(1771-1833) adaptou sobre trilhos 
uma máquina a vapor. Em 1825, 
na linha Stockton-Darlington, um 
trem de 34 vagões foi puxado por 
uma locomotiva a vapor. Dois 
anos depois, a França também 
construiria uma estrada de ferro, e 
nos Estados Unidos o primeiro 
comboio tracionado por uma loco
motiva correria em 1835. Com o 
tempo, as locomotivas foram sendo 
aperfeiçoadas, até que no século 
X X  novos tipos de propulsão per
mitiram a construção de máquinas 
elétricas e de outras dotadas de mo
tores diesel.

Qualquer tipo de locomotiva 
possui na parte dianteira as cham a
das rodas-piloto, que não recebem 
impulso do motor. São pequenas e 
deslizam facilmente nos trilhos, 
servindo de guia às outras rodas e, 
principalmente, dando estabilidade 
a locomotiva. No meio da máquina 
ficam as rodas motrizes e, na parte 
posterior, as pequenas rodas por- 
tantes. As rodas motrizes são im
prescindíveis; as demais podem ou 
não estar presentes. A expressão 
“máquina tipo 2-6-2” indica uma 
locomotiva com duàs rodas-piloto, 
seis rodas motrizes e duas rodas 
portantes. As locomotivas podem 
ainda ser classificadas pelo número 
de eixos.

LOCOMOTIVAS A VAPOR 
—  Possuem um grande reservató
rio de água que, uma vez esquen
tada por meio de combustível (em 
geral carvão), se transforma em va
por. Este acaba pressionando, no 
motor, um pistão ligado a uma ma
nivela (vinculada, por sua vez, à 
roda) fazendo-â girar. O motor é 
geralmente alternado, com dois, 
três ou quatro cilindros alimenta
dos pelo vapor da caldeira, através 
de válvulas que funcionam como 
dispositivos de distribuição. Uma 
dessas válvulas permite regular a 
quantidade de vapor que desce 
para os cilindros, equilibrando o 
consumo. Os pistões do motor são 
de duplo efeito, isto é, são empurra
dos pelo vapor para frente e para 
trás, enquanto as bielas que produ
zem a transmissão e o movimento 
se acham ligadas a quatro rodas 
acopladas. A potência do cilindro 
varia entre 400 e 1 000 cavalos-va- 
por e a velocidade da locomotiva 
estã associada com o número má
ximo de rotações da roda motora, 
nunca superior a 350 rotações por 
minuto. Á velocidade está também 
relacionada com o diâmetro da 
roda: desse modo, quanto maior 
for o diâmetro^ maior será o es
forço para move-la.

LOCOMOTIVAS DIESEL — 
Os motores diesel (tanto de dois 
como de quatro tempos) usados na
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As primeiras locomotivas a vapor (ao alto) começaram a transitar no século 
XIX. A  diesel-elétrica (centro) e a elétrica são os tipos mais modernos.

Com a locomotiva "Baronesa", Irineu Evangelista de Souza, Barão de 
Mauá, introduziu a estrada de ferro no Brasil (a terceira da América do Sul).

tração ferroviária podem ser de ro- 
taçao lenta (cerca de 750 rpm), se- 
miveloz (1000 rpm), ou veloz 
(l 500 rpm). Sua característica 
mais importante é a transmissão de 
uma força média constante entre 
50 e 100% do número máximo de 
giros. A potência, determinada se
gundo regulamentação da Union 
Internationale des Chemins de Fer 
(UIC), é de 600 a 2 000 cavalos-va- 
por. Nos cilindros, a potência varia 
entre 100 (motor de quatro tempos) 
e 200 cavalos-vapor (motor de dois 
tempos). A transmissao mecânica é 
constituída por embreagem e câm 
bio de marchas, comumente usados 
nos veículos rodoviários. Nas loco
motivas, a transmissão mecânica só 
é funcional em potências inferiores 
a 200 cavalos-vapor; em potências 
superiores, as fricções nao supor
tam o calor. Nas transmissões hi
dráulicas utilizam-se turbinas que, 
impulsionadas por bombas, giram 
com a árvore motora. O movi
mento transmitido é função do qua
drado do número de giros da 
bomba. Para aumentar a veloci
dade angular, utilizam-se engrena
gens, que aumentam a rotaçao até 
o limite permitido pela bomba. A 
transmissão hidráulica possui ele
mentos mecânicos, como câmbio, 
redutores e inversores. O emprego 
de um só conversor exige a adoçao 
de um câmbio mecânico, com duas 
marchas (quando a curva de fun
cionamento for bastante ampla) e 
quatro marchas (quando a curva de 
rendimento for baixa). As mudan
ças de marcha são feitas automati
camente em função do número de 
giros do motor. Já  nas transmissões 
elétricas, um gerador de corrente 
contínua é acionado diretamente 
pelo motor diesel. As locomotivas 
mais usadas e de melhor rendi

mento empregam motores de cor
rente continua.

LOCOMOTIVAS A TURBINA
—  Podem ser turbinas movidas a 
vapor ou a combustão interna. Nas 
primeiras, são empregados reduto
res mecânicos ou transmissões elé
tricas, obtendo-se tração com ren
dimento médio superior em 50% às 
tradicionais locomotivas a vapor. 
Já as locomotivas com turbinas de 
combustão interna utilizam trans
missões elétricas e o rendimento é 
quase igual ao das máquinas diesel 
comuns. Normalmente, os dois ti
pos de locomotivas podem alcan
çar potências superiores a 2 000 
cavalos-vapor.

LOCOMOTIVAS ELÉTRICAS
— Possuem um complexo de tra
ção ligado diretamente à árvore 
motora e um aparelho que regula a 
velocidade. Locomotivas eletricas 
de corrente contínua trifásica são 
alimentadas por uma tensão cons
tante de valor unificado (750, 1 500 
e 3 000 volts). A energia elétrica é 
fornecida por subestações fixas, ali
mentadas por outras linhas de cor
rente trifásica de alta tensão (entre 
120 e 230 quilovolts). As rodas 
possuem junções de cobre para ga
rantir a continuidade elétrica. As 
locomotivas monofásicas, menos 
empregadas, são alimentadas por 
uma tensão de 15 quilovolts e fre
qüência de 162 hertz. O motor mo
nofásico é operado da mesma ma
neira que o trifásico. É ligado à 
árvore motora da locomotiva por 
meio de engrenagens.

VEJA TAM BÉM : Caldeiras; Elé
trico, Motor; Motor.
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Logaritmo

Em Mirifici Logarithmorum Ca- 
nonis Descriptio Eiusque Usus in 
Utraque Trigonometria (Magnífi
cos Cânones Descritivos dos Loga
ritmos e de Seus Usos em Outras 
Trigonometrias; _ Edimburgo, 
1614), o barão escocês John Na- 
pier (1550-1617) expôs o conceito 
de logaritmo — a_ “receita” para 
simplificar operações com núme
ros* reais, em particular a multipli
cação (e suas correlatas: divisão, 
potenciação e radiciação).

Napier aplicou logaritmos sobre
tudo a cálculos trigonométricos; 
suas tábuas, elementares, foram 
completadas pelo matemático in
glês Henry Briggs (1556?-1631), 
que publicou Arithmetica Loga- 
rithmica (1624). Em 1633, elas ga
nharam nova extensão, com o as
trônomo e matemático inglês 
Henry Gellibrand (1597-1636), au
tor de Trigonometria Britannica. A 
tabela apresentada nessa obra com
preendia os logaritmos dos núme
ros naturais de 1 a 100 000.

O conceito de logaritmo já  havia 
sido esboçado pelo aritmético ale
mão Michael Stifels (1487-1567), 
em meados do século XVI. Em sua 
obra Arithmetica Integra, apresen
tou uma relação entre duas séries*, 
geométrica e aritmética, respectiva
mente:
1, 2 ,4 ,8 , 16,32, 64, 128,. . .
0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,. . .
Stifels provou gue, se s traduz a 
soma de dois números da progres
são aritmética, 2 indicara o pro
duto dos números correspondentes 
da progressão geométrica. Então: 2 
+  3 =  5 e 25 =  4.8 (ou seja, 32). 
Essa relação sugeriu a Napier que, 
ao invés de trabalhar com produ
tos, seria possível lidar apenas com 
somas. Ele imaginou então um 
ponto fixo A  numa reta r e um 
ponto B se deslocando a partir de 
A , com velocidade proporcional, 
em cada instante, à distancia per
corrida. Indicando por x  a distân
cia que, a cada instante, separa A

601 77887447 651 8135809 701 84571802 751 87563994
602 77959649 652 8142476Í 702 84633711 752 87621784
603 78031731 653 8149131$ 703 84695533 753 87679498
604 78103694 654 8155777» 704 84757266 754 87737135
605 78175537 655 8162413( 7115 84818912 755 87794695

606 78247262 656 8169038- 706 84880470 756 87852180
607 78318869 657 8175653' 707 84941941 757 87909588
608 78390358 658 8182258Í 708 85003326 758 87966921
609 78461729 li.V.. 8188854 85064624 759 88024178
610 78532984 660 8195439 710 85125835 760 86081359

611 78604121 661 8202014( 711 85186960 761 88138466
612 78675142 662 8208579(I 712 85247999 762 88195497
613 78746047 663 8215135' ; 713 85308953 763 88252454
614 78816837 664 8221680 714 85369821 764 88309336
615 78887512 665 8228216 715 85430604 765 88366144

616 78958071 666 8234742 716 85491302 766 88422877
617 790285)6 667 8241258 717 85551916 767 88479536
618 79098848 668 8247764 718 85612444 768 88536122
619 79169065 669 8254261 719 85672889 769 88592634
620 79239169 670 8260748 [ 72(1 85733250 770 88649073

621 79309160 671 8267225 721 85793526 771 88705438
622 79379038 «72 8273692 722 85853720 772 88761730
62) 79448805 Ii73 8280150 ; 723 85913830 773 88817949
624 79518459 674 8286599 ) 724 85973857 774 88874096
625 79588002 i,; 8293037 725 86033801 775 88930170

626 79657433 676 8299467 í 726 86093662 776 88986172
627 79726754 677 8305886 727 86153441 777 89042102
628 79795964 678 8312296 ) 728 86213138 778 89097960
629 79865065 679 8318697 72!) 86272753 779 89153746
630 79934055 680 8325089 730 86332286 780 89209460

631 80002936 681 8331471 731 86391738 781 89265103
632 80071708 682 8337843 7 732 86451108 782 89320675
633 80140371 683 8344207 733 86510397 783 89376176
634 80208926 684 8350561 734 86569606 784 89431606
635 80277373 685 8356905 735 86628734 785 89486966

636 80345712 686 8363241 7311 86687781 786 89542255
637 80413943 687 8369567 737 86746749 787 89597473
638 80482068 688 8375884 73S 86805636 788 89652622
639 80550086 689 8382192 . 739 86864444 789 89707700
640 80617997 690 8388490 710 86923172 790 89762709

641 80685803 691 8394780 ■ 711 86981821 791 89817618
642 80753503 692 84010W) 7!2 87010391 792 89872518
643 80821097 693 8407332 743 87098881 793 89927319
644 80888587 694 8413594 714 87157294 794 89982050
645 80955971 695 8419848 745 87215627 795 90036713

646 81023252 696 8426092 746 87273883 796 90091307
647 81090428 697 8432327 717 873320* X) 797 90145832
648 81157501 698 8438554 748 87390160 798 90200289
649 81224470 699 8444771 749 87448182 799 90254678
650 81291336 700 84509801 750 87506126 800 90308999

O uso de tábuas logarítmicas facilita as operações com números reais.

=  log x

¥ I y =  1/x

r w
X 0 1/2  1 2 3 x

de B, resulta: 
dx

=  x. Apoiado apenas na geo-
dt
metria*, Napier chegou a uma so
lução mais tarde confirmada pelo 
cálculo diferencial: x =  e , para 
cada x  (e é um número transcen
dente, igual a 2,7182818284. . .). 
Napier chamou t de logex.

A solução de Napier foi genera
lizada: para qualquer * maior que 
zero, x =  a , onde a é um número 
real positivo, diferente de 1, deno
minado base logarítmica. Assim, 
logax traduz o logaritmo de x  na 
base a; logex passou a se chamar 
logaritmo neperiano, natural ou hi- 
peroólico.

Como x =  a , onde t =  logax, 
resulta que, se Ioga« =  b, então a b 
=  x. No plano cartesiano, log«x re
presenta a área delimitada pela 
curva l/x  e o eixo dos x, do ponto
1 até o ponto x,*se x >  (maior que 
ou igual a) 1; e o negativo da área 
de x até 1 se o 0 <  x <  1 (ou seja, 
se x for maior que zero e menor que 
1). Em particular, log 1 =  0.

As operações com logaritmos 
valem-se de certas regras:
—  Ioga (x.y) =  logay
—  logaXb = b log ax (com b real)
—  ioga =  Ioga b ' " - l/n

(lo |a b) (com n real)
E o calculo logarítmico distingue 
dois valores: a característica e a 
mantissa. A característica de logax 
é a maior potência de a menor ou 
igual a x. Desta forma, a carac
terística de log ,34 é 2: 52 =  25 
< 3 4  <  125 =  53 e a característica 
de log.64 é 3, pois 43 =  64 <  
64< 256 =  44. A mantissa de lo
gax, por sua vez, é dada pela dife
rença entre logax e sua caracterís
tica (é, portanto, sempre menor que 
1). Exemplificando: a mantissa de 
log.„91, com três casas decimais, é 
log 91 -  1 =  1 ,9 5 9 -  1 =  0,959.

Para efeitos de cálculo, não há 
razão para se preferir uma base a 
outra, pois logax =  K.logbx, onde 
K  indica uma constante real, igual 
a logab. No entanto, a base mais 
usual é a 10; no Cálculo, recorre-se 
geralmente à base e.

Como as tábuas logarítmicas 
(que indicam apenas a mantissa) 
constam, de um número finito de 
elementos, vão existir números 
reais (uma infinidade) cuja man
tissa deve ser calculada pela regra 
das partes proporcionais ou regra 
da interpolação. Nas tábuas de lo
garitmos comumente são dados o 
log10x e o lo g ^ x  +  0,1). Se x 
< y < x  +  0, 1, nao se tem explicita
mente log10y. Mas, porque a fun
ção log10x preserva a ordem (isto 
e, se a < a , ,  então log10a ,<  
log10|a 2) e pefa regra das partes 
proporcionais, temos a relação

0,1 _  loglfl(x + 0, 1) -  log,0x
y - x  ~  log10y -  log10x 

pela qual é possível calcular Iog,0x 
(já que todas as outras grandezas 
sâo conhecidas). Conhecendo-se a 
regra da interpolação e com uma 
tábua de logaritmos, pode-se asso
ciar a um número seu logaritmo; 
ou, dado um logaritmo, achar o 
numero que lhe corresponde.

Num sistema de eixos cartesianos, log x (à esquerda) representa a área delimitada pela curva 1/x e o eixo dos 
X. Por exemplo, log 3 corresponde à superficie verde; log 1/2, ao negativo da área azul (è direita). VEJA TAM BÉM : Números Reais.
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Lógica

A lógica tem sido diversamente 
definida ao longo da história do 
pensamento. Aristóteles* afirmava 
que ela se ocupava da demonstra 
ção; Sto. Tomas* de Aquino consi
derava-a a “arte que dirige o pró 
prio ato da razão, arte pela qual 
procedemos com ordem, facilmente 
e sem erro nesse mesmo ato da ra
zão” ; já  alguns lógicos contempo
râneos situam seu objeto na análise 
de frases ou proposições bem como 
no exame das provas — o que ela 
faria atentando para a forma e fa
zendo abstração do conteúdo. O 
que há de comum nessas diferentes 
maneiras de conceituar a lógica é 
considerá-la como tratando do ra
ciocínio e, mais particularmente, 
da demonstração ou da prova. A 
lógica dos antigos e a dos moder
nos teria, assim, os mesmos objetos 
e problemas; seus métodos é que 
seriam diferentes.

A lógica clássica resultou de sé
culos de reflexão e suas origens his
tóricas remontam a pensadores 
pré-socráticos, como Parmênides* 
e Zenão* de Eléia. Partindo das 
cosmogonias milesianas que afir
mavam que o universo resultava 
das transformações de um único 
princípio (arque), Parmênides for
mula, pela primeira vez de forma 
explícita, o princípio básico da ló
gica, o de identidade: “ O que é — 
é, o que não é — não é”. No pensa
mento de Parmênides, todavia, esse 
princípio possui ainda conotação 
ao mesmo tempo lógica (relação de 
identidade) e ontológica (afirmação 
de que “o que é” e o que existe). 
Zenao de Eléia é tradicionalmente 
considerado como o criador da dia
lética*, no sentido originário de

arte do debate e da demolição de 
argumentos adversários. Defen
dendo as teses do eleatismo e, em 
particular, fazendo a crítica de 
doutrinas pitagóricas, as famosas 
aporias (“ caminhos sem saída” ) de 
Zenão inauguram a tradição erís- 
tica —  de argumentação comba
tiva — , que prepara o instrumental 
lógico a ser sistematizado por 
Aristóteles. Este, partindo da dialé
tica platônica, expõe em tratados
— reunidos sob a denominação de 
Organon (“instrumento”) — as ba 
ses da lógica clássica.

A dialética platônica — conce
bida como progressiva conquista 
das essências eternas (as idéias), 
por via da contraposição de teses 
sucessivas —  era uma construção 
profundamente marcada pela 
índole hipotética da matemática 
que inspirou o platonismo. Aristó
teles pretendeu forjar um instru
mento mais seguro para a consti
tuição da ciência. Para ele a 
dialética seria um exercício mental, 
uma “ginástica do espírito”, útil 
mas capaz somente de preparar o 
caminho para o conhecimento. A 
certeza adviria do uso de certas 
normas de pensamento, que supera
riam o plano instável e flexível da 
dialética. Nascido no meio de retó
ricos e sutis argumentadores, o ins
trumental lógico de Aristóteles 
parte da análise da linguagem cor
rente, procurando inclusive evitar 
os equívocos resultantes da desig
nação de coisas diferentes através 
de um mesmo nome (homônimo) 
ou da mesma coisa por meio de di
versas palavras (sinônimos). Em 
seguida, __ Aristóteles investiga as 
proposições, concluindo que todas 
elas exprimem um juízo e consti
tuem a atribuição de um predicado 
a determinado sujeito (S e P). Com 
isso opera grande simplificação no 
universo da linguagem.

O ponto central do Organon é, 
porém, a teoria do silogismo. O si

logismo seria um raciocínio no 
qual, determinadas coisas sendo 
afirmadas, segue-se inevitavel
mente uma outra afirmativa. As
sim, partindo-se das premissas 
“Todos os homens são mortais” e 
“Sócrates é homem”, conclui-se fa
talmente que “Sócrates é m ortal”. 
A conclusão resulta da simples co
locação das premissas, nao dei
xando margem a qualquer opção, 
antes impondo-se com absluta ne
cessidade. Aristóteles considera, 
todavia, que o silogismo equiva
lente à demonstração científica 
deve ser um raciocínio não apenas 
formalmente rigoroso, mas que 
parta de premissas verdadeiras. 
Isso significa que, para Aristóteles, 
o conhecimento demonstrativo, 
dado pelas normas lógicas de ra
ciocínio, pressupõe um conheci
mento não-demonstrativo, capaz de 
atingir — de modo não discursivo, 
mas imediato — as verdades que 
devem servir de premissas para as 
demonstrações e de princípios para 
a ciência. Porque a ciência não 
basta ser coerente; devendo ser 
também ciência sobre a realidade, 
a lógica aristotélica apresenta-se 
como um instrumento a pressupor 
uma teoria sobre o conhecimento e 
uma teoria sobre a própria reali
dade. Remete, portanto, à física e 
à metafísica.

A lógica clássica em sua feição 
aristotélica manifesta dois fortes 
vínculos que a caracterizam e limi 
tam: de um lado, com a metafísica 
que lhe serve de sustentação; de ou
tro, com a linguagem corrente, o 
que restringe seu nível de formali
zação. O uso de símbolos por Aris
tóteles e por seu discípulo Teo- 
frasto foi bastante limitado: 
empregaram letras do alfabeto para 
representar variáveis de nomes.

O estoicismo* foi outra corrente 
filosófica da Antiguidade a atribuir 
grande importância às investiga
ções lógicas. Construindo uma ló

gica bastante original, com especial 
atenção para as proposições e ra
ciocínios hipotéticos, os estóicos 
gregos —  particularmente Crisipo
—  anteciparam aspectos da lógica 
formal moderna.

Na Idade Média, o período de 
criação lógica começa com Pedro 
Abelardo*, que inicia pesquisas so
bre a lógica das conseqüências, de
pois desenvolvidas por Buridano 
(morto em 1358) e por seu discí
pulo Alberto de Saxe (morto em 
1390). De um modo geral, os lógi
cos medievais desenvolveram a si- 
logística aristotélica e abordaram 
alguns problemas importantes 
como o da dupla quantificação 
(quantificação nao apenas do su
jeito, mas também do predicado); 
discutiram ainda abundantemente 
questões colocadas pelas antino
mias semânticas e trataram  de cer
tos problemas da lógica das rela
ções. Comparada a lógica da 
Antiguidade, a lógica medieval 
dela se distingue por desenvolver a 
partir da linguagem falada (o latim) 
leis e regras relativas a todas as 
funções semânticas e sintáticas dos 
signos. Apresenta-se assim, conse
qüentemente, como constituindo 
em grande parte uma metalingua 
gem; e devido ainda à sua avan
çada formalização, antecipa alguns 
aspectos da logística moderna. 
Essa formaliz3ção foi, porém, ju l
gada excessiva e estéril por pensa
dores como Ramus (1515-1572), 
Descartes* e Bacon*. Já os lógicos 
de Port-Royal (século XVII), elimi
nando os excessos de sutileza da 
fase final da Escolástica*, adota
ram elementos do cartesianismo e 
procuraram reabilitar a lógica.

A lógica clássica, a partir de 
suas primeiras formulações gregas 
e através de seu desenvolvimento 
na Idade Média e primeiros séculos 
da Idade Moderna, conservou cer
tos aspectos que a caracterizam : é 
uma lógica bivalente (comporta 
dois valores — o verdadeiro e o 
falso),normativa (estabelece que o 
verdadeiro deve ser buscado e o 
falso deve ser evitado) e ligada, de 
forma mais ou menos estreita, a 
uma metafísica essencialista. As
sim, bivalente e normativa, a lógica 
clássica foi entendida ou como 
ciência teórica, ou como arte de 
pensar — a “ arte de bem conduzir 
a razão”, segundo a Logique de 
Port-Royal.

Lógica moderna

Leibniz*, ao procurar estabele
cer uma scientia universalis ou 
uma linguagem totalmente racio
nal, tornou-se precursor da lógica 
matemática. Essa era uma preocu
pação bastante difundida nos sécu
los XVII e XVIII, mas foi Leibniz 
que concebeu claramente e esboço.u 
o projeto de uma linguagem artifi
cial destituída de ambigüidades e 
constituída pela manipulação, re
grada, de símbolos convencionais.

Mas, na verdade, a realização da 
primeira forma matemática de ló
gica apareceu apenas no século
XIX. Em 1847, G. Boole publicou 
a Análise Matemática da Lógica, 
no mesmo ano em que apareceu a 
Lógica Formal de Morgan. Boole 
publicou, mais tarde (1854), a sua 
Investigação das Leis do Pensa-
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Aristóteles realizou a primeira sistematização das pesquisas lógicas. O estóico Crisipo foi um dos lógicos mais originais da Grécia Antiga.

mento. O que Boole apresenta em 
suas obras e uma álgebra da lógica, 
“um método que repousa sobre o 
emprego de símbolos dos quais se 
conhecem as leis gerais de combi
nações e cujos resultados admitem 
uma interpretação coerente” . E 
Morgan fez, em 1860, as primeiras 
investigações sobre a lógica das re
lações. Jevons ( 1835-1882) e Peirce 
(1839-1914) aperfeiçoaram o cál
culo de Boole.

Por volta de 1880, as relações 
entre a lógica e a matemática se in
verteram, ocorrendo então uma lo- 
gicização da matemática. A grande 
figura desse momento é Frege*, que 
procura fundamentar logicamente 
a matemática. Na mesma época, G. 
Cantor (1845-1918) cria a teoria 
dos conjuntos, e diversas antino
mias (como a do maior número 
cardinal) que abalaram o edifício 
matemático. A salvação da coerên
cia da matemática parece estar no 
caminho aberto por Frege: a aná
lise minuciosa dos fundamentos da 
matemática por meio do novo ins
trumental lógico. Sob esse aspecto 
foram de enorme importância os 
trabalhos de Peano (1858-1932). 
Mas o ponto culminante desse pro
cesso de renovação das pesquisas 
lógicas, iniciado com o problema 
dos fundamentos da matemática, é 
representado pelo aparecimento, no 
período de 1910 a 1913, da obra de 
Whitehead e Russell* Principia 
Mathematica. Alguns conside
ram-na o monumento lógico mais 
importante da época e talvez de 
toda a história da lógica. White
head e Russell realizaram o sistema 
dedutivo mais completo até então 
construído, ao mesmo tempo que 
propuseram um simbolismo que 
depois se generalizou.

Para Sto. Tom ás, a lógica é a 
que dirige o próprio ato da razão.

As pesquisas lógicas têm amplo 
desenvolvimento no século XX. 
Em 1920, por exemplo, Lukasie
wicz dedica-se a examinar a possi
bilidade de uma lógica não biva- 
lente^ em 1932, Lewis e Langford 
propõem vários sistemas modais.

Paralelamente, são levantadas 
questões referentes a qualquer sis
tema lógico. Dessas, a mais impor
tante é a da não-contradição, colo
cada, em 1931, por Gódel. O que 
ele demonstra é a impossibilidade 
de se formalizar inteiramente a 
aritmética e a impossibilidade 
ainda de se provar, no interior do 
formalismo escolhido, a sua não- 
contradição. Apresentava-se, as
sim, a questão da limitação interna 
dos formalismos.

Um panorama geral da lógica 
contemporânea mostra a existência 
de diversas linhas de investigação:

a) A que obedece, de forma mais 
ou menos estrita, à lógica clássica 
(bivalente e normativa) e unida de 
algum modo a uma metafísica es- 
sencialista. Exemplo dessa lógica é 
apresentado por Jacques Maritain 
(1882-1973), seguindo a diretriz 
aristotélica do neotomismo.

b) As múltiplas correntes da  ló
gica simbólica, que consideram a 
lógica como ciência positiva e re
jeitam o caráter normativo da ló
gica tradicional, recusam ainda 
qualquer ingerência da metafísica 
nas pesguisas lógicas e recorrem à 
expressão simbólica e formal, to
mando sua linguagem à da mate
mática.

c) A lógica husserliana, derivada 
das investigações da fenomenolo- 
gia de Husserl* — e na qual se ve
rifica um retorno da metafísica.

d) A lógica dialética, proveniente 
de Hegel*.

Leíbniz: a busca de uma linguagem  
lógica, destituída de ambigüidade.

A  teoria da indução é um dos temas 
centrais da lógica de Mill.

A  lógica dialética de Hegel parte co 
principio da negação da negação.
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Bertrand Russell: um inovador das investigações lógicas no século XX.

e) A dialógica ou “ nova retó
rica” ou ainda teoria da argumen
tação* — que se dedica à análise 
da estrutura da linguagem não for
malizada.

As fronteiras da lógica

Um campo de pesquisa e de de
bates freqüentemente proposto aos 
lógicos refere-se à relação entre a 
lógica e outras disciplinas.

A gramática, do mesmo modo 
que a lógica, estuda termos e pro
posições. Todavia, enquanto estuda 
as regras que regem as diversas lín
guas, o lógico visa a atingir, para 
além das línguas diversas, as leis 
do pensamento. Por outro lado, há 
uma diferença quanto à linguagem 
empregada pelas duas disciplinas: 
várias formas gramaticais podem 
exprimir uma só relação lógica 
(ex.: relação causal), enquanto uma 
unica conjunção (ex.: ou) pode es
tabelecer relações lógicas diferen
tes. Finalmente, enquanto o gramá
tico estuda todas as proposições, 
desde que tenham um conteúdo não 
absurdo, o lógico considera apenas 
como proposições as que traduzem 
uma posição diante do verdadeiro 
e do falso. Dessas diferenças re
sulta que há categorias gramaticais 
sem equivalentes lógicos.

Entre a lógica classica e a moral 
podem ser estabelecidos também 
pontos de aproximação, pois am 
bas são bivalentes (enquanto a ló
gica clássica usa os valores verda
deiro e falso, a moral utiliza o bem 
e o mal).

As relações entre lógica e psico
logia são mais complexas. Como 
estudo de comportamentos, a psi
cologia pode levar em considera 
ção os mais diversos comporta

mentos verbais (como uma 
interjeição) — o que não faz a ló
gica. Esta não se preocupa com a 
vida do pensamento senao sob o 
ponto de vista do valor e da ver
dade das proposições. A psicologia 
visa à definição das condições de 
existência dos fa to s  psicológicos, e 
a lógica volta-se para as condições 
de direito que constituem e regulam 
o pensamento.

Até meados do século X IX  a 
matemática e a lógica desenvol
viam-se como disciplinas distintas. 
Somente a partir de então é que foi 
verdadeiramente percebidda a ana
logia entre as variáveis da álgebra 
e as variáveis lógicas. O desenvol
vimento da lógica formal passou, 
desde aquele momento, a proces
sar-se em estreita ligação com a 
matemática. Mesmo assim, algu
mas distinções são ainda aponta
das por alguns autores:

a) As operações algébricas ou 
aritméticas (quando não se trata  de 
conjuntos infinitos) têm por efeito 
m udar as quantidades adicionadas 
ou multiplicadas.

b) Difere o tratamento da classe 
nula: em logística, zero opõe-se a 
qualquer dado como um inexistente 
absoluto, enquanto que, em mate
mática, zero ocupa um lugar na sé
rie dos números inteiros.

Apesar desse tipo de diferenças, 
geralmente considera-se que as 
fronteiras entre a lógica formal e a 
matemática tendem a se apagar.

VEJA TAM BÉM : Ciência; Enun
ciados, Lógica dos; Formalismo; 
Identidade; Matemática; Para
doxo; Predicados, Lógica dos; Se
mântica.

Londres

Capital política, econônica e cul
tural do Reino Unido e da Com- 
monwealth*, Londres é uma das 
três maiores cidades do mundo, ao 
lado de Tóquio* e Nova York*. 
Nela estão reunidos a City of Lon- 
don, primitivo centro comercial 
com 1 milha quadrada de área 
(cada milha equivale a 1 609 me
tros); o Condado de Londres, com 
cerca de 117 milhas quadradas, ad
ministrado pelo London City 
Council; a Grande Londres, que 
atinge os condados próximos de 
Essex, Middlessex, Kent, Surrey e 
Hertfordshire; e uma área urbana

3ue envolve cidades satélites, cida- 
es autônomas e as chamadas cida

des dormitórios (cuja população 
ativa passa normalmente o tempo 
útil em Londres, regressando a suas 
próprias casas apenas para dormir 
e fins de semana).

Poucos vivem no antigo núcleo 
medieval, a velha City, transfor
mada em bairro comercial: nela

trabalham cerca de meio milhão de 
pessoas, mas a população çstável é 
de apenas 5 000 pessoas. Às 5 ho
ras da tarde, com o encerramento 
das atividades nas empresas comer
ciais, o bairro fica praticamente de
serto. Londres cresceu em torno 
dos muros da City, formando um 
intenso e contínuo aglomerado ur
bano. Com o crescimento da popu
lação nas áreas periféricas, possuía 
em 1970 cerca de 11 milhões de ha
bitantes.

Trata-se essencialmente de uma 
grande cidade comercial e finan
ceira, centro internacional de segu
ros e do mercado do ouro, onde se 
acham instaladas as sedes do 
Banco da Inglaterra (criado enj 
1694 e nacionalizado em 1946) e 
da Lloyds (companhia de seguros 
que data do século XVII).

Antiga e nova

Historicamente, a cidade teria 
surgido,há cerca de 2 000 anos, de 
um pequeno posto comercial insta
lado no ponto de encontro dos rios 
Fleet, Walbrook e Tâmisa. Alguns 
historiadores dão ao nome da ci
dade uma origem celta, Llyn-Din, 
que os romanos teriam traduzido

Velhos monumentos e majestosos edifícios —  entre eles a Casa do Parla- 
m ento —  contam  vários séculos de história da capital de Inglaterra.
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Da cidade partiriam as frotas que proporcionaram à Inglaterra seu grande desenvolvimento comercial.^Londres. numa gravura do século XVIII.)

por Londinium, transformando-se 
mais tarde em London (em portu
guês, Londres).

No ano 43 os romanos ocupa
ram a região e criaram um cam i
nho que ia de Dover, na costa sul, 
até o noroeste da Inglaterra. Com 
a queda da influência do decadente 
Império Romano, a partir de 423, 
a cidade foi sendo dominada por 
vários povos, entre eles saxões e di
namarqueses.

Mas, depois da saída dos rom a
nos, Londres perdeu sua importân
cia. Permaneceu uma cidade semi- 
abandonada, até que, em 886, foi 
capturada por Alfredo, o Grande 
(849-899), rei de Wessex (anglo-sa
xão), que reconstruiu suas m ura
lhas, encorajou o repovoamento e 
deu-lhe os fundamentos de um go
verno estável.

A partir dessa época, a impor
tância de Londres cresceu conti 
nuamente. Depois da batalha de 
Hastings (1060), o destino da ci
dade ficou estreitamente ligado à 
Normandia (os normandos cons
truíram a Torre de Londres e várias 
outras fortificações).'

Em 1191, a cidade conseguiu o 
direito, confirmado pela Magna* 
Carta, de ter um prefeito e uma 
corporação.

No seculo X II o porto de Lon
dres, onde se estabeleciam os mer
cadores da Hansa, constituiu um 
importante centro comercial, cujo 
apogeu configurou-se nos séculos 
XVI e XVII. Os “ mercadores aven
tureiros” , protegidos por Henri
que* VIII, obtiveram a a boi iyâo 
dos privilégios de que usufruíam 
seus concorrentes alemães e utiliza
ram em grande escala as novas saí
das para a Ásia e América. Essa 
prosperidade traduziu-se por um 
aumento brusco da população lon
drina. Entre 1530 e 1665, o número 
de habitantes passou de 100 000

para 500 000 (100 000 dos quais 
morreriam de peste em 1665). E|n 
sua estrutura ainda medieval, Lon
dres tornou-se uma cidade superpo- 
voada e insalubre.

No dia 2 de setembro de 1666, 
pavoroso incêndio irrompido em 
Pudding Lane quase destruiu a ci 
dade, deixando desabrigadas 
80 000 pessoas. Foram destruídas 
13 000 casas; das 109 catedrais so
braram vinte. Os arquitetos John 
Evelyn (1620-1706) e Christopher 
Wren (1632-1723) elaboraram o 
plano de reconstrução, baseados no 
projeto de Paris. Em dez anos, a ci
dade estava quase reedificada.

Muito do desenvolvimento da qi- 
dade deveu-se também à persegui
ção movida por Carlos* V, da Es
panha, aos protestantes holandeses. 
Obrigados a transferir seus negó
cios de crédito e ouro, eles fizeram 
de Londres o maior dos centros fi
nanceiros, arrebatando o prestígio 
da Liga Hanseática*.

No século XIX, Londres, capital 
do Império Britânico, tornou-se 
uma potência respeitada no mundo 
das finanças e do comércio. Até a 
Segunda Guerra Mundial, era a 
maior cidade do mundo.

Durante todo esse conflito 
(1939-1945), a cidade sofreu outro 
terrível incêndio, dessa vez provo
cado pelas bombas alemãs. A re
construção não se processou de 
maneira ideal: os blocos de con
creto dos edifícios de escritórios ti
raram muito do primitivo encanto 
da cidade. Novas áreas, destinadas 
a residências, comércio e indústria, 
passaram a surgir.

O mais grave problema da çi- 
dade é a crise habitacional, que tem 
levado parte da população para 
fora da Grande Londres, onde é 
procurado um melhor padrão de 
vida. Mas o esforço governamental 
para substituir moradias excessiva-

Portobello Road, uma constante feira de artesanato e objetos exóticos.

No Picadilly Circus. agita-se parte da imensa população ativa da cidade



Lope de Vega 32 3

Trecho de movimentada rua comercial, no centro da capital inglesa.

mente velhas por novos blocos resi 
denciais tem encontrado certa re 
sistência dos londrinos, sobretudo 
quando os novos tipos de habita
ção são altos prédios de aparta
mentos.

Londres contudo não chega a 
ser uma metrópole esmagada pelo 
progresso e pela poluição. Esta co
meçou a ser com batida'em  1956, 
pelo Clean Air Act. Com a proibi
ção das fornalhas de carvão, o 
smog  foi reduzido em 75% e o dió
xido de carbono no ar caiu em 
40%.

Londres é uma das 34 municipa
lidades administradas pelo Greater 
London Council, que traça as dire
trizes maiores do desenvolvimento, 
geralmente acatadas pelos gover
nos locais. O GLC conseguiu, por 
exemplo, atenuar em grande parte 
os problemas de tráfego da cidade.

E conom ia e cu ltu ra

Transportando desde chá e car 
caças de tartarugas até máquinas 
extremamente frágeis e sofistica
das, mais de mil navios entram e 
saem do porto londrino, semanal
mente.

O intenso movimento das docas 
e da Bolsa de Valores reflete a 
força das atividades comerciais e 
financeiras da cidade. Até 1960, o 
porto de Londres foi o mais impor
tante do mundo, suplantado depois 
pelo de Rotterdam. Em certos seto
res enfrenta concorrência na pró
pria Inglaterra, como por exemplo 
a do porto de Southampton.

Durante muito tempo, o setor in
dustrial de Londres esteve ligado 
essencialmente à produção de rou
pas, alimentos, cigarros, etc. A di
versificação e expansão industrial 
teve início depois da Primeira 
Guerra Mundial (1914/18) e acen
tuou-se a partir de 1931, em conse

qiiência de mão-de-obra abundante 
e qualificada, disponibilidade de 
energia elétrica e terrenos propícios 
à instalação de indústrias ao longo 
do Tâmisa, com facilidade para o 
escoamento da produção. Essas 
vantagens atraíram indústrias pesa
das e leves, que antes eram prefe
rencialmente criadas nas bacias 
carboníferas.

Assim, Londres passou a dispor 
também de fábricas de cimento, 
material fotográfico, construção 
mecânica, automóveis, produtos 
químicos, etc.

Londres é também a capital cul
tural da Commonwealth. Somente 
na zona oeste da cidade existem 
cerca de quarenta teatros, muitos 
deles surgidos com a reconstrução, 
no subsolo dos novos prédios de es
critório. Neles, uma grande varie
dade de espetáculos é apresentada, 
desde os clássicos (como os da 
Royal Shakespearean Theatre 
Company) até os trabalhos experi
mentais (como os da English Stage 
Company).

Na cidade, apresentam-se tam 
bém as melhores orquestras do 
mundo (especialmente no Royal 
Festival Hall e no Royal Albert 
Hall), além da ópera e do balé na 
tradicional Royal Opera House. 
Importantes conjuntos populares 
completam o quadro musical da ci
dade, que se destaca ainda por suas 
inúmeras bibliotecas e galerias, en
tre elas a National Gallery e a Tate 
Gallery.

Centro educacional dos mais 
respeitados, Londres possui uma 
universidade, fundada em 1836, 
onde funcionam oito faculdades, 57 
escolas e um grande número de ins
titutos de ensino e pesquisa.

VEJA TAM BÉM : Grã Bretanha.

Lope de Vega

Lope Félix de Vega Carpio foi 
um dos maiores autores dramáticos 
da Espanha. Segundo seu discípulo 
Juan de Montalvan (1602-1638), 
ele teria escrito 1 800 comédias e 
mais de quatrocentos autos, com os 
quais criou tipos cheios de emoção, 
fantasia, engenho e cortesia cava
lheiresca. Com isso, ficou sendo o 
mais perfeito representante do tea
tro espanhol, introduzindo nele a 
ênfase dramática do “pundonor’“, 
ou ponto de honra, princípio que 
praticamente dominou em toda a 
vida espiritual da Espanha. Seus te
mas foram tirados sobretudo da 
tradição lendária nacional, desde a 
época dos godos até os reis católi
cos e os imperadores do período 
em que viveu.

Lope de Vega apoiou sua drama- 
ticidade no choque de paixões, 
apontadas como características es
panholas (o sentimento de honra, a 
dedicação cavalheiresca, a sublime 
realeza, a superior justiça), e nos 
contrastes dos ambientes (aristo
cracia e povo, corte e província, ca

valaria e burguesia, senhor feudal e 
camponês). O que mais se-desteca 
em sua obra não é a psicologia in
dividual nem o simbolismo, mas 
esse jogo de puras paixões, o atrito 
entre arbítrio pessoal e sociedade, 
os contrastes de ambiente e de 
mentalidade, a exploração súbita 
dos instintos. Por isso, considera-se 
esse autor um primitivo que repre 
sentou conflitos em seu ponto mais 
crítico.

Lope de Vega nasceu em Madri 
a 25 de novembro de 1562, e mor
reu na mesma cidade a 27 de 
agosto de 1635. Viveu no período 
em que a Espanha dominava Por
tugal e suas colônias (1580-1640). 
Educado por jesuítas, foi logo no
tado por sua imaginação rom a
nesca e por sua facilidade de com 
por versos. £m  1583, foi a Lisboa 
para integrar a esquadra que Ál
varo de Bazan preparava para en
frentar os portugueses que, nos 
Açores, resistiam aos espanhóis. 
Cinco anos depois, tornou a em 
barcar, desta vez num navio da  In 
vencível Armada. Nos últimos dias 
de 1588, Lope de Vega desembar
cava em Cádiz: era um dos poucos 
sobreviventes da malograda expe
dição. (Em 1602, no poema La 
Dragontea, ele procurou denegrir a 
façanha de Sir Francis Drake , sob

Lope de Vega: jogo de paixões e contrastes sociais no drama espanhol.
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Após a derrota da Invencível Armada, escreveu o poema "La Dragontea".

cusa do rei de Portugal ao patrocí
nio da expedição). Também o Bra
sil sofreu freqüentes alusões em sua 
obra. Lope chegou mesmo a escre
ver uma comédia (El Brasil Resti
tuído) para comemorar a vitória 
(1625) de Dom Fradique de Toledo 
sobre os holandeses que se haviam 
instalado na Bahia. Cópias-manus- 
critos dessa comédia encontram-se 
na Biblioteca Nacional de Madrid, 
no Museu Britânico e na Biblioteca 
de Nova York.

“Uma coisa Lope”

A vida, o obra, os amores e os 
ódios de Lope de Vega foram ex
traordinários. Tinha intensas' e rá
pidas paixões amorosas e constan
tes crises religiosas. Seus 
contemporâneos, quando queriam 
referir-se a qualquer coisa boa ou 
sublime, diziam “é uma coisa 
Lope”.

Os biógrafos consideram difícil 
determinar em suas obras onde ter
mina a__ ficção poética e começa a 
recriação de sua própria vida, ou 
vice-versa.

Antes e depois dele, não há ne
nhum outro autor que se tenha en
tregado tão completamente à poe
sia. Afirma-se que o anseio de criar 
o impelia a viver cada vez mais in
tensamente. Elaborou um teatro 
eminentemente popular, que res
pondia à solicitação das classes al
tas e das camadas populares, incor

porando o significado de Gil Vi
cente* ao de Juan de la Cueva 
(15507-1610?) e de Lope de Rue 
da*. Seu teatro deu relevo dra
mático ao homem da época, mas 
não o encerrou entre quatro pare
des, como faziam os clássicos fran 
ceses: colocou-o num cenário am
plo e livre. Nesse teatro, o lavrador 
conta sempre com o apoio do rei, 
máximo justiceiro (como por exem
plo na trilogia Fuente Ovejuna, El 
Mejor Alcade El Rey  e Peribánez), 
e a mulher “ encarada como um ser 
a quem se precisa conceder certa 
independência (como em El M ayor 
Imposible). Mas foi em suas enge 
nhosas comédias urbanas, inspira
das por Madri, que se destacaram 
os mais diversos e curiosos tipos 
psicológicos.

Versificando com perfeição tam 
bém em latim, italiano e português, 
jam ais abandonou a simplicidade 
inicial de seu estilo, totalmente 
oposto ao gongorismo que, na 
época, começava a transformar a 
literatura espanhola. Pela quanti 
dade de seus traballhos e pela força 
de sua produção dramática, Cer- 
vantes* apelidou-o “o monstro da 
Natureza . E o poeta Ezra Pound* 
afirmou que o teatro moderno da 
Europa veio da Espanha e de Lope 
de Vega.

VEJA TAM BÉM . Autu.

cujo comando a esquadra da rai
nha Elizabeth* I desbaratara a In
vencível Armada.) De volta à Espa
nha, Lope de Vega transferiu-se 
para Toledo e passou a estudar na 
universidade renascentista de Al- 
calá. Nesse período dedicou-se 
apaixonadamente à atriz Elena 
Osorio. Embora Elena fosse ca
sada, os cinco anos de romance que 
viveram não foram sequer furtivos: 
o marido ausentava-se continua
mente (acabaria morrendo nas ín
dias). A ela Lope de Vega dedicou 
a comédia Dorotea, uma das suas 
obras mais belas. Assim como foi 
capaz de dedicar versos à paixão 
amorosa, também planejou e escre
veu uma novela pastoril (Arcádia) 
para satisfazer seu protetor, Dom 
Antonio, duque de Alba. Mas suas 
melhores criaçõej foram peças tea
trais como El Último Godo, Las 
Famosas Asturianas, El Mejor A l
cade El Rey, La Desdichada Este- 

fania, La Estrella de Sevilla, Lo 
Cierto por El Dudoso, El Rey Don 
Pedro en Madrid, Porfiar Hasta 
Morir, Peribánez y  El Comendador 
de Ocana, Fuente Ovejuna e muitas 
outras. Além do gênero dramático, 
escreveu novelas em prosa (muitas 
vezes com versos Intercalados), 
como El Peregrino em Su Patria, 
Las Fortunas de Diana, La Filo-

mena; poemas, como La Hermo- 
sura de Angélica, Circe, Mafiana 
de San Juan, La Corona Trágica, 
San Isidro Labrador, Romancero 
Espiritual, Rimas Sacras, Laurel de 
A poio; e numerosas poesias líricas.

San Isidro Labrador exerceu 
enorme influência sobre seus con
temporâneos — o poema foi enco
mendado pelos dominicanos, que 
pretendiam a canonização de Isi
dro de Madri, cultuado pelo povo 
espanhol desde o século XII. O 
poema foi publicado em 1599 e, em 
treze anos, recebeu cinco edições, 
fato notável para a época. Além 
disso, Lope compôs a Comedia Fa
mosa de San Isidro Labrador de 
Madrid. Em 1620, conseguiu-se a 
beatificação “del buen Isidro”, pa
droeiro de Madrid , e, dois anos de
pois, sua santificação.

Entre obras de Lope de Vega so
bre assuntos portugueses, figuram 
La Tragédia de Dofia Ignez de 
Castro, El Bastardo de Ceuta, El 
Duque de Viseo, La Tragédia dei 
R ey Don Sebastián y  Bautismo dei 
Príncipe de Marrúecos, Segunda 
Parte dei Príncipe Perfecto, Don 
Juan de Castro, Fernan Mendes 
Pinto, Comedia Famosa e El 
Nuevo Mundo Descubierto (comé
dia em verso que narra a viagem de 
Colombo e que se inicia com a re
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Lua

No século VI a.C., a Lua já  
constituía objeto de estudo. Para 
Tales* de Mileto, era um corpo só
lido, sem luz própria, que brilhava, 
refletindo os raios solares. Um sé
culo depois, Demócrito* de Abdera 
defendia que a Lua era um 
“mundo”, com montanhas e vales 
semelhantes aos da Terra* (o que 
causava as “sombras” da face do 
satélite).

Aristóteles* explicou as fasesda 
Lua supondo-a esférica. (Cada ân
gulo pelo qual o Sol* iluminasse 
essa bola corresponderia a uma 
fase.) Reconheceu também que ela 
girava sobre seu eixo exatamente 
no mesmo período em que rodava 
em volta da Terra, motivo pelo 
qual exibia sempre a mesma face.

Aristarco* de Alexandria mediu 
a distância entre a Terra e a Lua, 
chegando a um valor aproximada
mente 56 vezes maior que o raio 
terrestre. Hiparco*, pouco depois, 
encontrou um resultado superior: 
256 raios terrestres. Sabemos hoje 
que sua órbita é elíptica, oscilando 
entre um mínimo de 364 400 quilô
metros e um máximo de 460 700 
—  respectivamente 57 e 64 vezes 
o raio terrestre aproximadamente.

Ainda na Antiguidade, vários fe
nômenos terrestres foram relacio
nados com as influências lunares. 
Um deles é o das marés, que atin
gem uma altura máxima durante as 
fases nova e cheia.

Em certos meios, os agricultores 
ainda realizam a semeadura e a co
lheita em fases lunares bem deter
minadas, acreditando obter assim 
melhores resultados. E estudos 
científicos demonstraram que, na 
lua cheia, a quantidade de insetos 
no ar duplica-se em relação à fase 
nova. Entretanto, com exceção das 
marés, que foram cientificamente 
explicadas por Newton, como re
sultado da atração gravitacional da 
Lua, as outras influências têm seu 
mecanismo causal desconhecido. 
Também não constituem objeto de 
muitos estudos, já  que a maior 
parte delas são identificadas com 
crendices populares.

Mares, oceanos 
e crateras

A Idade Média não trouxe im
portantes contribuições ao conheci
mento da Lua. Foi somente em 
1609 que Galileu* apontou seu pri
meiro telescópio* para os céus, e 
confirmou a suposição de Demó
crito, constatando que o satélite 
possuía montanhas e vales e que 
certas regiões escuras e lisas pare
ciam mares.

A denominação de oceanos e 
mares, dada às planícies, se deve à 
aparente semelhança com a hidros
fera terrestre: além de um Oceanus 
Proceltarum, (Oceano das Tormen
tas), onze mares bem visíveis rece
beram nomes em latim: Crisium, 
Fecunditatis, Nectaris, Tranquilli- 
tatis, Serenitatis, Frigoris, Im  
brium, Nubium, Humorum, Vapo- 
rum e Cognitum.

Mar da Tranqüilidade: aqui o homem alunissou pela primeira vez. valendo-se da Apoio 11.

Pedras e cascalho preenchem a cratera Godin (de 26,5 km de diâmetro)

As cordilheiras que cercam os 
mares receberam nomes de m onta
nhas terrestres: Alpes, A lt ai, Appe- 
ninus, Carpatus, Caucasus, Cordil- 
lera, Haemus, Jura, Pirineus, Recti, 
Riphaeus, Spitzbergensis, Terterjfe.

Mas os acidentes mais numero
sos são formações circulares, com 
bordas um pouco elevadas — as 
crateras. Elas foram batizadas com 
nomes de cientistas: Bailly, Ptolo- 
meu, Tycho e outros.

Durante muito tempo especu
lou-se a respeito da natureza dos 
mares escuros. Só com o aumento 
do poder dos telescópios foi possí
vel verificar que eles também con
têm crateras; que são massas sóli
das, e não líquidas, como então se 
pensava.

A aparência da “face oculta” da 
Lua intrigou os astrônomos até a 
década de 50. Só em 1959, o saté
lite automático soviético Lunik 3, 
ao contornar a Lua, obteve as pri
meiras fotografias de seu hemisfé
rio desconhecido, e transmitiu-as à 
Terra por um sistema de televisão. 
Verificou-se então que não existem 
diferenças fundamentais entre as 
duas faces do satélite. Localizou-se 
também um grande mar, que foi 
chamado de Tsiolkovski (em home
nagem ao precursor da astronáu
tica, o russo Konstantin Tsiol
kovski*). Posteriormente, outras 
naves continuaram a tarefa de ma
peamento do hemisfério oculto.

O tamanho das crateras é muito
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variável, sendo as menores mais 
abundantes: o número de crateras 
de diâmetro x  é quatro vezes supe
rior à quantidade de crateras de 
diâmetro 2 x. Elas não são profun
das, nem apresentam bordas eleva
das, como ocorre com as crateras 
dos vulcões terrestres. A região 
central é relativamente plana; as 
maiores exibem, por vezes, um pico 
central, de altura inferior à das bor
das.

Admitindo-se que as crateras se 
formaram gradualmente, e não si
multaneamente, podem-se classifi
car algumas regiões como mais an
tigas que outras. A parte 
“continental”, clara (que ocupa 
60% da área do satélite), apresenta 
densidade igual de crateras; isso 
leva a acreditar que toda ela tenha 
surgido de uma só vez. Os mares 
devem ser muito mais recentes: sua 
densidade em crateras é quinze ve
zes menor em relação à dos conti
nentes.

Algumas crateras superpõem-se 
ou invadem outras, demonstrando 
assim formação mais recente. De 
modo geral as maiores são mais 
antigas.

Várias hipóteses foram levanta
das para explicar o surgimento das 
crateras lunares. A mais antiga de
fende sua origem vulcânica. Admi
tiu-se ainda que elas poderiam ter 
sido formadas pela ejeção de gases 
quentes, emanados do interior lu
nar —- fenômeno observado tam 
bém em certas regiões terrestres. 
Certas seqüências de crateras pare
cem ter tido essa origem, observan- 
do-se por vezes o surgimento de ja 
tos de vapores, ou de uma névoa — 
principalmente em Aristarchus, 
uma grande cratera recente. Mas a 
maioria das crateras deve ter resul
tado do impacto de meteoritos. Me
didas de crateras meteoríticas ter
restres e de buracos produzidos por 
explosivos pouco profundos mos
tram uma espantosa concordância 
com as proporções e formas das 
crateras lunares. A pequena quanti
dade e importância de crateras na 
superfície terrestre pode ser expli
cada pela erosão e por movimentos 
tectônicos, que em alguns milhões 
de anos modificam todo o relevo 
terrestre. Isto não ocorre na Lua, 
onde não há chuvas, nem vento, 
nem rios. A cratera cavada em seu 
solo permanece sempre do mesmo 
jeito, a não ser que um novo meteo
rito a destrua.

Origem dos mares
Algumas grandes crateras (como 

Tycho e Copérnico), sobretudo as 
que se situam em mares, apresen
tam um sistema de raias claras, que 
se espalha em volta, chegando a 
atingir distâncias doze vezes supe
riores ao raio da cratera. Parecem 
provir de rocha pulverizada, irra
diada no instante do choque com 
meteoritos.

Existem crateras de tam anho se
melhante ao dos mares, e que tam 
bém possuem um interior escuro. 
Acredita-se, por isso, que os mares 
se tenham originado de gigantescos 
choques —  talvez com cometas. 
Primeiramente, seria produzida 
uma gigantesca cratera, não muito 
p ro fu n d a ; d u ra n te  a lg u m  tem p o , 
ela continuaria recebendo choques

e adquirindo crateras em seu inte
rior; depois, com o aquecimento do 
núcleo lunar — não se sabe ao 
certo o motivo — , a lava escaparia 
pelas regiões mais frágeis da 
crosta, penetrando nos fundos dos 
mares e grandes crateras. Uma evi
dência de que esse preenchimento 
não foi imediato é a observação de 
crateras semi-enterradas nos ma
res, que se formaram entre a cria
ção da cavidade e sua ocupação 
pela lava.

Aventou-se a hipótese de que os 
mares seriam cheios de pó, resul
tante da erosão meteorítica de suas 
bordas. Mas, como a região ex
terna às bordas dos mares não 
apresenta sequer um pequeno anel 
de pó, ela foi abandonada.

Naves e sondas
O alcance dos telescópios, atin

giu, no século XX, uma espécie de 
limite: podiam-se observar detalhes 
lunares com diâmetro um pouco in
ferior a 1 quilômetro; mas as per
turbações da atmosfera terrestre 
permitiam um aumento desse poder 
de observação. Essa ampliação 
permitiu obter um mapa lunar tão 
perfeito quanto os terrestres. Mas 
ainda era impossível determinar di
retamente a natureza do solo lunar. 
Estudos da luz difundida pela Lua 
proporcionaram algumas informa
ções: a maior parte do solo lunar 
deveria estar coberta por uma ca
mada de pó com espessura aproxi
mada de 1 centímetro; embaixo, 
provavelmente, haveria rocha. Tal
vez essa camada superficial fosse 
algo como uma esponja — um 
aglomerado de pequenas partícu
las, soldadas entre si.

Em fevereiro de 1966, após qua
tro tentativas sem sucesso, o Lunik 
9 pousou no Oceanus Procellarum, 
próximo às crateras de Reiner e 
Marius. Pouco depois, começou a 
transmitir imagens de televisão. 

Há três hipóteses plausíveis sobre origem da Lua: formou-se ao mesmo que confirmaram as previsões so- 
tempo que a Terra, a pequena distância (al: separou-se do planeta, há al- bre a consistência do solo. No ano 
guns bilhões de anos (b ): nasceu longe, mas foi atraída pela Terra (c). seguinte, o Surveyor 3, norte-ame-

Uma mancha branca, azul e marrom: é a Terra fotografada de seu satélite natural, no final da década de 60.
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Mapa da Lua executado pela N A S A  antes da alunissagem da primeira espa- 
çonave: o fundo cinza indica as planícies escuras dos "m ares", acidentes 
predominantes na face visível do satélite; os tons azuis representam crate
ras irregulares;os amarelos, planícies; e os rosa, cordilheiras.

ricano, testou o material lunar e 
mostrou que ele se comportava me
canicamente como areia grossa e 
molhada —  o que não significava 
que o solo estivesse realmente 
um ido.

A primeira análise cuidadosa de 
material lunar foi efetuada quando, 
a partir de 1969, as várias naves 
americanas tripuladas da série 
Apoio (a primeira foi a Apoio 11, 
em 20 de julho de 1969) e o enge
nho automático russo Lunik 16 
trouxeram à Terra considerável 
quantidade de rochas e pó.

A análise do material coletado 
em cada uma das viagens confir
mou a ausência completa de qual
quer sinal de vida ou de materiais 
fosseis. (Durante as noites, que du
ram duas semanas terrestres, a tem
peratura atinge — 180 graus centí
grados; e eleva-se a mais de 130 
graus no período diurno, também 
de duas semanas — nessas condi 
ções, a vida é praticamente im
possível.

Todo o solo dos mares é coberto 
por uma fina camada de pó escuro
— como já  se suspeitava há muito 
tempo. Foram encontradas rochas 
de composição diferente das terres
tres, principalmente devido à falta 
de água, gas carbônico e gases at
mosféricos, agentes importantes em 
sua formaçao. Encontraram-se 
também silicatos, óxidos de titânio 
e de ferro, um tipo de basalto seme
lhante ao terrestre e cristais diver
sos. Os mares são realmente rochas 
vulcânicas, ricas em ferro.

A análise radiológica constatou 
que a idade das pedras era, em al
guns casos, de cerca de 4 bilhões

de anos; em outros, de 2 bilhões. 
Isso parece indicar que a atividade 
vulcanica lunar processou-se na 
primeira metade de sua vida.

A aparelhagem enterrada no 
solo lunar mostrou que a tempera
tura aumenta com a profundidade
— 3 graus por metro, aproximada
mente. Isso sugere um calor cen
tral, talvez produzido por materiais 
radiativos, como na Terra — e 
constitui mais uma prova a favor 
da origem vulcânica dos mares.

Embora tenham trazido algumas 
informações novas, as explorações 
lunares não modificaram a concep
ção da estrutura do satélite. Não se 
descobriu nada de inesperado que 
fosse importante. E, também, não 
se esclareceu a origem da Lua. 
Continuam existindo três hipóte
ses: que ela se separou da Terra, há 
alguns bilhões de anos; que se for
maram uma e outra, como dois pla
netas independentes e próximos, 
por acréscimo de material espacial; 
que se originaram independente
mente, a uma grande distancia, po
rém, mais tarde, a Lua (cuja massa 
é apenas 7,346 x 1022 quilogra
mas, 1/81 da massa da Terra cujo 
diâmetro é 3 746 quilômetros) foi 
“capturada” : penetrou no campo 
gravitacional da Terra.

Comprovou-se ainda que a Lua 
apresenta sempre a mesma face 
para a Terra, porque seu período de 
rotação coincide com o período de 
translação ao redor da Terra.

VEJA TAM BÉM : Astronáutica; 
Satélite; Satélites' Artificiais.

Lubrificação

Para atenuar o atrito entre peças 
de mecanismos — como os man
cais* de escorregamento (onde se 
encaixam e giram) —  e evitar sua 
oxidação, desenvolveu-se a técnica 
da formação e manutenção de uma 
película de substância líquida ou 
pastosa (geralmente óleo ou graxa) 
entre os locais em que se dá o con
tato dessas peças.

O estudo da técnica de lubrifica
ção e das substâncias lubrificantes 
e feito nos laboratórios de indús
trias petroquímicas e tem impor
tância fundamental para a melho
ria das condições operacionais e de 
manutenção de máquinas, motores 
e equipamentos em geral.

Para uma lubrificação ade
quada, os principais fatores a se
rem considerados são a velocidade, 
a temperatura, u potência mecânica 
transmitida e ainda a possibilidade 
de contaminação.

O aumento da velocidade entre 
superfícies de contato permite que 
se usem filmes (películas) lubrifi
cantes formados por óleos mais le
ves e menos viscosos. Nas m áqui
nas modernas, as altas velocidades 
são uma constante, o que exige cui
dados especiais na lubrificação de 
mancais, engrenagens*, correntes e 
cabos de aço. No caso, além da vis

cosidade do lubrificante, é preciso 
considerar suas propriedades de 
coesão e adesão às superfícies em 
contato, para que resista aos efeitos 
das forças centrífugas que tendem 
a deslocá-lo dos pontos de lubrifi
cação.

As potências mecânicas transmi
tidas exercem, sobre as superfícies 
em contato, pressões que variam 
conforme as cargas e os esforços 
existentes em determinadas condi
ções operacionais e em determi
nado trabalho realizado pelo equi
pamento. As cargas têm sido 
progressivamente aumentadas na 
medida em que as técnicas siderúr
gicas se aperfeiçoaram: desenvol
veram-se aços-liga adequados ao 
emprego em engrenagens e eixos 
que, sem aumento de tamanho, pu
deram ser submetidos a maiores es
forços e pressões. Para correspon 
der a esses novos materiais, 
desenvolveram-se mais recente
mente, os chamados lubrificantes 
de extrema pressão.

Como a viscosidade dos lubrifi
cantes varia de modo inversamente 
proporcional à temperatura, é im
portante conhecer as temperaturas 
de trabalho, para escolher o lubrifi
cante de viscosidade adequada. Es
sas temperaturas dependem das 
condições inerentes ao funciona
mento do ponto de lubrificação e 
também do calor transmitido de 
outras partes da máquina por ra
diação ou condução: num motor de 
automóvel, por exemplo, a tempe
ratura dos mancais é afetada pelo

filtro de ar

filtro de 
óleo

cárte
filtro da bomba de ó l iô

árvore de 
cionamento

bomba de óleo 
a engrenagem

No motor de um automóvel, que trabalha com sistema de lubrificação for
çada, o óleo é retirado do cárter por uma bomba acionada pelo virabrequim 
e conduzido até os pontos a lubrificar (principalmente válvula» e cilindros) 
através de uma rede de tubulações.
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M ÉTO D O S A U TO M Á TIC O S  DE LUBR IFICAÇÃO
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atrito neles desenvolvido e pelo ca
lor da explosão do combustível nos 
cilindros. As faixas de temperatu
ras admissíveis para os lubrifican
tes conhecidos sao mais ou menos 
restritas e, por isso, é preciso, em 
muitos casos, usar outros meios de 
controle da temperatura, como o ar 
e a água.

A possibilidade de contamina
ção do lubrificante depende do tipo 
de vedação oferecida e da poluição 
do meio de trabalho. Pó, água e 
partículas metálicas podem reduzir 
seriamente a vida útil de máquinas 
e equipamentos, além de contribuí
rem para aumentar os custos da 
energia (ou combustível) e da ma
nutenção.

Em certos casos, lubrificação é 
feita de forma especial. Isso ocorre, 
por exemplo, quando os objetos lu
brificados são:

MANCAIS — É imprescindível 
a lubrificação dessas peças, sejam 
de rolamento ou de escorregamento 
(exceto quando sujeitas a cargas 
muito leves). Nos de escorrega
mento quase sempre há ranhuras 
que captam o lubrificante transpor
tado pelos anéis de lubrificaçao e 
distribuem-no longitudinalmente 
pelo mancai. Ranhuras bem plane
jadas podem conduzir o lubrifi
cante alternadamente do centro 
para  as extremidades dos mancais 
e vice-versa. Elas devem ser usina
das segundo as especificações de 
dimensão e de localização em rela
ção à curvatura e extremidades dos 
mancais; ser colocadas nas zonas 
de baixa pressão dos mancais e não 
podem ter cantos (que raspariam o 
lubrificante da superfície do eixo, 
impedindo a distribuição uniforme 
entre as superfícies de contato).

Existe ainda, no caso de mancais 
de escorregamento, a lubrificação 
sob pressão, que, auxiliada pelo 
“efeito de cunha” , cria um filme de 
lubrificante entre as sup.erficies que 
estariam em contato. E este o tipo 
de lubrificação mais usado nos mo
tores de combustão interna, elimi
nando totalmente (menos no mo
mento dè partida) o contato 
metal-metal.

Em rolamentos, a lubrificação 
inicial pode ser feita pelo próprio 
fabricante: eles são entregues blin
dados ou selados, contendo um vo
lume de graxa protegido por ele
mentos de vedação, de modo a 
permitir o funcionamento durante 
meses ou até anos sem relubrifica- 
ção. Rolamentos abertos são prote
gidos contra oxidação e acondicio
nados em papel alcatroado: essas 
proteções deverão ser retiradas 
através de lavagem com solvente 
adequado, se^uindo-se a aplicação 
de graxa ou oleo de acordo com as 
recomendações do fabricante. As 
lubrificações posteriores dos rola
mentos, quando em serviço, devem 
ser planejadas, pois a lubrificação 
excessiva é tão prejudicial quanto 
a insuficiente, por acarretar au
mento da temperatura de trabalho 
(devido ao atrito interno no próprio 
lubrificante) e prejuízos irrepará
veis para as vedações.

ENGRENAGENS — Para es
pecificar o lubrificante adequado, é 
preciso identificar antes as condi
ções operacionais das engrenagens.

Mas, de modo geral, esse lubrifi
cante deve ter suficiente capaci
dade de adesão para permanecer na 
superfície dos dentes (resistindo à 
açao da força centrífuga);_ carac
terísticas de extrema pressão para 
resistir aos esforços nos dentes, e 
custo comparável à importância do 
serviço executado pelo equipa
mento.

CORRENTES — O lubrificante 
de correntes deve reduzir os atritos 
e protegê-las contra a oxidação. A 
escolha do lubrificante e do método 
de aplicação depende da velocidade 
linear da corrente e de seu passo. 
Para correntes com passo entre 1/4 
e 5/8 de polegada, recomenda-se 
lubrificante com viscosidade SAE 
20; entre 3/4 e 1 1/4, SAE 30; e.

ara 1 polegada e meia ou mais, 
AE 40. Quando as temperaturas 

ambientais forem superiores a 40 
graus Celsius, é preciso usar lubri
ficante de maior viscosidade.

CABOS DE AÇO — A lubrifi
cação evita o desgaste prematuro e 
a oxidação dos fios. Durante a fa
bricação do cabo, cada fio é lubrifi
cado na medida em que se formam 
as tranças, e estas recebem outra 
camada de lubrificante ao serem 
encordoadas para a composição fi
nal.

A relubrificação dos cabos, para 
ser eficiente, deve alcançar os fios 
internos, o que se consegue com 
limpeza da superfície externa e o 
aquecimento do lubrificante de vis
cosidade adequada.

Vedações

Em qualquer sistema de lubrifi
cação, são importantes as vedações 
interna e externa, para que o lubri
ficante não saia e para que agentes 
contaminantes não entrem no sis
tema.

O material das vedações não po
de conter substâncias abrasivas, 
pois o desgaste deve ocorrer na ve
dação e não no eixo.

Assim, os materiais geralmente 
utilizados são o couro, o feltro, a 
cortiça, a borracha e alguns mate
riais sintéticos. O desgaste das ve
dações feitas por arruelas de feltro, 
couro ou borracha pode ser contor
nado com o uso de molas que man
têm as arruelas em contato perma
nente com o eixo.

A disposição mecânica de qual
quer vedação requer a análise da 
máxima temperatura a ser prova
velmente atingida pelo lubrificante. 
O aumento de temperatura eleva a 
fluidez do lubrificante, exigindo o 
uso de vedações mais justas ou de 
“ labirintos” que dificultem a saída 
do líquido.

A eficiência de uma vedação 
também depende diretamente do 
acabamento da superfície com a 
qual ela está em contato.

Métodos
automáticos

A lubrificação automática pro
grediu com o desenvolvimento das 
máquinas industriais. Entre os mé
todos mais usados, destacam-se:

POR FELTROS SATURADOS 
— Provavelmente o mais antigo, 
envolve o uso de um feltro saturado 
de lubrificante e colocado direta
mente sobre o eixo da máquina. O 
movimento do eixo desenvolve pe
quena pressão hidrostática, sufi
ciente para manter lubrificação 
contínua, desde que os feltros se
jam  periodicamente saturados com 
lubrificante. Os feltros também 
funcionam como filtros, evitando a 
penetração de poeira e outros po
luentes.

POR COPOS COM MECHA 
(figura 1) — Reservatórios de óleo 
contêm uma mecha de estopa ou 
feltro com uma das extremidades 
mergulhada no lubrificante e a ou
tra posicionada sobre o ponto de 
lubrificação. O óleo é drenado para 
o mancai em forma de gotas, por 
ação capilar.

O metodo tem a desvantagem de 
lubrificar continuamente, mesmo 
com a máquina parada, além de ter 
a vazão gradualmente diminuída 
(na medida em que a mecha se con
tamina).

POR COPOS CONTA-GOTAS 
(figura 2) —  Consiste em reserva
tórios de óleo cuja vazão é regu
lada por parafusos de ajustagem ou 
por válvulas de agulha, além de te
rem geralmente indicadores visuais 
para a observação direta do fluxo.

Na parte superior do reservató
rio há uma haste que permite abrir 
ou fechar a válvula sem alterar a 
regulagem fixada. Os copos conta- 
gotas têm uma desvantagem: exi
gem constantes regulagens para 
correção do fluxo, que é facilmente
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Lubrificantes

O etrito de escorregamento causa desgaste superficial nos dentes de engre
nagens. Com lubrificação adequada (lubrificante de extrema pressão e boa 
aderência), o desgaste é lento e uniforme (ã esquerda). Caso contrário, o 
desgaste rápido e irregular inutiliza a engrenagem (à direita).

Lubrificantes são materiais que 
reduzem o coeficiente de atrito en
tre superfícies. Os mais diversos 
produtos têm sido usados com essa 
finalidade, entre eles a água, a areia 
e a lama, mas a invenção de meca
nismos complexos tornou necessá
ria a pesquisa de lubrificantes mais 
adequados e específicos, como resi
nas vegetais e óleos animais. Os 
mais perfeitos e adequados para to
dos os fins surgiram com o grada
tivo aperfeiçoamento da moderna 
indústria petroquímica.

Segundo a função a que se desti
nam, os lubrificantes podem ser só
lidos (talco e grafita), pastosos 
(graxas) ou líquidos (óleos). A tual
mente se produzem mais de 3 000
tipos de óleos derivados do petró
leo, que abrangem 90% dos lubrifi
cantes produzidos no mundo, emL 
bora correspondam a apenas 2% 
do óleo bruto tratado numa refina
ria. Entre eles há alguns tão aper-

feiçoados que se mantêm fluidos a 
60 graus Celsius abaixo de zero e 
viscosos a um calor de 300 graus. 
Também são exemplos de alta efi
ciência os lubrificantes usados nas 
centrais nucleares, pois suportam 
condições de serviço extremamente 
difíceis, especialmente por estarem 
sujeitos ao constante bombardea
mento de certas partículas de tipo 
radiativo.

Os lubrificantes sintéticos — 
como silicones, ésteres sintéticos e 
glicóis polialquílicos —  são de de
senvolvimento mais recente e têm 
um vasto campo de aplicação (por 
suas excelentes propriedades, des
tacando-se, entre outras, a de resis
tência a altas temperaturas).

G raxas

As graxas são óleos minerais es
pessados com diversos tipos de sa
bão, argilas e outros materiais de 
partículas muito finas (para não 
causarem desgaste nas superfícies 
lubrificadas). Os sabões usados são 
feitos pelo cozimento de óleos çra- 
xos com vários álcalis (sódio, bario 
e lítio, principalmente) e com o 
óleo mineral desejado, algumas ve-

alterado pelas variações da tempe
ratura ambiente.

POR COPOS DE GRAXA (fi
gura 3) — Os copos de graxa po
dem ser manuais ou automáticos. 
Os copos manuais são recipientes 
metálicos formados de duas partes 
rosqueadas entre si, uma delas fi
xada ao mancai: girando-se a outra 
parte, diminui o volume interno do 
copo e uma quantidade correspon
dente de graxa é injetada no ponto 
de lubrificação.

Os copos automáticos são intei
riços e têm uma mola interna de 
compressão apoiada sobre uma 
membrana de vedação. Injetada 
sob pressão, a graxa comprime a 
mola até encher o copo. Cessada a 
ação externa, a mola passa a reagir 
contra a graxa (através da mem
brana) forçando-a lentamente para 
o mancai, na medida em que se 
descomprime.

POR ANÉIS (figura 4) —  Mé
todo que proporcionou uma efetiva 
lubrificaçao com circulação de 
óleo. O lubrificante fica num reser
vatório colocado embaixo do man
cai. Ao redor do eixo, há um anel 
cuja parte inferior fica mergulhada 
no óleo: na medida em que o eixo 
gira, o anel arrasta o óleo e o distri
bui pelas ranhuras da área de baixa 
pressão do mancai. Podem-se utili
zar vários anéis, o que depende do 
comprimento do mancai. O uso 
desse método restringe-se apenas a 
velocidades baixas e médias.

POR BANHO DE ÕLEO E 
SALPICO — As partes a serem lu
brificadas ficam parcialmente mer
gulhadas no lubrificante contido 
em um reservatório. No banho, 
muito usado em caixas de engrena
gens, as esferas ou roletes ir.eriores 
dos rolamentos e as partes inferio
res das engrenagens arrastam o lu
brificante para as partes altas. No 
salpico, método usado principal

mente em cabeçotes de máquinas 
operatrizes e em pequenos motores, 
obtém-se o efeito do banho acres
cido do salpico sobre as peças não 
banhadas.

POR CIRCULAÇÃO — Pro
cesso mais moderno, consiste na 
entrada e saída contínuas de lubri
ficante do reservatório, permitindo 
um fluxo constante para os man 
cais e outras peças que exijam lu
brificação abundante.

Na circulação por gravidade, o 
óleo é bombeado para um reserva 
tório (acima das partes a serem lu
brificadas), de onde flui, pela ação 
da gravidade, para as partes mó
veis da máquina. Na circulação 
sob pressão, o óleo é bombeado di
retamente aos pontos de lubrifica
ção, onde a dosagem individual é 
assegurada através de válvulas de

MÉTODO CENTRALIZADO 
—  Existe uma preferência, atual 
mente, em adotar sistemas centrali
zados de lubrificação a alta pres
são, com bombas, o que apresenta 
várias vantagens: o abastecimento 
é simultâneo para vários pontos; 
cada mancai recebe a quantidade 
certa de lubrificante, no momento 
adequado; a condução do lubrifi
cante através de circuito hermético 
impede a contaminação; evita-se a 
parada de máquinas para lubrifica
ção; e o atendimento de centenas 
de pontos pode ser comandado por 
um só operador.

Além disso, verificou-se que a 
lubrificação centralizada prolonga 
a vida útil dos mancais em 400% 
ou mais, mantendo as ajustagens e 
tolerâncias iniciais.

VEJA TAM BÉM : Cabos de Aço; 
Correntes de Transmissão; Engre- 
nagens; Lubrificantes; Mancais: 
Motor.

Duas graxas são testadas num recipiente que contém très esferas e gira 
em alta velocidade. Uma delas (em cima) mostra-se adequada a condições 
de trabalho em  grande pressão e velocidade. O utra (em baixo) fica inteira
mente emulsionada e com as propriedades lubrificantes bem reduzidas.
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zes em presença de água. O resul
tado é um gel de estrutura muito 
fina, que encerra o óleo mineral e 
também evita seu fluxo.

As graxas servem para lubrificar 
pontos de difícil acesso e onde não 
se pode garantir uma retenção sa
tisfatória de lubrificantes Hquidos. 
Têm um campo de aplicação muito 
variado, que vai desde pequenos 
motores eletricos até mancais forte
mente carregados de grandes lami- 
nadoras feitas de aço.

óleos

Os óleos lubrificantes podem ser 
minerais, graxos, compostos ou 
ainda emulsionáveis.

MINERAIS —  Obtidos na des
tilação do petróleo bruto, consis
tem na mistura de hidrocarbonetos 
cujo teor determina as proprieda
des de cada óleo produzido. Esses 
óleos, portanto, diferem entre si 
quanto à viscosidade, resistência à 
oxidação e outras características. 
Podem ser usados sozinhos ou mis
turados, com ou sem acréscimo de 
outras substâncias^ Têm um vasto 
campo de aplicação em ttabalhos 
mecânicos e na lubrificação em ge
ral.

GRAXOS —  De origem vegetal 
ou animal, são misturas complexas 
de glicérides dos ácidos graxos 
como os ácidos esteárico, palmí- 
tico, decílico e láurico. Por seu ele
vado índice de untuosidade, são 
muito úteis em trabalhos mecâni
cos. Mas, por causarem oxidação, 
espessamento e formação muito rá
pida de resíduos, podem ser inade
quados à lubrificação de certas má
quinas, onde os mais indicados são, 
sem dúvida, os óleos compostos.

COMPOSTOS —  Misturas de 
óleos minerais e óleos graxos, têm 
propriedades semelhantes às dos 
óleos graxos sem mistura, com a 
vantagem de terem muito reduzidas 
as características de causar espes
samento e formação de resíduos. 
Têm amplo uso na lubrificação de 
máquinas e em trabalhos mecâni
cos, e podem ser produzidos numa 
grande escala de viscosidades.

EMULSIONÁVEIS — No tra
balho de metais — torneação e 
retifica, por exemplo — , a refrige
ração é mais importante que a lu
brificação. A água é o melnor refri
gerante conhecido; jio r muito 
tempo usaram-se solucoes de sabão 
em água, mas esses líquidos, em
bora refrigerem, são lubrificantes 
muito pobres, além de não protege
rem contra a ferrugem. O problema 
foi resolvido com os óleos emulsio
náveis ou fluidos, resultantes da 
mistura de óleo mineral com agen
tes emulsionantes. Essa mistura 
pode ser diluída em água, for
mando uma emulsão estável nas 
mais diversas concentrações.

Lubrificantes sólidos.

Os lubrificantes sólidos, como, 
por exemplo, grafita, sulfeto de mo
libdênio, talco, pedra-sabão e mica, 
são muito usados em trabalhos que 
se desenvolvem em temperaturas 
muito altas.

GRAFITA — Adere fortemente 
a superfícies metálicas. Sua pro
priedade lubrificante decorre da es
trutura lamelar (composta de hexá
gonos estratificados) e da película 
de umidade que absorve. Pode ser 
usada em forma de pedras ou em 
suspensão coloidal em água e óleo. 
M isturadas com óleo ou graxa, es
sas formas resultam em óleo ou 
graxa grafitados (os produtos pe
trolíferos servem apenas como veí
culo para a grafita, depositando 
uma camada dela sobre as partes a 
serem lubrificadas). Por ter pro
priedades lubrificantes até a mais 
de 600 graus Celsius, a grafita é 
usada, por exemplo, em partes mó
veis de fornos e na produção de 
metais a quente.

SULFETO DE MOLIBDÊNIO 
— Lubrificante sólido de carac
terísticas semelhantes às da grafita: 
é negro, insolúvel, de estrutura la
melar e adere fortemente a superfí
cies metálicas, produzindo baixo 
coeficiente de atrito. Não serve

para temperaturas pouco superio
res a 400 graus Celsius, pois nesse 
caso decompõe-se em trióxido de 
molibdênio (abrasivo) e anidrido 
sulfuroso (corrosivo). Mas apre
senta melhor desempenho que a 
grafita em temperaturas acima de 
650 graus Celsius. Por seu con
teúdo de enxofre, é adequado ainda 
a condições de serviço sob extrema 
pressão.

TALCO, PEDRA-SABÃO E 
M ICA —  Produtos finamente divi
didos para mistura com lubrifican
tes especiais, formam camadas só
lidas que só fundem a temperaturas 
muito altas, evitando a abrasão e a 
soldagem entre as superfícies. Seu 
uso é bastante limitado por apre
sentarem dificuldades de aplicação 
e remoção.

Aditivos

Quando as condições de serviço 
estão além do que pode suportar 
um lubrificante mineral, costu-

ma-se melhorar suas propriedades 
pelo acréscimo de substâncias (adi
tivos}, das quais as mais importan
tes sao:

DIM INUIDORES DO PONTO 
DE ESCORRIM ENTO — Hidro
carbonetos que retardam a forma
ção de cristais de graxa e inibem 
sua aglomeração quando o óleo 
trabalha a baixas temperaturas.

INIBIDORES DE OXIDA
ÇÃO — Retardam a oxidação do 
lubrificante, reduzindo o efeito ca
talítico dos metais ou agindo dire
tamente na combinação entre o 
óleo e o oxigênio. Quando o óleo 
trabalha em alta temperatura, 
usam-se compostos de fósforo e en
xofre.

DETERGENTES — Previnem 
ou reduzem a formação de depósi
tos nos motores a gasolina e diesel. 
Atuam diretamente no processo 
oxidativo do óleo e, conseqüente
mente, nos produtos formados, que

Em cima: a graxa é obtida da mistura do óleo-base com substâncias saponificantes o aditivos, num reator (à es
querda); depois é homogeneizada num misturador là direita). Embaixo: se necessário, o produto ainda passa por 
cilindros, para maior homogeneização (à esquerda), antes de ser embalado em latas ou tambores.
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O lubrificante tem alta viscosidade se percorrer as tubulações do viscosíme- 
tro (acima) em tempos quase iguais para temperaturas bí-m diversas.

se tornam menos adequados à for
mação de depósitos. Podem tam 
bém reduzir os produtos da com
bustão a partículas muito finas, 
suspensas no óleo e dificilmente de 
positáveis.

Neutralizam os produtos ácidos 
resultantes da combustão (que cos
tumam causar corrosão nos cilin
dros, pistões e anéis) e têm pequeno 
efeito de limpeza sobre as peças do 
próprio motor.

CORRETORES DO ÍNDICE 
DE VISCOSIDADE —  Por dimi 
nuírem a variação da viscosidade 
que ocorre com as mudanças de 
temperatura, são úteis em motores 
sujeitos a grandes alterações térmi
cas, principalmente em veículos au
tomotores (nos óleos leves usados 
no motor e nas transmissões auto
máticas) e em sistemas de controle 
hidráulico.

AGENTES ANTIESPUMA — 
Em alguns sistemas, o ar mistu- 
ra-se ao óleo, formando uma es
puma que interfere na lubrificação 
e causa danos à máquina. A adição 
de pequenas quantidades de sili
cone ao óleo faz com que as bolhas 
de ar quebrem-se na medida em 
que se formam.

AGENTES PARA EXTREM A 
PRESSÃO —  Quando as condi
ções de peso, velocidade e tempera
tura ultrapassam os níveis suportá
veis por um óleo mineral, mistu- 
ram-se a ele aditivos compostos de 
fósforo, cloro e enxofre, que redu 
zem a fricção e ainda previnem a 
ruptura das lâminas lubrificadoras 
de óleo.

INIBIDORES DE FERRU

GEM —  Formados de compostos 
químicos complexos ou sabões, são 
uteis em turbinas a vapor, lubrifi
cantes dc engrenagens, fluidos hi
dráulicos, e como proteção para 
motores que não estao em funcio
namento.

Viscosidade

A viscosidade (medida da resis
tência ao movimento) do óleo é a 
propriedade isolada mais impor
tante nos lubrificantes.

Tem por padrão de referência a 
água destilada e altera-se com a 
temperatura.

Como é difícil medi-la sobre a 
lâmina de óleo, costuma se fazê-lo 
no fluxo do óleo através de um 
tubo fino: o tempo (em segundos) 
necessário para determinada quan
tidade de óleo fluir através do tubo, 
sob controle, dá a medida da visco- 
sid„ade.

índice de viscosidade é a medida 
da média em que os óleos alteram 
sua viscosidade sob variações de 
temperatura. Quando o equipa 
mento está sujeito a grandes flutua
ções térmicas, são preferíveis os 
oleos com alto índice de viscosi
dade.

Entre os padrões empregados 
para medir essa característica, des
taca-se o sistema SAE (Society o f  
A utom otive Engineers), que apre
senta uma série de números indica
dores, mundialmente usados, e 
serve de guia na escolha de óleos 
lubrificantes destinados a motores 
de veículos automotores e engrena
gens.

VEJA TAMBÉM: Lubrificação.

Lucro

Lucro é o resultado econômico 
das operações de uma empresa* ca
pitalista. Em geral, ele constitue a 
diferença entre a receita e a despesa 
da firma em certo período: um ano, 
um semestre, etc.

Do ângulo da empresa, o lucro 
pode ser bruto ou liquido. O pri
meiro é a diferença entre a receita 
obtida pela venda de mercadorias e 
o custo de sua produção.

Esses gastos compreendem o pa
gamento de insumos de terceiros
—  matérias-primas, energia elé
trica, material de embalagem, etc. 
— , o desgaste do capital fixo e a 
remuneração da força de trabalho*. 
O valor da produção, deduzidos os 
insumos de terceiros, constitui o 
valor adicionado pela empresa, isto 
é, a parcela do produto social que 
foi gerado por ela. Este valor adi
cionado é dividido em duas partes: 
de um lado, os salários, que pagam 
a força de trabalho utilizada e a 
soma necessária para compensar a 
depreciação*; de outro, o lucro 
bruto.

O pagamento da força de traba
lho e o desgaste do capital fixo são 
considerados custos necessários à 
produção do novo valor produzido 
pela empresa. O lucro bruto consti
tui o excedente econômico, isto é, 
q valor gerado alérn dos custos ne
cessários. A produção de excedente 
caracteriza vários sistemas econô
micos, mas somente no capita
lismo* ela assume a forma de lu
cro.

Nesse sistema, a produção do 
excedente efetiva-se no interior da 
empresa e é apropriado em pri
meiro lugar por seu proprietário, 
que depois transfere parte dele: 
paga impostos ao governo, juros 
aos credores e alugueis aos proprie
tários dos imóveis que a empresa 
utiliza. A parcela que fica com o

dono da empresa é o lucro líquido.
Parte do lucro líquido é pago em 

dinheiro, como, por exemplo, reti
radas de sócios (em firmas indivi
duais) ou dividendos (em socieda
des anônimas). Outra parcela — os 
lucros retidos — destina-se a am
pliar o capital* da empresa. São 
colocados em fundo de reserva e, 
num momento oporturno, incorpo
rados ao capital. Quando isso 
ocorre, os sócios das firmas indivi
duais recebem um aumento corres
pondente na cota de capital. Os 
acionistas das sociedades anôni
mas, por sua vez, ganham uma bo
nificação, isto é, um número adi
cional de ações. Em dinheiro ou 
capital, o lucro líquido é apro
priado pelos donos das empresas.

Lucro e empresa

O objetivo básico de uma em
presa capitalista é produzir lucro 
para seus proprietários. Todas as 
decisões importantes —  o quê, 
quanto e como produzir —  têm por 
critério supremo maximizar o lucro 
por unidade de capital investido. A 
taxa de lucro, isto é, a relação entre 
lucro líquido e o capital da em
presa, revela em que medida ela al
cançou esse objetivo. Essa taxa 
também determina a eficiência 
apresentada pela unidade econô
mica.

Quando a empresa atua num 
mercado competitivo, não estabe
lece o preço dos produtos. Como o 
lucro resulta da diferença entre re
ceita de vendas e despesas de pro
dução, a única forma de elevá-lo é 
incrementar o volume de vendas e, 
concomitantemente, reduzir ao 
mínimo os custos. Nessas circuns
tâncias, a taxa de lucro mede o de
sempenho da empresa.

Quando a empresa dispõe de 
monopólio do produto que vende, 
ou integra um oligopólio (um nú
mero muito reduzido de empresas 
que oferecem certo produto), ela 
tem relativa liberdade de fixar o 
preço de venda. Isso lhe permite as
segurar-se uma adequada margem

A  possibilidade de controlar os preços com liberdade é uma garantia de lu
cros para o monopólio. (Desenho mostrando a influência dos monopólios 
sobre o Senado dos Estados Unidos.)
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de lucro, a chamada “renda de mo
nopólio”. Por isso, as empresas 
monopolistas costumam apresentar 
taxas de lucro mais elevadas do 
que as que trabalham em mercados 
concorrenciais.

Empresas desse tipo têm menos 
necessidade de baixar seus custos; 
assim, sua eficiência deixa de ser 
expressa pela taxa de lucro. Esse 
fenômeno leva alguns especialistas 
a afirmar que o monopólio e o oli
gopólio tendem a desfavorecer a 
procura da eficiência máxima. 
Conseqüentemente, na maioria dos 
paises capitalistas, a legislação 
proíbe essas situações. Tem sido 
demonstrado, contudo, que as em
presas industriais modernas (ape
sar de quase sempre usufruírem de 
situações de oligopólio) conseguem 
alcançar custos muito baixos, de
vido a seu grande tamanho. Para 
restaurar o caráter competitivo dos 
mercados, seria necessário grande 
número de empresas de tamanho 
menor, o que levaria a custos mais 
elevados, e, portanto, ocasionaria 
menor eficiência.

Salário, preço e lucro

Encarado sob o ângulo da socie
dade global, o lucro é um dos mais 
importantes fatores responsáveis 
pel a repartição da renda.

O valor gerado pela produção 
social divide-se entre as classes de 
acordo com a forma na qual parti
cipam desse processo. Os trabalha
dores participam da renda rece
bendo salários; aos donos dos 
recursos naturais ou imóveis cabe 
a renda da terra ou os aluguéis; os 
proprietários do capital financeiro 
recebem juros; e os proprietários 
do capital produtivo (isto é, das 
empresas), os lucros.

Numa economia capitalista mo
derna, os rendimentos fundamen
tais são os salários e o lucro. Alu
guéis e juros são parcelas do lucro 
bruto e seu valor depende da taxa 
de lucro da empresa. Nenhuma em
presa aluga um imóvel ou toma di
nheiro emprestado se dessas opera
ções não resultar um lucro que 
consideré adequado em relação a 
seu capital. Quase nunca o valor 
dos aluguéis em relação ao dos 
imóveis (e o dos juros em relação 
ao capital financeiro) são mais ele
vados do que a taxa de lucro. Se 
não fosse assim, as empresas prefe
ririam aplicar financeiramente seu 
capital, em vez de utilizá-lo na pro
dução. A taxa de lucro atingida 
pela maioria delas constitui uma 
espécie de teto para a taxa de juros 
e a taxa de retorno de bens imóveis.

A relação entre lucros e salários 
é bastante complexa, pois do valor 
destes depende o poder aquisitivo 
da maior parte da populaçao. Isso 
faz com que o valor dòs salários 
não seja determinado primordial
mente por mecanismos de mer
cado, mas por regras institucionais 
—  salário mínimo, reajustamentos 
por acordos coletivos de trabalho, 
etc. —  que atingem indistintamente 
todas as empresas. Quando o con
junto delas e levado a aumentar os 
salários, cria-se uma expansão da 
demanda, que permite às empresas 
elevar seus preços e, assim, preser
var suas margens de lucro.

Mas esse processo não ocorre

O lucro bruto de uma indústria é o resultado da diferença entre a receita 
obtida com a venda das mercadorias e os custos de sua produção: matéria- 
prima. processamento industrial (máquinas, instalações, energia), máo-de- 
obra e transporte. Nas fotos, etapas de uma produção t&xtil.

em todas as empresas. Os assala
riados não gastam o dinheiro pro
veniente do aumento de sua remu
neração em todos os bens e 
serviços. São beneficiadas as em
presas em cujas mercadorias os as
salariados concentram seus gastos. 
Elas têm condições de elevar seus 
preços e, eventualmente, de atingir 
taxas de lucro maiores do que as 
anteriores ao aumento salarial. Em 
compensação, as empresas que 
produzem bens e serviços não con
sumidos pelos assalariados terão 
dificuldade maior de elevar seus 
preços.

Numa situação como esta, as 
empresas beneficiadas elevariam 
seu volume de produção, ao passo 
qye as outras tenderiam a redu
zi-lo. Desta maneira, o aumento do 
salário nominal se tornaria real: 
uma parcela maior dos recursos 
produtivos da sociedade acabaria 
sendo utilizada para satisfazer às 
necessidades dos assalariados, em 
prejuízo daqueles cujo rendimento 
provém do lucro. Se houvesse uma 
queda de salários, os efeitos seriam 
opostos: os custos das empresas, 
em grande parte representados pe
las despesas com a força de traba
lho, se tornariam menores. Conse-

3üentemente, haveria uma elevação 
a margem de lucro e do volume 

de lucros repartidos sob a forma de 
aluguéis, juros, retiradas ou divi
dendos e aumentos de cota ou boni
ficações. As classes sociais que re
cebem esses rendimentos elevariam 
sua demanda por determinados 
bens, o que tornaria a produção de
les mais lucrativa. Já a produção 
dos bens e serviços consumidos pe
los assalariados diminuiria e ficaria 
menos lucrativa, o que acarretaria 
uma redução do consumo.

A poupança

O incremento do lucro não tem 
sobre a economia um efeito aná
logo ao de uma elevação salarial. 
C ada um desses fatores provoca 
conseqüências diversas pprque a 
maior parte dos salários e empre
gada em gastos de consumo, en
quanto que uma parcela ponderá
vel dos rendimentos derivados do 
lucro é poupada. Antes de mais 
nada, uma parte do lucro líquido é 
sistematicamente retida nas empre
sas e reinvertida. Além disso, como 
os que auferem rendimentos prove
nientes do lucro costumam ter 
renda elevada, sua propensão a 
poupar é maior. Assim, uma eleva
ção dos lucros em detrimento dos 
salários tem efeito depressivo sobre 
a procura global.

Dependendo de outras circuns
tâncias, principalmente do grau em 
que a capacidade de produção é 
utilizada, poupança pode transfor
mar-se ou não em investimento* de 
natureza produtiva.

A relação entre poupança, con
sumo e investimento depende, em 
boa medida, da maneira pela qual 
o produto social é repartido entre 
salários e lucros.

VEJA TAM BÉM : Capital; Capita
lismo; Depreciação; Empresa; In 
vestimento; Mercado; Poupança; 
Preço; Salário; Valor.



Lúdico. Co m p orta m e nto  3 3 3

Nas brincadeiras de pequenos animais domésticos, nota-se o comportamento que os etólogos chamam de "lúdico".

Lúdico 
Comportamento,

A expressão “comportamento 
lúdico” (do latim ludus = “jogo”, 
“recreação”) designa uma varie
dade de fenômenos relacionados à 
idéia de brincar e jogar. Não há 
consenso sobre as características 
exclusivas desse tipo de comporta
mento, mas o conceito é de grande 
importância, em psicologia , para 
a descrição e análise de boa parte 
da atividade animal (humana ou 
não), sobretudo na infância.

Apesar da diversidàde de concei- 
tuaçoes, admite-se geralmente que 
a atividade lúdica envolve manifes
tação de prazer e é realizada por 
prazer, em contraste com ativida
des “sérias” que lidam com neces
sidades corporais, com perigos ex
ternos e outras finalidades práticas. 
O jogo pertence, assim, à categoria 
dos comportamentos “ intrinseca
mente motivados” : seus efeitos 
agem sobre o sistema nervoso cen
tral, e não ao nível de outros teci
dos corporais (ao contrário do que 
ocorre com o prazer advindo do 
comportamento sexual).

O jogo ou brinquedo é, em certo 
sentido, distinto da “ realidade”, 
isto é, compreende condutas que 
seriam inibidas em situações sérias, 
“verdadeiras” : por exemplo, a 
agressão pode ser permitida “de 
brincadeira”, embora seja proibida 
como comportamento “ sério”. Al
guns autores associam ainda ao 
jogo um componente de tensão, li- 
gando-o à incerteza e à excitação 
associadas à realização de tarefas.

Embora o jogo não tenha nor
malmente motivação externa, usa 
movimentos instintivos e ações 
aprendidas, sem as funções habi

tualmente associadas a eles. Além 
disso, a seqüência de ações é modi
ficada no jogo, que recombina mo
vimentos pertencentgs a diferentes 
funções biológicas.

Jogo em animais

Cães e gatos, principalmente jo 
vens, brincam de esconder, apa
nhar varetas e bolas e lutar entre si. 
Como eles, muitos outros animais 
brincam, especialmente mamíferos 
e algumas aves. Admite-se que o 
jogo esteja associado à idade, de
pendendo da presença de objetos 
manipuláveis e de companheiros; 
além disso, ele é mais provável 
quando o organismo está livre de 
solicitações biológicas intensas.

Os primatas brincam mais que 
outros mamíferos. Uma caracterís
tica dos primatas sociais é o jogo 
coletivo: crianças e jovens brincam 
juntos ou com adultos, e quando há 
grupos de jovens macacos, estes 
brincam entre si. Através desses jo 
gos, os jovens são preparados para 
papéis sociais futuros, aprendendo 
gestos de comunicação e posições 
na hierarquia do bando.

A importância do jogo para os 
primatas não é apenas de caráter 
social. Ele é fundamental em com 
portamentos manipulativos e ex
ploratórios e, assim, para a apren
dizagem. Segundo o etologo 
Eibl-Eibesfeldt, os animais que 
brincam pertencem às espécies que 
dependem da aprendizagem para 
exibir comportamentos adaptativos 
(os insetos, cujo comportamento 
praticameme independe da apren
dizagem, não brincam).

O jogo e o homem

O psicólogo Jean Piaget insere o 
estudo do jogo no quadro de uma 
teoria do desenvolvimento das fun 
ções cognitivas da criança. Reco
nhece tres tipos de jogo: de exerci 
cio, simbólicos e com regras. Jogos

de exercício consistem em repeti
ções de um padrão de movimento, 
como atirar pedrinhas na água ou 
encher e esvaziar baldes de areia. 
Incluindo fases que vão de movi
mentos corporais repetitivos à inte
ração com objetos com expectativa 
de conseqüências, esses iogos ocu
pam os dois primemos anos de 
vida, e ligam-se ao chamado “ pra
zer funcional” (conceito introdu
zido pelo psicólogo alemão K. 
Bühler). Os jogos simbólicos, que 
vêm em seguida, incluem brinque
dos de fingimento e faz-de-conta. 
Por exemplo, a criança brinca de 
“comer” utilizando como prato 
uma caixa de papelão. Supõe-se 
que a criança saiba que a caixa não 
e “ realmente” um prato, isto é, que 
distinga o símbolo do significado 
por ele expresso. Os jogos simbóli
cos tornam-se progressivamente 
complexos, até que a criança se 
torna capaz de combinar açoes e 
objetos imaginários em histórias 
complexas (esse estágio vai até os 
quatro anos). A essa altura, come
çam a surgir os jogos com regras, 
que passam a dominar a partir dos 
sete anos: um exemplo, estudado 
por Piaget, é o jogo de tolinhas de' 
gude. Por volta dos onze anos, fi
nalmente, a interação genuína com 
o parceiro e o desejo de competir 
e vencer tornam-se codificados.

Para Piaget, os tipos de jogo cor
respondem a etapas mais gerais do 
desenvolvimento infantil. O jogo de 
exercício, que consiste em grande 
parte de açoes sem propósito apa
rente, coincide com o período de 
inteligência sensório-motora, em 
que a criança repete ações, agrupa 
fragmentos de ações e introduz va
riações nelas. O jogo simbólico (pe
ríodo intuitivo) surge quando a 
criança, adquirindo a função sim
bólica, aprende a usar palavras e 
imagens, e a realizar imitações de 
objetos ausentes. Já os jogos de re
gras, que surgem no estagio de ope
rações concretas, chegam à forma

completa apenas quando a criança 
adquire uma visão não egocêntrica 
das regras, vendo as coisas do 
ponto de vista dos outros e adap
tando-se à realidade social (estágio 
operatório).

Outros autores preocuparam-se 
com o problema da motivação. 
Para psicólogos ligados à psicaná
lise*, o jogo consiste em fantasias 
representadas, fornecendo satisfa- 
çao para desejos que não podem, 
ser diretamente manifestados. 
Desse ponto de vista, o jogo é es
sencialmente fenômeno simbólico- 
(Por exemplo, o desejo de ser mãe 
e “ satisfeito” quando a criança 
brinca com bonecas.) Por outro 
lado, o jogo pode reconstruir expe
riências assustadoras ou traumati- 
zantes para a criança, constituin
do-se em meio pelo qual ela 
elabora a experiência inédita.

O estudo de jogos do ponto de 
vista da cultura foi empreendido 
por alguns autores a partir da con
cepção do jogo como atividade re
creativa com regras e de cunho 
competitivo. Roberts distingue os 
jogos de habilidade física, jogos de 
estratégia e jogos de azar, e conclui 
que os de estratégia correlacio
nam-se com sociedades hierarqui
zadas e politicamente estruturadas, 
enquanto os de azar, refletindo ati
vidades religiosas e crenças em fa
tores sobrenaturais, seriam típicos 
de culturas menos “racionaliza
das”. Outra observação é que, nos 
Estados Unidos, os jogos de estra
tégia e de habilidade (vistos como 
medida de realização e êxito) se
riam mais comuns entre membros 
da sociedade com posição social 
elevada, enquanto os jogos de azar, 
inibindo a iniciativa e apoiando-se 
na sorte, seriam associados às ca
madas sociais mais baixas.

O antropólogo Claude Lévi- 
Strauss* escreveu sobre o jogo no 
contexto da análise do pensamento

ftrimitivo. Jogo e ritual seriam, ao 
ado dos mitos, formas de exprimir 

uma mensagem. Contudo, en
quanto o rito segue um roteiro pre
estabelecido, o jogo é aberto a uma 
variedade de resultados: um jogo é 
definido por um conjunto de regras 
que possibilita um número pratica
mente ilimitado de partidas. Mas 
ao efetivar-se uma partida, cria-se 
uma desigualdade entre parceiros a 
princípio iguais, engendrada pelo 
azar, pela habilidade ou pela estra
tégia. Nessa acepção, os jogos se
riam típicos de sociedades hierar
quizadas e modernas. Os ritos, ao 
contrário, estabeleceriam uma con
junção ou união entre grupos de 
pessoas antes dissociadas, e carac
terizariam sociedades primitivas.

O jogo foi tomado como catego
ria histórica central pelo estudioso 
holandês Johan Huizinga, para 
quem o lúdico apresenta-se em vá
rias manifestações da cultura, indo 
da religião à guerra. Em particular, 
o jogo é visto como análogo ao sa
grado; e o ritual seria um procedi
mento que, como o lúdico, trans
porta o participante para um 
mundo “fora da realidade

VEJA TAM BÉM : Agressão; 
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Para Lukács, toda a arte reflete o desenvolvimento histórico da sociedade. Lukácsfoi comissário do povo para a educação e cultura, no regime de Bela 
Assim, o artista nunca poderia se furtar à visão crítica de seu mundo. Kun. (Batalhão operário de Budapeste, em 1919.)

Lukács

Georg Lukács (1885-1971), des
cendente de uma rica família ju 
daica de Budapeste, obteve em 
1906 o título de doutor em filoso
fia. Em seguida fez estudos filosófi
cos em Berlim e Heidelberg.

Seus primeiros estudos significa
tivos de estética — A Alm a e as 
Formas (1911) e A Teoria do R o
mance (1916) — inspiravam-se 

arcialmente em suas idéias neo- 
antianas e no pensamento de filó

sofos e sociólogos alemães como 
Georg Simmel*, Wilhelm Dilthey 
(1833-191 1), Max Weber, Emíl 
Lask (1875-1915) e outros. Em se
guida, sofreu fortes influências de 
Hegel* e Marx*. Em seus estudos, 
Lukács acentuou o valor do “ inte
rior” , enfatizando a inutilidade da 
vida social para o indivíduo. Nessa 
fase, encarava a literatura como 
uma expressão da alma irracional, 
circundada por uma realidade hos
til e alheia, bem de acordo com as 
idéias do círculo aristocrático- 
esotérico de Stefan George 
(1868-1933), ao qual se ligou nesse 
período.

A Primeira* Guerra Mundial e o 
contato que manteve com o movi
mento operário húngaro aproxima- 
ram-no do marxismo-leninismo, 
embora de um modo pouco coinci
dente com a “linha” consagrada. 
Rejeitando suas primeiras obras 
como “falsas e reacionárias” , en
trou no Partido Comunista hún
garo, em 1919. Ocupou o cargo de 
comissário do povo para a educa

ção e cultura no regime comunista 
de Bela Kun*. Quando este caiu, 
refugiou-se em Viena.

De uma polêmica com Bela Kun 
acerca do movimento operário nas
ceu o livro História e Consciência 
de Classe (1923), publicado em 
Berlim. Nessa coletânea de ensaios 
(que motivou sua expulsão do PC 
húngaro), Lukács dedicou se pela 
primeira vez à análise histórico-so- 
cial marxista. Suas reflexões mos
traram uma militância revolucioná
ria e um estudo aprofundado da 
dialética de Hegel. Essa obra, que 
rejeita a concepção que Engels* e 
Lenin* fizeram da dialética mar
xista, revela também influências de 
George Sorel* e Rosa Luxem
burgo*. Posteriormente, Lukács fez 
uma severa autocrítica, negando 
muitas das posições que assumiu 
nessa obra.

Com a ascensão de Hitler, o filó
sofo refugiou-se na Rússia (1933). 
Trabalhou no Instituto de Filosofia 
da Academia Soviética de Ciências 
até 1944. De volta à Hungria, ocu
pou, entre 1945 e 1956, o cargo de 
professor de estética da Universi
dade de Budapeste. A maior parte 
de suas obras sobre estética datam 
desse período. Exilado na Romênia 
depois que as tropas soviéticas es
magaram a revolta contra líderes 
stalinistas na Hungria (1956), vol
tou a Budapeste no ano seguinte, 
mas recusou o exercício de qual
quer atividade pública.

A rte e vida 
social

As concepções que Lukács ela 
borou acerca de literatura estão es
tritamente vinculadas a colocações 
de ordem ideológica.

Como marxista, afirma que não 
há literatura — ou qualquer arte
— apolítica. Todas as obras devem 
representar ou refletir o real em sua 
totalidade dinâmica, pois seu de
senvolvimento é parte integrante do 
processo histórico geral da socie
dade, traduzindo sempre uma to
m ada de posição frente a seus pro
blemas.

A atividade literária, por sua 
vez, deve extrair as tendências e di
reções reais da vida social e repre- 
sentá las de forma artística. Dessas 
tendências —  que exprimem ele
mentos importantes situados em 
tempo, lugar e contexto particula
res — o escritor deve reter aquelas 
que envolvem as ações humanas es
senciais e eliminar o resto.

Para Lukács, ainda que recorra 
a diferentes meios de expressão, 
toda arte é realista, pois nasce da 
realidade e reflete seus problemas. 
Assim sendo, o realismo não é um 
estilo, mas o fundamento de toda a 
atividade literária.

As formas estéticas, por sua vez, 
dependem do conteúdo que se quer 
expressar artisticamente: as lutas e 
praticas humanas configuram o 
conteúdo, que é representado pela 
arte.

Realismo, 
uma definição

Em nenhum momento Lukács 
confunde esse realismo com uma 
postura de observação e reprodu
ção estática de eventos isolados ou 
de parte deles. O artista deve perce
ber suas interações, que lhe confe
rem dinamismo. O enfoque realista 
é uma forma de participar dos pro
blemas e conflitos colocados pelo 
mundo, e de apresentar, com toda

a riqueza, as vivências e relações 
humanas. Tanto na literatura como 
na vida social, o escritor deve sem
pre participar da realidade con
creta.

Esse realismo não se identifica 
com o naturalismo, que apenas de
senvolve de maneira superficial, 
descritiva e fotográfica os fenôme
nos com que se depara. O verda
deiro realismo representa o “ uni 
versai concreto” , o típico, portanto, 
o universalmente humano, através 
do fenômeno histórico-individual. 
De outro lado, o realismo se distin
gue radicalmente do subjetivismo 
de autores vanguardistas como 
Proust, Joyce, Beckett, etc., violen
tamente atacados por Lukács. Para 
ele, no século XX, todo o realismo 
é socialista ou crítico. O crítico é 
desenvolvido por escritores que 
simpatizam com o socialismo.

Entre as obras principais de Lu
kács estão: A Evolução do Drama 
Moderno (1912), Balzac, Stendhal, 
Zola  (1945), Os Grandes Realistas 
Russos (1946/52), Goethe e seu 
Tempo ( 1947), O Jovem Hegel. So
bre as Relações entre a Dialética e 
a Economia (1948), Marxismo ou 
Existencialismo (1951), Contribui
ções para a História da Estética 
(1954), Os Problemas do Realismo, 
O Romance Histórico (ambos em 
1955), A Significação Presente do 
Realismo Crítico (1955), Estética 
Marxista (1957), A Destruição da 
Razão (1959) e A Peculiaridade do 
Fato Estético, 1963 (2 volumes).

VEJA TAM BÉM : Arte; Crítica; 
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Luminosos

Os luminosos constituem um im
portantíssimo meio de comunica
ção na atualidade, sendo utilizados 
amplamente em exteriores e interio
res, para fins de direção de tráfego, 
segurança de pedestres e persuasão 
publicitaria. Sua difusão é tão 
grande nas metrópoles, que a época 
contemporânea ja  foi chamada de 
“era do luminoso néon” (neon sign 
civilization).

Para o comunicólogo canadense 
Marshall McLuhan%o luminoso é o 
primeiro meio “frio” de comunica
ção, uma vez que permite ao obser
vador um grau relativamente ele
vado de participação e 
complementação da mensagem 
transmitida mediante a interpreta
ção subjetiva. O luminoso seria, 
portanto, o pioneiro dos cool me
dia, em cujo ponto terminal encon
tra-se a televisão*.

A origem dos luminosos liga-se 
à descoberta, nos últimos anos do

século XIX, dos gases neutros 
(pelo físico inglês William Ram- 
say*. Prêmio Nobel de Química em 
1904). Gases como argonio, hélio, 
criptónio, xenônio e neon (ou neô- 
nio, mais usado para fins de ilumi
nação) são chamados de neutros 
por serem inócuos e inodoros.

A profusão de cores iluminadas 
(que praticamente caracterizam as 
noites metropolitanas) baseia-se 
num princípio relativamente sim
ples, esquematizado na figura 
acima. Os luminosos funcionam 
porque um minúsculo elétron do 
gás néon, ao receber uma carga elé
trica, absorve a energia e escapa de 
sua órbita normal em torno do nú
cleo atômico para uma nova órbita, 
temporária. Ao retornar à órbita 
original, o elétron cede a energia 
que estava armazenada em forma 
de luz.

O princípio dos “pulos” orbitais 
dos elétrons foi descoberto e “ po
pularizado” pelo físico dinam ar
quês Niels Henrik David Bohr*.

VEJA TAM BÉM : Gases Inertes; 
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elétrica

Os lum inosos, um a constante na noite das m etrópoles, funcionam  quando 
elétrons do gás neônio recebem  carga elétrica e cedem  energia lum inosa.

Th o m a s  Edison abriu novos cam inhos para a lum inotécnica.

Luminotécnica

Na iluminação por combustão, a 
luz é produzida por partículas de 
carbono incandescentes, suspensas 
na chama. Para que haja um nú
mero suficiente de partículas, a 
queima do combustível não pode 
ser completa.

Por outro lado, chamas muito 
quentes mas pouco luminosas são 
usadas para aquecer sólidos refra- 
tários, que por sua vez produzirão 
a luz. É esse o princípio das lâm pa
das com camisa de Welsbach.

A camisa, de malha de algodão, 
é embebida numa solução de 99% 
de tório e 1% de cério. Quando en
tra em combustão, elimina o mate
rial orgânico; fica um esqueleto de 
tório e cério. Produz-se assim uma 
luz branca e intensa.

O aparecim en to  da lâm pada

Durante todo o século XIX, nu 
merosos cientistas pesquisaram o

processo da produção de luz a par
tir de um filamento incandescente. 
Mas foi apenas em 1879 que Tho- 
mas Edison* conseguiu fazer uma 
lâmpada funcionar durante algum 
tempo. Ela era formada por um fi
lamento obtido da carbonização de 
linhas de algodão a alta tempera
tura, e montada por dentro de uma 
ampola de vidro evacuada.

Ó aproveitamento industrial da 
invenção de Edison data de 1881, 
quando foi utilizada pela primeira 
vez, em Nova York.

Outros pesquisadores, posterior
mente, aperfeiçoaram a lâmpada. 
Em 1906, o filamento de carbono 
foi substituído pelo de tântalo e, em 
1907, pelo tungsténio. Depois de 
1913, praticamente todas as lâmpa
das eram de tungsténio estirado. A 
energia visível emitida por essas 
lâmpadas corresponde a cerca de 
7% da energia consumida.

Mas a distribuição espectral da 
luz é uma função da temperatura 
do material incandescente que a 
emite. Quanto mais elevada a tem
peratura da superfície incandes
cente, mais a luz aproxima-se da 
diurna — , considerada como luz 
branca — e opera-se com lâmpa-
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uma camada de pó fluorescente que 
cobre o interior do tubo, o que pro
voca o aparecimento de luz na re
gião visível do espectro. A cor da 
luz varia de acordo com a mistura 
de pós empregada.

O aumento de pressão afeta as 
características luminosas das des
cargas das lâmpadas de mercúrio. 
Quando a pressão é elevada, as li
nhas espectrais do mercúrio trans
formam-se em bandas e esten- 
dem-se para o vermelho, o que 
melhora a cor da luz, mas não ba
lanceia totalmente o espectro. Para 
melhorar o balanceamento, pode-se 
utilizar um filamento incandescente 
junto ao tubo de descarga, mas isso 
diminui a eficiência do conjunto. 
Para que o defeito seja corrigido e 
a eficiencia atinja o nível desejado, 
costuma-se introduzir pós fluores
centes na superfície interna do 
bulbo.

As lâmpadas são geralmente for
madas por um tubo de quartzo 
preenchido por mercúrio, cujo va
por pode ter de 30 a 250 atmosfe
ras de pressão. No tubo são intro
duzidos os elétrodos entre os quais 
se dá a descarga.

O bulbo que envolve o tubo pro
tege o usuário das queimaduras, 
que poderiam ser causadas pelas 
altas temperaturas das descargas e 
serve de suporte aos pós fluores
centes que corrigem a cor.

A energia visível emitida pelas 
lâmpadas fluorescentes corres
ponde aproximadamente a 22,5% 
da energia consumida. Elas atin
gem a eficiência de 50 a 60 lumens 
por watt.

A luz das 
cidades

As lâmpadas a vapor de sódio 
são conhecidas desde o século 
XIX . Excitadas por uma descarga, 
irradiam-se duas linhas caracterís
ticas do sódio. Essas linhas apare
cem juntas na região do amarelo do 
espectro visível. Quando é utilizada 
alta pressão de vapor de sódio, a 
radiação passa a ocorrer numa 
banda mais larga, que cobre uma 
área mais extensa do que o espec
tro visível, mas retém a cor am a
rela característica.

O amarelo é uma das cores mais 
visíveis. Por esse motivo, é muito 
comum empregar-se na iluminação 
de estradas e ruas as lâmpadas de 
vapor de sódio.

As lâmpadas de arco a xenônio 
são as fontes de iluminação contí
nua mais intensa. De eficiência re
lativamente baixa — cerca de 25 
lumens por watt — , podem alcan
çar contudo a intensidade de 
500 000 lumens numa única lâm
pada. Sua fonte de iluminação é um 
arco entre dois elétrodos. Ao 
mesmo tempo que evita o consumo 
do material dos elétrodos, a  atmos
fera de xenônio contribui para a 
iluminação.

Por ser uma fonte luminosa bas
tante concentrada, às vezes, substi
tui o arco voltaico comumente em
pregado em projetores cinema
tográficos profissionais.
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Os projetos urbanísticos podem aproveitar os resultados das pesquisas da luminotécnica. (Parque de diversões.)

das incandescentes a uma tempera
tura de filamento de 3 000 graus 
Kelvin. Se a temperatura for maior, 
o bulbo escurece devido à deposi
ção do material do filamento (que 
se evapora). Isso diminui o tempo 
de vida útil da lâmpada. Para evi 
tar esse rápido desgaste, as lâmpa
das que operam com altas tempera
turas são preenchidas com gases 
inertes. Esse princípio é utilizado 
nos faróis de iodo, onde a evapora
ção é controlada pela introdução 
de um halogêneo*, como o flúor ou 
o iodo.

Os tubos de luz

As lâmpadas de mercúrio foram 
descobertas, em 1850, pelo físico 
alemão Heinrich Geissler 
(1814-1864). Mas, devido à ausên
cia do vermelho, a luz distribuía-se 
em três regiões restritas do espectro 
visível, o que impediu seu uso co
mercial.

Em 1895, foram descobertos os 
gases raros —  neônio, argônio, xe
nônio e criptônio — que. contudo, 
não puderam ser utilizados nos tu
bos de Geissler, pois a iluminação 
que proporcionavam era insufi
ciente.

Todavia, em 1910, Georges 
Claude (1870-1955), empregando o 
neônio conseguiu manter descargas 
de alta luminosidade e cores bri
lhantes em tubos longos, recurva
dos ou retos.

Em 1936, as descobertas de 
Abram Stevens Hewjtt( 1822-1903) 
conduziram à criação da lâmpada 
fluorescente de mercúrio. Introdü- 
ziu-se assim o primeiro tipo de “ luz 
fria” produzida por lâmpadas fluo
rescentes de voltagem e pressão 
baixas. Essas lâmpadas (cujo for
mato é tubular) foram desenhadas 
especialmente para emitir radia
ções na região ultra violeta do es
pectro. Essas radiações excitam

Os átomos do filamento metálico das lâmpadas incandescentes excitam-se 
por aquecimento; quando seu nível energético se normaliza, emitem luz.
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Lutas Orientais

O sumô (em cima) realiza-se no interior de um círculo traçado na areia. O kendô (à esquerda) e o judô (à direita) 
são lutas que, mesmo divulgadas por quase todo o mundo, não perderam sua ligação com a cultura do Oriente.

Certas modalidades^ de luta, 
como o jiu-jitsu, o judô, o caratê, 
o sumô e o kendô, desenvolve
ram-se entre os povos orientais, 
mantendo estreita ligação com sua 
filosofia e sua história. Em alguns 
casos, absorveram princípios da 
arte marcial e em outros, por in
fluência de filosofias chinesas, in
corporaram valores morais como 
necessários ao desenvolvimento do 
bom lutador.

Os rituais que antecedem as pra
ticas esportivas incluem cumpri
mentos amigáveis e conserva-se a 
tradição de que um conhecedor de 
qualquer uma dessas modalidades 
de luta possui conceitos morais que 
o orientam.

Jiu-jitsu: 
vencer cedendo

Segundo uma lenda japonesa do 
século VI, um velho medico (Shiro- 
kei) que meditava passeando pelo 
campo observou que, enquanto os 
fortes galhos da cerejeira se que
bravam sob o peso da neve, os ga
lhos finos e flexíveis do salgueiro 
dobravam-se até jogar a neve ao 
solo. Baseando nisso a técnica de 
ceder à força do adversário para 
usá-la contra ele próprio, o médico 
criou a escola de luta Yoshin-Riu 
(“escola da medula do salgueiro”). 
Era o início do jiu-jitsu, segundo a 
lenda.

Para alguns historiadores, no en
tanto, o jiu-jitsu seria originário da 
China, sendo levado para o Japão 
pelo chinês Chim Gem-pim.

O Kojiki, primeiro livro de histó
ria do Japão, escrito por volta do 
século VIII, citava uma luta de 
morte — semelhante ao jiu-jitsu — 
entre dois semideuses. Mas o de
senvolvimento da luta sem armas 
está mais ligado ao período que vai 
do século XII ao XVII, quando as 
guerras foram abundantes e os lu
tadores (samurais ou bushi) ades
travam-se em lutas com espadas, 
lanças, facas, arcos e flechas, mas 
principalmente com as mãos nuas, 
nos períodos de paz. Nessas fases, 
quando a utilização de armas era 
proibida, surgiu o Komiushi, forma 
de defesa baseada em golpes rápi
dos de mãos e pés.

O nome jiu-jitsu (“arte da flexi
bilidade”) começou a ser usado no 
século XVI por várias academias, 
cada uma delas com métodos e 
princípios secretos particulares. 
Desenvolveu-se assim uma forma 
de luta baseada no uso da agilidade 
contra a força bruta, com golpes 
que atingem as áreas mais vulnerá
veis do corpo humano. Exige flexi
bilidade e rapidez de reflexos, usa 
muito os golpes desferidos com o 
canto externo das mãos e vários ti
pos de “chaves” e torções.

O jiu-jitsu chegou a um apogeu 
nos séculos XVII e XVIII, durante 
o período de paz forçada imposta 
pelos governantes da família Toku 
gawa, que permaneceram como di
tadores militares do Japão até 
1867.

Com a extinção da classe dos sa
murais e o declínio da arte marcial, 
a prática do jiu-jitsu foi diminuindo 
rapidamente.

Judô, 
um novo caminho

Jigoro Kano (1860-1938) come
çou a praticar jiu-jitsu na época de 
decadencia da luta. Estudou em 
mu-itas academias, selecionou o que 
considerava haver de melhor em 
cada uma e criou uma nova luta, 
que chamou de judô (ju tem o 
mesmo sentido que jlu :  “flexível, 
suave” ; do quer dizer “caminho”). 
Jigoro procurou dar um togue espi
ritual a sua luta, que depois se tor
naria um esporte.

Nas competições de judô, vence

quem fizer um ponto (ippon), que 
pode ser conseguido de várias for
mas: na técnica da luta em pé (na- 
gewaza), jogando-se o adversário 
no chão; na técnica de luta no chão 
(katame-waza), imobilizando-se o 
adversário por trinta segundos com 
o dorso no solo (ossai-komi-waza), 
estrangulando-o até que desista ou 
desmaie (shime-waza), ou aplican
do-lhe chaves (kan-setsu-waza). O 
juiz atribui um ponto aos golpes 
dados com perfeição, e meio ponto 
aos golpes que causam uma queda 
incompleta.

Os níveis do lutador são mostra
dos pela cor dos cintos (faixas) que 
usam. No judô há duas categorias
—  kyus e dans —  divididas em 
graus.

Os da categoria kyus são os es

tudantes, que começam com a faixa 
branca e depois, conforme seu 
aperfeiçoamento, passam sucessi
vamente pelas faixas amarela, la
ranja, verde, roxa e marrom.

Acima da faixa marrom, pas- 
sa-se à categoria dans, na qual se 
usam faixa preta nos cinco primei
ros graus, preta com raias brancas 
e vermelhas do sexto ao oitavo, e 
vermelha encarnada do nono ao dé
cimo.

O caratê dos monges

Seguflo  as lendas, o caratê nas
ceu juntamente com o budismo 
Zen, fundado no século VI por 
Bodhai-Dharma, que reuniu seus 
discípulos no mosteiro de Chau- 
Lin Seu, na China.
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Luteranismo

A  origem lendária do caratâ confunde-se com as raízes do budismo Zen.

Luteranismo é o nome dado ao 
movimento religioso iniciado na 
Alemanha, no século XVI, sob a 
inspiração de Martinho Lutero, 
monge que deu origem à Reforma*. 
Os luteranos, porem, preferem ser 
chamados de protestantes ou evan
gélicos, para ressaltar o carater 
bíblico de sua mensagem.

Quando rompeu com a política 
papal, Lutero não chegou a prever 
o aparecimento de uma nova 
Igreja. Somente após sua morte foi 
levantado o problema da constitui
ção jurídica do movimento e da 
elucidação de seus credos. Surgi
ram então várias controvérsias, na 
tentativa de definir os fundamentos 
da fé luterana. No fim do século 
XVI, apareceu o Livro de Concór
dia, que reúne nove documentos, 
definindo a fé protestante: credos 
Apostólico, Niceno e Atanasiano 
da Igreja primitiva; Confissão de 
Augsburgo (e a Apologia dela); Ar
tigos de Schmalkalden; Dois Cate
cismos de Lutero; e Fórm ula de 
Concórdia. Atualmente, apenas os 
credos primitivos e a Confissão de 
Augsburgo são reconhecidos nas 
comunidades luteranas.

Os principais pontos de discus
são sobre a definição da doutrina 
luterana foram o significado da lei 
temporal em relação ao Evangelho 
(segundo alguns intérpretes, os cris
tãos não deveriam estar sujeitos a 
lei alguma, pois estavam salvos por

Cristo); as obras de caridade (Lu
tero dizia que não eram as boas 
obras que traziam a salvação, mas 
a justificativa pela fé); e a Eucaris
tia (alguns teólogos duvidavam que 
o corpo e o sangue do Cristo esti
vessem presentes no pão e no vinho 
consagrados).

Devido ao acirramento das posi
ções, o luteranismo dívidiu-se em 
dois grupos: um adotou o Livro de 
Concórdia; o outro, formado pela 
minoria, instituiu um novo docu
mento, o Catecismo de Heidelberg, 
muito parecido com a orientaçao 
do calvinismo*. Em 1817, os dois 
grupos reuniram-se, embora con
servando algumas diferenças de 
doutrina. Alguns, porém, nao acei
taram a tutela do Estado e agrupa 
ram-se sob o nome de Velhos Lute
ranos ou Luteranos Livres.

Durante muito tempo o lutera
nismo esteve ligado ao Estado ale
mão, mas isso nunca significou, 
para eles, sujeição total às diretri
zes governamentais. Na época da 
dominação de Hitler (1933-1945), 
por exemplo, surgiram movimentos 
de resistência à tirania nazista, che
gando mesmo a ser criada a Igreja 
Confessante, formada por lutera
nos que se negavam a ser instru
mentos de propaganda do na
zismo* em seu país. O teólogo 
Dietrich Bochoeffer, luterano per
tencente a esse movimento, foi en
forcado pela Gestapo em 1945, 
pouco antes do fim da guerra.

Lutero e a questão 
das indulgências

Filho de um camponês que se 
tornou mineiro, Lutero nasceu em

Para que os discípulos pudessem 
suportar o rrgor da disciplina no 
mosteiro, ele desenvolveu uma 
forma de educação física que tor
naria aqueles monges famosos pela 
força e pela grande agilidade de 
seus punhos.

No século XV, o caratê desen
volveu-se na ilha de Okinawa (su
doeste do Japão), que tinha conta
tos fregüentes com a China. A 
proibição do uso (e mesmo da 
posse) de armas na ilha favoreceu 
o desenvolvimento da luta, na qual 
os samurais viam um meio eficiente 
de combate. Em curto espaço de 
tempo o caratê espalhou-se por 
todo o Japão, desenvolvendo-se 
como arte marcial e como luta de
fensiva. Baseia-se na defesa, se
guida de ataque imediato, e pode 
ser comparada a uma esgrima na 
qual as armas são os braços e as 
pernas. Os golpes mais comuns uti
lizam a mão espalmada com os de
dos bem unidos, como se fosse uma 
lâmina. A quina das mãos do luta
dor, no lado correspondente ao 
dedo mínimo, costuma ser muito 
calejada.

Nas disputas esportivas de ca
ratê, os golpes são dados de modo 
a chegar o mais perto possível do 
adversário.

O juiz atribui um ponto (ippon) 
ao golpe preciso que “ atinge" o ad
versário em lugar vulnerável do 
corpo, e meio ponto (waza-ari) ao 
golpe dado com menor grau de efi
ciência.

Sumô e kendô

Com suas origens localizadas no 
Japão do século III, 1 000 anos de
pois o sumô faria parte do treina
mento dos samurais. A partir do 
século XVII, essa luta corporal co
meçou a popularizar-se; hoje, com 
caráter de esporte profissional, é 
disputada em torneios supervisio
nados pela Federação de Sumô do 
Japão. Vestidos apenas com o ma- 
washi (uma espécie de calção su
mário), os competidores lutam num 
ringue de areia (delimitado por um 
círculo); o objetivo é jogar o opo
nente para fora do ringue, ou en
costar qualquer parte do corpo do 
adversário (exceto as plantas dos 
pés) no chão. O gyoji (árbitro) de
termina o vencedor.

Conhecido no Japão desde o sé
culo VIII, quando tinha o nome de 
tachikaki, o kendô tornou-se im
portante arte militar durante a 
epoca Ashikaga (1340-1540). Ori
ginalmente disputada com espadas, 
a luta ganhou caráter esportivo a

Cartir do século XVIII: a arma 
ranca foi substituída por uma de 

bambu.
Atualmente, cada competidor 

utiliza este equipamento: a espada 
de bambu ( 1,12 metros de compri
mento), máscara de esgrima, arma 
dura de bambu para o corpo e pro
teção para maos e braços. O 
lutador que tocar o adversário com 
a espada ganha uni ponto; com 
dois pontos, vence. Contestando o poder de Roma, Lutero lançou as bases de uma nova religião.
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Em "O  Triunfo da Morte", o pintor flamengo Pieter Bruegel procurou exprimir o clima de violência e terror vivido na Europa ao tempo da Reforma

Eisleben, Saxônia, a 10 de novem
bro, de 1483. Teve educação se
vera, mas voltada para a vida mun
dana.

Depois de fazer os primeiros es
tudos em Mansfeld, foi enviado 
pelo pai à Escola dos Irmãos da 
Vida Comum, de Magdeburgo. 
Cursou a seguir a Universidade de 
Erfurt (1501-1505), de onde saiu 
para entrar no convento da cidade, 
devido a uma mensagem divina que 
dizia ter recebido: em um dia de 
violenta tempestade, pediu socorro 
a Santa Ana, prometendo tornar-se 
monge.

Cumpriu a promessa; orde
nou-se em 1507 e, um ano depois, 
passou a lecionar na Universidade 
de Wittenberg.

Enviado para Roma, a fim de in
terceder junto ao papa pela solução 
de alguns problemas da ordem 
agostiniana, entrou em contato 
com uma corte decadente e cheia 
de in tri|as, ignorância e mesqui
nhez, alem de ver de perto o mer
cado de indulgências.

Voltou para a Alemanha angus
tiado, mas continuou seus estudos 
e doutorou-se em teologia (15 12), 
recebendo a cadeira de Sagradas

Escrituras na universidade em que 
era professor.

Enquanto Lutero se debatia en 
tre a Igreja e a verdadeira fé (como 
ele a via), o clero explorava a 
venda de indulgências aos fiéis, 
cuja eficácia foi solenemente afir
mada por Roma. A indulgência vi
sava a compensar a penitencia im
posta aos fiéis e necessária à 
completa absolvição dos pecados. 
Popularmente enfatizava-se o valor 
das indulgências que constituíam 
importante fonte de renda para a 
Igreja.

Lutero não aceitava essa situa
ção e encontrou as respostas para 
suas dúvidas nas Epístolas e nos 
Salmos: “ O homem é justificado 
pela fé, independentemente das 
obras de lei” . Tomou posição con 
tra a Igreja, chegando à conclusão 
de que a liturgia deveria incluir um 
diálogo entre Deus e o fiel, e de que 
somente os verdadeiros sacramen
tos, instituídos pelo Cristo, forma
riam um elo entre o Salvador e os 
cristãos.

Aproveitou a função de profes
sor em Wittenberg para divulgar 
seus pensamentos e, em 1517. pre
gou na porta da igreja do castelo

da cidade 95 de suas teses, a maio
ria delas dirigida contra as indul
gências.

Suas manifestações repercutiram 
violentamente em toda a Alema
nha, fazendo renascer velhos anta
gonismos entre a Igreja e os súditos 
do Império Romano-Germânico.

Os escritos revolucionários de 
Lutero foram enviados a Roma e 
formou-se um tribunal (a primeira 
Dieta de Augsburgo, em 1518) 
para ouvi-lo na própria Alemanha. 
O representante do papa, Cardeal 
Caetano (1469-1534), célebre teó
logo tomista, propôs-se a conseguir 
do papa a licença para que Lutero 
fosse julgado pelas universidades 
alemãs, em troca da cessação de 
toda a polêmica. Desconfiado, Lu
tero deixou Augsburgo clandestina
mente e refugiou-se em Wittenberg, 
cidade onde ficou sob a proteção 
do eleitor Frederico III de Saxe 
(1463-1525).

Um ano depois, outro represen
tante do papa, Karl von Militz, ten
tou novamente negociar com Lu
tero, mas sem sucesso. Ainda em 
15 19, em um debate com o teólogo 
católico Johan Eck (1468-1543), 
Lutero demonstrou que suas idéias

eram incompatíveis com as da 
Igreja.

A ruptura definitiva veio em 
1520, com as publicações de A N o
breza Cristã da Naçao Alemã, Do 
Cativeiro Babilónico da Igreja e 
Da Liberdade Cristã.

Depois dessas obras, Lutero pas
sou a atacar Roma abertamente, 
chamando-a de “ prostituta da Ba
bilônia”. Negava diversos princí
pios católicos, comç o poder espiri
tual do clero, o direito exclusivo do 
magistério eclesiástico de interpre
tar a Bíblia, o privilégio do papa de 
convocar o concílio geral (para 
transferi-lo aos príncipes), os sacra
mentos (com exceção do Batismo e 
da Eucaristia), o celibato dos pa
dres, o jejum, os votos monásticos 
e todas as imposições feitas pela 
Igreja para defender seus interesses 
materiais.

Condenado pela Sorbonne, pelas 
faculdades de Colônia e Louvain e, 
depois, pela bula de Leão X, Ex- 
surge Domine, de 15 de junho de 
1520, Lutero queimou-a em praça 
pública, e depois publicou Por que 
os Livros do Papa e de Seus Discí
pulos Foram Queimados pelo Dou
tor Mortinho Lutero. Em resposta,
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a Igreja Católica decidiu sua exco
munhão em 3 de janeiro de 1521.

A Reforma: conseqüências

O novo modo de encarar a reli
gião, desafiando o poder de Roma, 
espalhou-se rapidamente pela Ale
manha. Lutero passou a receber 
apoio de todas camadas, principal
mente da pequena burguesia alemã.

Quando Carlos V subiu ao 
trono, em 1519, pensou em prender 
Lutero. Mas, receando uma reação 
violenta do povo, contentou-se em 
citá-lo para responder a um inqué
rito (a Dieta de Worms, em 1521). 
Seguro de si, o reformador decla
rou: “ Retratar-me do que quer que 
seja não posso e não quero ( . . . ) ,  
porque agir contra a própria cons
ciência nao é nem seguro nem ho
nesto”. Em represália a sua atitude, 
Lutero foi banido do Império e to
dos os seus livros foram queimados 
como heréticos.

Novamente salvo da prisão e da 
morte por Frederico de Saxe, pas
sou um ano em Wartburgo, sob o 
nome de Cavaleiro George. Foi 
nessa época que começou a tradu
zir a Bíblia para o alemão, preocu
pando-se em escrever de forma 
clara e simples, para que fosse en
tendida por todos. (Embora não 
fosse esse seu intento, Lutero trans
formou radicalmente a língua de 
seu país, lançando com essa tradu
ção as bases do alemão moderno.)

Em 1.° de março de 1522 ele de
cidiu voltar para Wittenberg, de
vido às confusões causadas pelas 
diversas interpretações (principal
mente sectárias) de seus pensamen
tos. Dois anos depois, abandonou 
o hábito e, em 1525, casou-se com 
uma ex-freira, Katharina von Bora.

Enquanto estava em Wittenberg, 
recebeu a adesão de diversos prín
cipes, geralmente por questões ma
teriais: isso lhes permitiria a secu- 
farização dos bens do clero, que 
eram muitos. Em Da Autoridade 
Temporal, (1523), Lutero defendeu 
o domínio dos nobres sobre o povo. 
Essa posição fortaleceu-se durante 
a Guerra dos Camponeses, de ins
piração religiosa (que lutaram em 
toda a Alemanha contra as condi
ções miseráveis em que viviam).

Em 1525, dentro de uma linha 
ultraconservadora, Lutero escreveu 
Contra os Bandos de Pilhadores e 
Assassinos Camponeses, pedindo 
aos príncipes o massacre dos ana- 
batistas revoltosos; o que ocorreu 
em 1536.

Quando perceberam o conserva
dorismo a que Lutero estava se in
clinando, os humanistas (esperan
çosos de um retorno às origens da 
doutrina cristã) retiraram o apoio a 
suas teses. Em 1524, Erasmo* de
nunciou o pessimismo do reforma
dor em De Libero Arbitrio, o que 
provocou a resposta de Lutero, De 
Severo Arbitrio, no ano seguinte. 
Outros defensores do pensamento 
luterano — como Huldreich Zwin- 
glio*, racionalista e radical —  tam 
bém se afastaram.

Em 1530, com a formação da se
gunda Dieta de Augsburgo pa'ra 
julgá-lo, Lutero foi representado 
por seu amigo Philipp Melanch- 
ton*, que leu diante dos juizes uma 
condensação dos princípios lutera
nos (conhecida mais tarde como

Em discussões com teólogos (esq.l, Lutero demonstrou que suas idéias nâo se conciliavam com as da Igreja. Na 
segunda Dieta de Augsburgo, quando foi representado por Melanchton (dir.), a ruptura já era definitiva.

Confissão de Augsburgo). A Dieta 
rejeitou as teses da Reforma e os 
protestantes elaboraram então a 
Liga de Schmalkalden (1537), 
cujos artigos acentuaram ainda 
mais as divergências ,com a Igreja 
Romana.

Nessa época, para que suas 
idéias sobrevivessem, Lutero preo
cupava-se muito em agradar aos 
nobres. Quando morreu seu prote
tor (Frederico) ele foi apoiado pelo 
sucessor, Jean de Saxe e pelo mar- 
grave (governador de província) Fi
lipe de Hesse.

Chegou a ver também as grandes 
divisões entre seus discípulos (Me
lanchton, 1497-1560 e Andreas 
Osiander, 1498-1552). Sua última 
obra (inacabada) foi Contra o Pa
pado, Fundado em Roma pelo 
Diabo. Morreu em 18 de fevereiro 
de 1546.

O protestantismo no mundo

Dez anos depois da morte de seu 
fundador, o luteranismo se estendia 
pela maior parte da Alemanha e, 
junto com o calvinismo, alcançou 
os países do norte da Europa, 
França, Suíça, Áustria, Lituânia, 
Posnania e os Países-Baixos.

Hoje espalhados por quase todo 
o mundo, os protestantes organiza
ram-se em uma Federação Mundial 
e fazem parte do Conselho Mun
dial das Igrejas.

No Brasil, são dois os grandes 
ramos luteranos: o da Igreja Evan
gélica da Confissão Luterana, de 
origem alemã, liberal e ecumênica; 
e a Igreja Evangélica Luterana, de 
origem norte-americana, conserva
dora. Os dois atuam principal
mente no sul do país. O número de 
membros das duas igrejas era esti
mado em 800 000, em 1970.

A tradução da Biblia feita por Lutero. que usou uma linguagem acessível 
ao povo. constituiu um importante instrumento de propagação da Reforma.

VEJA TAM BÉM : Calvino; Cris
tianismo; Determinismo; Dogma; 
Erasmo; Graça; Hierarquias Reli
giosas; Ordens Religiosas; Protes
tantismo; Reforma e Contra-Re- 
form a.
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Luxações

Luxação é um grave tipo de trau
matismo das articulações*. Distin
gue-se da contusão articular (he- 
martrose) e do entorse, que_ pode 
romper os ligamentos ou a cápsula 
articular, sem perda permanente de 
contato das superfícies articulares.

A luxação costuma ocorrer 
quando uma distorção causa a rup
tura da cápsula articular ou pro
voca o arrancamento de sua inser
ção das extremidades dos ossos, 
isto é, quando há perda permanente 
de contato das superfícies articula
res. Essa separaçao pode ser total 
(luxação completa) ou, então, par
cial (subluxaçao).

Seus sintomas são dor intensa e 
constante (ao contrário da dor de 
uma fratura que, em geral, só é des
pertada pelo movimento ou pela 
pressão); impotência funcional, 
também constante; deformidade, 
que aparece logo. não só pela posi
ção anormal dos ossos, mas porque 
o rompimento das estruturas con- 
tensoras provoca derrame de san
gue dentro da articulação; e blo
queio articular (os movimentos, 
embora dolorosos, podem ser reali
zados, mas bloqueados num certo 
ponto devido à posição anormal 
dos ossos).

As luxações precisam ser trata
das imediatamente pois, além da 
dor intensa, os tecidos periarticula 
res (inclusive vásos e nervos) são 
sempre comprimidos pelas extremi
dades ósseas. É fundamental que se 
obtenha correção perfeita da lesão 
capsular para que a luxação não 
venha a ocorrer novamente (luxa
ção recidivante). A recolocaçâo re
quer relaxamento muscular, conse
guido às vezes somente por meio de 
anestesia geral. O exame radioló- 
gico é indispensável para o diag
nóstico exato e também para maior 
controle do caso.

LUXAÇÃO , ESCÁPULO- 
UM ERAL — É a mais comum, 
pois a grande desproporção entre o 
tamanho da cabeça do úmero e sua 
cavidade na escápula faculta à arti
culação uma grande mobilidade, 
mas retira-lhe parte da estabili
dade. Observa-se neste caso uma 
depressão que dá ao ombro uma 
forma de contornos mais retos, 
como a de um paletó pendente de 
um cabide. O deslocamento do 
úmero pode lesar também o nervo, 
levando-o à paralisia. A redução é 
feita sob anestesia local.

Usa-se também a chamada ma
nobra de Koscher: faz-se inicial
mente uma rotação externa grada
tiva e completa, seguida de uma 
adução (aproximação do braço) e 
posterior rotação interna; neste 
momento, em geral, ouve-se o res
salto e a redução é conseguida: as- 
sinr, o paciente recupera a capaci
dade de colocar a mão do lado 
lesado sobre o outro ombro e os 
sintomas dolorosos geralmente de
saparecem. Pode-se usar ainda a 
manobra de Hipócrates* (tração 
longitudinal do membro, pressio
nando ao mesmo tempo a cabeça

Mão do 
Médico

Mandíbula
Virada

[andíbula

Para que se obtenha a redução da luxação da mandíbula, é preciso empur
rá-la com os polegares para baixo e para trás sobre a arcada dentária.

Outras articulações que podem também freqüentemente sofrer luxações são 
as da bacia (a), da clavícula (b), do cotovelo (c) e do joelho (d).

do úmero para cima. com seu pró
prio calcanhar), ou uma de suas va
riantes. Em alguns casos é possível 
utilizar uma técnica mais simples: 
obtém-se a redução deitando-se o 
paciente sobre uma mesa, com o 
membro superior caído para baixo. 
Após alguns segundos, a redução 
poderá ocorrer espontaneamente. 
Uma vez obtida a redução, a arti
culação deve ser imobilizada em 
posição de repouso ou com o mem
bro junto ao corpo, durante três se
manas.

LUXAÇÃO DO COTOVELO
— É geralmente acompanhada de 
arrancamentos ósseos. Neste tipo 
de luxação, o triângulo posterior do 
cotovelo (formado pela epitródea, 
pelo epicondilo e pelo olecrânio) 
transforma-se numa reta (ou 
quase). A redução pode ser feita 
com relativa facilidade, sem aneste
sia: o cotovelo é colocado em fle
xão de noventa graus, tracionan- 
do-se o antebraço no sentido de seu 
eixo; o tratamento consecutivo será 
feito pela imobilização (por enges- 
samento) em ângulo reto, durante 
três a quatro semanas.

LUXAÇÃO TÊM PORO-MAN- 
DIBULAR — Quando se abre ex
cessivamente a boca (como por 
exemplo nos bocejos e nas garga
lhadas) pode ocorrer deslocamento 
anterior do côndilo mandibular, 
que não volta à sua posição. O pa
ciente apresenta entao boca aberta 
e salivação externa, devido à difi
culdade de deglutir.

A redução, em geral, é feita sem 
anestesia: o doente senta-se numa 
cadeira baixa, com a cabeça 
apoiada para trás; o médico, de pé, 
introduz os dois polegares em sua 
boca, pressionando sobre os últi
mos molares; consegue assim abai
xar o côndilo, permitindo o fecha
mento da boca e reduzindo a 
luxação. A imobilização pode ser 
feita com atadura ou com um 
lenço, mas é preciso mantê-la por 
duas ou três semanas para que haja 
cicatrização dos ligamentos retos e 
se evitem recidivas.

LUXAÇÃO DO QUADRIL —
E relativamente rara, pois a cabeça 
do fêmur está profundamente en
caixada no cótilo. Ocorre geral
mente fratura do colo do fêmur e 
não traumatismos violentos. Entre
tanto, nos jovens, cujos ossos são 
mais resistentes, pode haver luxa
ção pura, em geral póstero-supe- 
rior. Neste caso, o membro afetado 
apresenta-se em adução e rotação 
interna, verificando-se também en
curtamento e ligeira flexão. A redu
ção deve ser feita com anestesia ge
ral. O doente é deitado de costas no 
chão e o operador traciona o mem
bro para cima, usando o próprio 
joelho para fazer alavanca com a 
perna do paciente. A imobilização 
deve ser de três a quatro semanas, 
mas a carga sobre a perna só é per
mitida apos um período mínimo de 
três meses, pois há sempre o risco 
de necrose assética da cabeça fe- 
mural.

VEJA TAM BÉM : Articulações; 
Fraturas.
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Luxemburgo

S U M Á R IO

Localização geográfica: Europa oci
dental

Limites: Bélgica (N e O): França (S) 
e Alemanha Ocidental (E) 

Superfície: 2 586 km 2 
População: 339 8 0 0  hab. (1970) 
Cidades principais:

Luxemburgo (capital —  76 143 
hab.) e Esch-sur-AIzette 

Idiomas: francês, alemão e luxem- 
burguês

Religiões: catolicismo (9 7 % ) e pro
testantismo 

Rodovias: 4 9 4 2  km (1 966 ) 
Ferrovias: 328 km (1968)
Unidade monetária: franco

Antes de ter governo próprio, 
Luxemburgo era uma faixa de terra 
pertencente à Baixa Lotaríngia, 
reino formado no ano de 855 por 
Lotário* I e que abrangia, entre ou
tros territórios, a quase totalidade 
da atual Bélgica. No século X o 
território foi separado da Lotarín
gia, transformando-se em condado.

Em 1308, quando o Conde Hen
rique VII foi eleito imperador dos 
germanos, o prestígio do Condado 
de Luxemburgo aumentou; já  em 
1354 seria elevado à categoria de 
ducado. Em 1441 a região ficou 
sob o controle de Filipe, o Bom, 
duque da Borgónha.

Por sucessão dinástica, o ducado 
passou em 1555 para o domínio da 
Espanha. Com o Tratado dos Pire- 
neus (1659), Luís* XIV, rei da 
França, apossou-se de alguns dis
tritos luxemburgueses (Thionville, 
Damvilles, Marville, Ivey e Mal- 
medy), que passaram a ser chama- 
dos de “ Luxemburgo francês” e fo
ram anexados ao Departamento de 
Metz; de 1684 a 1697, a França 
ocupou mesmo a cidade de Luxem
burgo, capital do ducado. Com o 
Tratado de Utrecht (1712), o terri
tório retornou aos Habsburgos. 
Conquistado novamente pelos fran
ceses em 1795, foi anexado à 
França pelo Tratado de Campofor- 
mio (1797) e passou a ser um de
partamento florestal do país.

Com o Congresso de Viena 
(1815), Luxemburgo passou à con
dição de grão-ducado e membro da 
Confederação Germânica. Quando 
esta se dissolveu, em 1867, o país 
tornou-se independente e neutro, 
através do 'Tratado de Londres. 
Durante as duas guerras mundiais, 
Luxemburgo foi invadido pelas tro
pas alemãs, mas conseguiu manter 
sua independência. Em 1949, per
dendo a neutralidade, aderiu ao 
Pacto do Atlântico.

O regime político luxemburguês 
é monárquico constitucional; a Câ
mara dos Deputados é eleita por 
sufrágio universal. O Conselho de

Em suas velhas construções, a capital abriga as sedes de importantes organismos do comércio internacional.

Estado, nomeado pelo grão-duque, 
tem funções essencialmente consul
tivas e seus membros ocupam car
gos vitalícios.

O chefe de Estado, na década de 
70, era o Grão-Duque Jean de Nas- 
sau (descendente direto do Duque 
Adolfo de Nassau, que passou a 
governar o país com a morte de 
Guilherme III, em 1890).

A ço, o  alicerce

A agricultura está em segundo 
plano na economia do país, que se 
assenta, principalmente, na indús
tria siderúrgica.

Cultivam-se cereais, batatas e 
uvas, além de beterraba de tipo 
açucareiro e frutas temperadas 
(maçã, pêra, melão, pêssego). Na 
região sulina de Gutland (“ terra 
boa”) são cultivados o trigo, os le
gumes forrageiros e as frutas; em 
Oesling, ao norte, encontram-se 
plantações de aveia e centeio; na 
área do Moselle (fronteira com a 
França) estão os vinhedos.

A importância dos rebanhos bo
v in o  c  s u ín o  ( 3 0 0  0 0 0  c a b c ç u s )  é
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notável, em virtude do pequeno ta
manho do país.

A riqueza natural mais significa
tiva é o ferro, cujo minério, em Mo- 
selle, aflora à superfície. Embora a 
extração já  tenha superado 7 mi
lhões de toneladas (1961), o pais 
tem sido obrigado a recorrer às im
portações para suprir as necessida
des de sua ativa indústria siderúr
gica (sete aciarias, sete fábricas de 
laminados e 28 altos-fornos, produ
zindo uma média anual de 5 mi
lhões de toneladas de aço; o grupo 
siderúrgico mais importante nesse 
quadro é o ARBED —  Acieries 
Réunies de Burbach-Eich-Dude- 
lange — , um dos maiores de toda 
a Europa, e que se uniu, no princí
pio da década de 70, ao grande 
complexo Roechling, da Alemanha 
Ocidental).

A atividade fabril compreende 
ainda indústrias química, têxtil e de 
beneficiamento da borracha. A ex
ploração dos recursos turísticos ga
rante a Luxemburgo vasto setor de 
serviços (predominantemente lojas, 
hotéis e restaurantes).

A balança comercial de Luxem
burgo, em geral, é favorável. As re
lações com a Bélgica, porém, são 
deficitárias: as importações luxem- 
burguesas passam por concessioná
rios belgas. As compras externas 
são bastante diversificadas, mas há 
certa concentração em torno dos 
produtos minerais para a siderur
gia, que representam 25% do total 
de produtos importados. Cerca de 
90% das importações são feitas 
através do Mercado* Comum Eu
ropeu e do Benelux (acordo adua
neiro entre Bélgica, Holanda e Lu
xemburgo).

O aço perfaz mais de 60% do to
tal das exportações, que englobam 
também produtos químicos, plásti
cos e borracha, com cerca de 12%, 
e os têxteis, com 5%. O Mercado 
Comum Europeu é o maior com
prador de Luxemburgo, absor
vendo 73% de suas exportações 
( 50% desse total vai para a Bél
gica e a Alemanha).

O nível de vida da população é 
dos mais altos da Europa. A renda 
per capita em Luxemburgo era de 
1 662 dólares, em 1966.

Apesar da alta renda per capita, 
é baixa a taxa de crescimento do 
Produto Nacional Bruto. Isso de
corre diretamente da dependêncja 
do país à siderurgia, um a indústria 
de produção mais ou menos estan
que. A diversificação industrial tem 
sido estimulada, principalmente 
por facilidades concedidas a inves
timentos estrangeiros: empresas 
americanas, como Goodyear, Du
pont e General Motors, instala
ram-se no país.

Um problema crônico de Lu
xemburgo é a grande falta de mão- 
de-obra: 33% dos operários são es
trangeiros, sobretudo portugueses e 
turcos.

População, 
línguas e religião

A população luxemburguesa 
descende principalmente de france
ses e alemães. As taxas de natali
dade são baixas, mas o número de 
habitantes tem aumentado, devido 
à entrada de trabalhadores estran
geiros. Na Capital vivem 25% da 
população.

Os idiomas falados são o fran 
cês, o alemão e o luxemburguês. Os 
dois primeiros são mais usados nos 
setores administrativos, enquanto 
que a população fala o luxembur
guês, uma mistura de alemão, ho
landês e francês.

Luxemburgo, a capital, é uma 
velha cidade fortificada, sede de or
ganismos internacionais, como a 
Comunidade Européia do Carvão e 
do Aço (CECA) e importante cen
tro administrativo do MCE.

Apesar da grande riqueza do 
país, Luxemburgo não possui uni
versidades. Seus estudantes procu
ram faculdades francesas e alemãs.

VEJA TAM BÉM : Europa. Imagens distorcidas: em seu caminho, a luz encontrou um espelho curvo.

Luz

A definição da  natureza da luz 
foi problema muito discutido. No 
século XVII, Newton* defendia 
que a luz era constituída por peque
nas partículas, dotadas de alta ve
locidade; a cor* indicaria a massa 
desses corpúsculos. Na mesma 
época, Huygens* estabelecia que a 
luz não conduzia matéria: era um 
fenômeno ondulatório, como o 
som*.

Embora houvesse argumentos a 
favor das duas hipóteses, a de New
ton dominou durante muito tempo. 
Somente no século XIX, com os 
trabalhos de Fresnel* e de Young* 
sobre difração e interferência — fe
nômenos que não se ajustam ao 
modelo corpuscular de Newton — , 
a teoria ondulatória de Huygens 
afirmou-se como a mais provável. 
Alguns anos mais tarde, Maxwell* 
prev iu  a  cx is tcn c ia  d a s  o n d a s  ele-

tromagnéticas e calculou sua velo
cidade de propagação. O valor en
contrado coincidia com a veloci
dade da luz, o que também 
reforçava a hipótese de Huygens. 
De acordo com a teoria ondulató
ria, as várias cores correspondem a 
ondas* de freqüências diversas.

Além da luz, as ondas eletro
magnéticas incluem outros tipos de 
radiação: ondas de rádio e televi
são, microondas*, radiação infra
vermelha e ultravioleta, raios* X e 
raios gama, etc. Essas radiações di
ferem da luz pela freqüência de 
suas vibrações. (As de mais alta 
freqüência correspondem aos raios 
gama, emitidos durante processos 
radiativos e também nucleares.)

No início do século XX, quando 
estudava o efeito fotoelétrico, Eins- 
tein* constatou a dupla natureza da 
luz: embora apresente propriedades 
ondulatórias, tem também carac
terísticas corpusculares. Einstein 
sugeriu que ela era constituída por 
pacotes de ondas —  os fótons — , 
de pequenas dimensões e animados 
de grandes velocidades. Na luz mo- 
n o c ro m á tic a , to d o s  o s  fó to n s  seLuxem burgo, no tem po da independência. (G ravura  do séc. X IX .)



A  difração está presente tam bém  quando se recebe em um a tela a som bra 
de objetos com  contornos bem m arcados. U m a  lâm ina de barbear (acim a, 
à esquerda), agulhas (acim a, à direita), furos de vários diâm etros em um 
cartão opaco (em baixo è esquerda) e um  corte triangular em  um a lâm ina.

são alguns exem plos de difração. N ota -se que os contornos das som bras 
de tais objetos estão envoltos por franjas lum inosas que se alternam  com  
regiões tota lm ente escurecidas. O  fenôm eno da difração é em pregado em 
testes industriais para verificar possíveis defeitos nos produtos fabricados.

riam idênticos, isto é, exibiriam as 
mesmas propriedades. E a energia 
de um foton seria proporcional à 
freqüência da radiação: os fótons 
da luz vermelha (de menor freqüên
cia) possuiriam energia mais baixa 
que os fótons da luz azul.

Atualmente sustenta-se a teoria 
da dupla natureza da luz — sob 
certos aspectos, uma onda; sob ou 
tros, um conjunto de corpúsculos. 
Acredita-se também que as duas 
características nunca se manifes
tam simultaneamente. Os fenôme
nos de interferência e difração, por 
exemplo, só evidenciam a natureza 
ondulatória.

U m a form a de energia

Durante muito tempo, o Sol* 
juntamente com a Lua* e outras es
trelas* ou planetas* constituíram 
as únicas fontes de luz. Foram-se 
criando, depois, vários aparelhos 
para produzi-la: simples velas, lam
piões ou lâmpadas. Aperfeiçoa
ram-se os lasers*. E, para modifi
car a luz, adaptando-a a certas 
exigências, inventaram-se binócu
los , telescópios*, microscópios*, 
espelhos, etc.

A grande quantidade de luz irra
diada pelo Sol provém da energia*

liberada nas reações nucleares que 
se processam em seu interior. O 
mesmo ocorre, com intensidade va
riável, nas outras estrelas. A Lua 
não possui luz própria — difunde 
apenas a radiaçao solar.

Nas lâmpadas incandescentes, 
os elétrons dos átomos do fila
mento metálico são excitados pela 
passagem da corrente elétrica; ao 
decaírem para seu nível energético 
normal, emitem luz.

Nas lâmpadas_ fluorescentes, a 
produção de luz é determinada pe
los choques entre um feixe de elé
trons e os átomos de um gás rare
feito; os elétrons do gás, ao 
retomarem seu estado fundamental 
(de energia mais baixa), tornam lu
minosa a camada de material fluo
rescente que reveste as paredes do 
tubo que contém o gás.

Processo análogo ocorre nos lu
minosos*. mas o material lumines- 
cente não está depositado nas pare
des internas do tubo de vidro: há 
apepas um gás (neônio, argônio, 
etc.), cujos átomos excitam-se pela 
passagem de elétrons; ao atingirem 
um nível energético mais baixo, os 
elétrons dos átomos de gás também 
emitem luz.

Existem materiais fosforescentes 
que brilham na escuridão, após te

rem sido expostos a uma radiação 
eletromagnética. O esquema da 
emissão de luz assemelha-se ao das 
lâmpadas fluorescentes ou dos lu
minosos. Materiais fluorescentes, 
em contato permanente com subs
tâncias radiativas (que constituem 
a fonte excitadora), também irra
diam luz. É o caso dos ponteiros de 
certos relógios.

A emissão de luz pode ainda ser 
provocada por fenômenos quími
cos.

M odelos: 
b ran co  e negro

Os raios luminosos que atingem 
um objeto são geralmente converti
dos em outras formas de energia, 
pelo menos em parte. Por exemplo: 
a luz irradiada pelo Sol e absorvida 
pelo corpo humano, ou por qual
quer outro corpo, manifesta-se sob 
a forma de calor*. Quanto mais es
curo for o corpo, maior a fração de 
luz que ele absorve e, portanto, 
mais intenso seu aquecimento 

uando exposto aos raios solares, 
omente um corpo negro —  um 

modelo ideal — absorve todas as 
radiações recebidas. Um objeto que 
não absorvesse luz alguma consti
tuiria um espelho perfeito, ou um

modelo ideal de corpo branco. O 
óxido de magnésio é o material 
mais branco que se conhece.

Na absorçao de radiações lumi
nosas não se produz apenas calor. 
Podem surgir efeitos químicos, 
como nos filmes* fotográficos. A 
luz exerce também uma ligeira 
pressão sobre os corpos em que in
cide; e, embora reduzido, esse 
efeito pode ser avaliado quantitati
vamente.

Os efeitos elétricos da luz consti
tuem o grupo mais importante. São 
utilizados, por exemplo, nos fotô- 
metros das máquinas fotográficas e 
nos sistemas de alarma. Nestes, um 
feixe de infravermelhos atravessa 
uma passagem e incide numa cé
lula fotelétrica. Se alguém atraves
sar esse espaço, interrompe o feixe 
de radiação e a célula imediata
mente acusa uma redução de lumi 
nosidade (disparando o alarma). 
Também as camaras de televisão* 
convertem radiação luminosa em 
sinais elétricos.

Luz e cor

A absorção da luz constitui um 
processo seletivo: de acordo com 
sua composição química, as subs
tâncias absorvem mais a luz de cer-
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tas cores que de outras. Toman
do-se por exemplo vários livros de 
capas coloridas, e colocando-os em 
ordem, do mais escuro para o mais 
claro, e iluminando-os sucessiva
mente com luz azul, vermelha, 
amarela e verde, npta-se que. para 
cada cor, é necessário trocar a or
dem de pelo menos alguns livros: 
os que eram escuros quando atingi
dos pela luz vermelha (ou seja, que 
absorviam grande fração dessa luz) 
ficarão claros quando iluminados 
pela luz verde (absorverão pequena 
parcela dessa radiação). E justa
mente devido à absorção seletiva 
que os corpos apresentam-se dife
rentemente coloridos: uma substân
cia só é vermelha porque absorve 
todas as radiações exceto a corres
pondente à cor vermelha.

Os coipos brancos, negros e cin
zentos nao têm poder seletivo. Um 
corpo cinzento que se revela mais 
claro que outro sob iluminação de 
certa cor manterá essa relaçao sob 
luz de qualquer outra cor.

O estudo da cor não é abrangido 
apenas pela física — estende-se pe 
los ramos da psicologia e da fisio
logia. A cor de um corpo é determi
nada não somente por sua natureza 
química ou composição da luz que 
recebe, mas também pelo estado fi
siológico e psicológico do observa
dor, proximidade de outros objetos 
coloridos e pelo tipo de iluminação 
(natural ou artificial), etc.

O s desvios

Quando a luz atinge um corpo 
material, podem ocorrer três tipos 
de efeitos, separada ou simultanea
mente: reflete, penetra no corpo, ou 
é absorvida por sua superfície. Se 
a superfície e irregular, a luz que a 
atravessa (ou que é refletida) não 
segue a direção inicial: espalha-se 
para todos os lados. Também ao 
atravessar materiais translúcidos, a 
luz perde sua direção inicial. Já nos 
espelhos, ou em outras superfícies 
polidas, reflete-se apenas em uma 
direção (determinada pela direção 
de incidência). Ao passar de um 
material transparente para outro, 
ocorre sua refração, isto é, a luz so
fre um desvio na sua direção de 
propagação, em decorrência de ha
ver alterado sua velocidade. Cam a
das de ar com densidades diferen
tes, por exemplo, constituem meios 
de índices de refração distintos e, 
assim, a luz pode ser desviada, 
mesmo ao se propagar no ar. Desse 
efeito é que resulta o fenômeno das 
miragens.

Uma grande parte dos instru
mentos ópticos —  entre eles os te
lescópios e as máquinas fotográfi
cas —  recorre apenas a essas duas 
propriedades da luz: reflexão* e re
fração*.

Ò desvio do feixe luminoso de
pende da cor da luz empregada: 
raios de cores diferentes, que ini
cialmente possuem a mesma dire
ção, adquirem direções distintas ao 
penetrarem num material transpa
rente. Este fenômeno é conhecido 
como “dispersão da luz". Um feixe 
de luz branca (formado por todas 
as cores), ao atravessar um prisma 
de vidro, produz o chamado “es
pectro da luz” : as cores se sepa
ram. No espectro de uma luz colo
rida, sempre estão ausentes certas

A o atravessarem  um prism a de vidro transparente, os 
raios de um feixe de luz branca (contendo tam bém  ra
diações ultravioleta e infraverm elha) sofrem  desvios di
ferentes. O resultado é um  espectro dividido em  três re
giões: radiação visível, raios ultravioleta e infra
verm elhos. A  primeira faixa situa-se entre os limites 
extrem os do verm elho e do violeta. Para com provar a 
existência do infraverm elho usa-se um  term ô m etro.

Este, ao ser colocado nas regiões vizinhas às raias ver
melhas, acusará uma tem peratura muito superior à das 
restantes bandas do espectro. A  presença do ultravio
leta pode ser detectada dispondo-se um a tela fluores
cente além  das raias visíveis do extrem o violeta. (O  es
pectro solar aproxim a-se bastante do espectro da luz 
bra nca: apresenta apenas certas linhas mais escuras, in
dicativas da ausência de algum as cores.}

espectro
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Na década de 60, descobriu -se um a potente fonte de radiação: o laser.

cores (quando presentes, a propor
ção é pequena). Algumas lâmpadas
— como os tubos de gás de anún
cios luminosos, ou as lâmpadas de 
sódio utilizadas na iluminação de 
túneis —  exibem um espectro for
m ado por apenas algumas linhas fi
nas, muito intensas: revelam so
mente certas cores, muito puras.

O espectro solar aproxima-se 
bastante do espectro da luz branca, 
mas apresenta certas linhas mais 
escuras, devido à ausência de algu
mas cores.

Certos elementos, no estado ga
soso, exibem espectro bem carac
terístico. Tal propriedade é usada

pela espectroscopia* em sua identi
fie ação.

Além da reflexão e refração, 
existem outros fenômenos em que 
a luz é desviada de sua trajetória 
retilínea: a difração e a interferên
cia. O primeiro ocorre quando a 
luz atravessa uma fenda ou orifício 
estreito. Nessas condições, ao invés 
de provocar sobre um anteparo 
uma sombra nítida, projeta nele 
uma série de franjas claras e escu
ras, dispostas alternadamente. O 
fenômeno é mais facilmente perce
bido com luz monocromática, com 
radiações de apenas um compri
mento de onda. Se o feixe luminoso

for forçado a atravessar dois orifí
cios muito próximos um do outro, 
o resultado é uma série de linhas 
retas, alternadamente claras e escu
ras, e de direção perpendicular à 
reta que une os orifícios. Essas li
nhas traduzem a interferência dos 
anéis de difração, criados, separa
damente, pelo orifício.

A difração e a interferência po
dem produzir efeitos coloridos: se 
na superfície de uma placa de vidro 
forem feitos traços muito próximos 
uns dos outros, e regularmente dis
tanciados, a luz branca, ao atraves
sar essa “rede de difração”, decom
põe-se em luzes de várias cores. 
Também as cores das bolhas de sa
bão ou das gotas de óleo na água 
são devidas a fenômenos de interfe
rência da luz que é refletida em 
suas superfícies.

Outras características da luz po
dem ainda ser alteradas. Entre elas, 
a velocidade e o estado de polariza
ção.

No vácuo, a luz desloca-se com 
uma velocidade de aproximada
mente 300 000 quilômetros por se
gundo. Caminha mais lentamente 
no ar, e reduz sua velocidade a 
200 000 quilômetros por segundo 
no vidro comum. A refração da luz 
em materiais transparentes deve-se 
justamente a essa característica: 
quanto maior a variação dc veloci

dade, ao passar de um material 
para outro, mais acentuada a mu
dança de direção.

A luz polarizada apresenta um 
aspecto particular: suas vibrações 
ocorrem num único plano (plano 
de polarização). Pode-se produzir 
luz totalmente polarizada, orien
tando um feixe luminoso sobre cer
tos cristais ícomo turmalina ou es- 
pato-da-islândia) ou, ainda, lâmi
nas Polaroid  (recobertas de cris
tais). Observando-se o feixe polari
zado através de outra lâmina de 
turmalina, ou de outro polaroid,, 
verifica-se que, para certas posi
ções, nâo passa luz; para outras, a 
intensidade é máxima. Fazendo-se 
incidir um feixe de luz sobre uma 
superfície refletora, segundo deter
minado ângulo, o raio refletido sai 
parcialmente polarizado, num 
plano perpendicular ao de reflexão.

A luz solar é parcialmente pola
rizada. Comprova-se essa proprie
dade examinando-a através de uma 
lâmina de turmalina que gira lenta
mente: a luminosidade do Sol as
sume intensidades diferentes para 
as diversas posições do cristal.
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A  primeira tentativa para determinar a velocidade da luz foi realizada, sem 
êxito, por Galileu. em 16 67. Cerca de oito anos depois, o astrônomo dina
marquês Olaf Roemer, ao tentar explicar algumas irregularidades observa
das nos eclipses dos satélites de Júpiter, concluiu que a luz se propagava 
com velocidade finita (aproximadamente 210 000 quilômetros por se
gundo). Em meados do séleulo XIX. os físicos franceses Fizeau e Foucault 
conseguiram obter um valor mais preciso, sem recorrerem a distâncias as
tronômicas. Para cumprirem essa tarefa, serviram-se da aparelhagem 
acima: uma fonte de luz (P ), cujo feixe incide sobre um espelho semitrans- 
parente (B ); parte desse feixe atravessa o espelho, difundindo-se pelo es
paço; a outra, porém, é refletida na direção de uma tente (C ,),  que concentra 
os raios luminosos numa fenda (A ); além da fenda, situa-se um disco de 
bordas perfuradas (H ). que se faz girar por um motor (G ). com freqüência 
de rotação conhecida. Se em certo momento um furo do disco coincide com 
a fenda, os raios luminosos atravessam uma segunda lente (C 2). sofrendo 
em seguida reflexão no espelho E. à distância da fenda. Ajustando-se a velo
cidade de rotação do disco, no intervalo de tempo t. necessário para que 
a luz percorra duas vezes o caminho d, o furo é substituído por uma região 
opaca do disco. Calculando-se o tempo t (a partir da velocidade de rotação 
e do número de orifícios do disco) e medindo-se d, determina-se a veloci
dade V . da luz. matematicamente expressa por: V =  2d/t.


