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As lagoas são mais importantes: 
Mundaú, Azul, da  Anta e Queima- 
Roupa.

O sistema orográfico com
preende serras de formação argi
losa, densamente cobertas por ve
getação: Pacavira (100 metros de 
altitude) e Pedra Preta (150 me
tros). A região possui reservas 
substanciais de diatomáceas e de 
pedra calcária, utilizadas no fa
brico de cal-virgem.

No Tabuleiro dos Martins, 
o petróleo

A pesca representa importante 
fonte de renda; é ocupação perma
nente das populações praieiras e ri
beirinhas. Ja a pecuaria não tem 
expressão econômica para a ci
dade, o mesmo ocorrendo com a 
incipiente atividade agrícola (na 
orla marítima —  onde os terrenos 
são arenosos — cultivam-se cocos; 
mais para o interior —  onde predo
minam os solos argilosos — culti- 
vam-se cana-de-açucar, milho, fei
jão e mandioca-mansa).

No setor industrial destacam-se 
os produtos alimentares, químicos, 
farmacêuticos, e, principalmente, 
têxteis. A indústria extrativa é re
presentada pela Petrobrás, que no 
início da decada de 70 retirava do 
Tabuleiro dos Martins cerca de 
25 000 metros cúbicos de petróleo 
por ano. Maceió apresenta também 
uma indústria doméstica de doces 
de caju e outras frutas. O artesa
nato dedica-se sobretudo à cerâ
mica e ao filê (renda empregada na 
fabricação de colchas e toalhas).

Várias estradas de rodagem li
gam Maceió às cidades do interior 
do Estado. É servida também pela 
Rede Ferroviária do Nordeste, que 
põe a cidade em comunicação com 
o Recife e com a maioria dos mu 
nicípios de Alagoas. Por Maceió 
passam também linhas de comuni
cação marítima, aérea e lacustre.

Uma cidade sem 
planejamento

A capital do Estado — cuja po 
pulação foi estimada em 287 000 
habitantes (1968) —  apresenta 
duas regiões. Na parte alta situa-se 
o moderno bairro do Farol. No se
tor baixo ficam as indústrias, as re
partições públicas, o centro comer
cial e os bairros mais pobres. A 
cidade desenvolveu-se natural
mente, sem obedecer a qualquer 
planejamento.

Maceió tem 138 estabelecimen 
tos de ensino primário e 28 de nível 
médio (dois deles de ensino indus
trial e dois de comercial), faculda
des de direito, medicina, filosofia, 
ciências e letras, odontologia, enge
nharia, ciências econômicas e uma 
Escola de Serviço Social.

Além de suas praias, a cidade 
conta com outros pontos de atra-

Íão turística: o palácio do Barão de 
araguá, a catedral (construída no 

século XIX), a igreja do Rosário, 
a do Bom Jesus dos Martírios (com 
a fachada externa revestida por 
azulejos portugueses) e o monu
mento a Dom Pedro II.

VEJA TAM BÉM : Alagoas.

Maceió

O povoamento da região de Ma
ceió —  atual capital do Estado de 
Alagoas — teve início no século 
XVII, após as invasões holandesas. 
O local, determinado por uma es
critura de 1611, constituía a sesma
ria de Manuel Antônio Duro “com 
oitocentas braças de costa e fun
dos, até encontrar o rio Mundaú”.

Em meados do século XVIII, 
edificou-se em torno de um enge
nho de açúcar, à margem do rio 
Massaió, um pequeno povoado. 
Em 1815, com 5 000 habitantes e 
desmembrado da cidade de Ala
goas, foi elevado à categoria de 
vila. Embora apresentasse apenas 
um conjunto de ruelas e habitações 
rústicas, Maceió servia de empório 
à zona açucareira dos vales do 
Mundaú e do Paraíba.

A vila teve papel importante nos 
episódios que antecederam a Inde
pendência: os habitantes marginali
zavam sistematicamente os portu
gueses. Essa hostilidade cresceu 
ainda mais depois da abdicação de 
Dom Pedro* 1(1831).

Em 1839, foi elevada a capital 
da província. Durante todo o sé
culo XIX e posteriormente no sé
culo XX, as atividades portuárias 
continuaram a ser as mais impor
tantes da cidade: o porto de Ma
ceió é um dos maiores escoadouros 
de açúcar e fumo do Brasil. Em 
1972, para receber navios de 
grande calado, o cais (que tinha 
420 metros) estava sendo aumen
tado em mais de 200 metros. (O 
porto de Jaraguá sofreu uma dimi
nuição de movimento pela cres
cente influência do Recife, refor
çada pelas vias internas de 
comunicação.)

Rios inexpressivos

Localizada no litoral atlântico, 
junto  à lagoa de Mundaú, a cidade 
tem dois planos: o setor baixo, cor
tado em vários trechos pelo riacho 
Salgadinho ou Reginaldo; e o pia 
nalto (conhecido como do Farol ou 
J.icintinho), que é uma ramificação 
do tabuleiro alagoano.

0_ clima apresenta pequenas va
riações de temperatura. E não exis
tem grandes cursos de água. Os 
principais são o Santo Antônio, o 
Sauassuí, o Jacarecica e o Rego da 
Pitanga (que recebe nomes locais: 
Massaió, Reginaldo e Salgadinho).

A catedral (ao alto) é um dos pontos de Interesse turístico de Maceió.

A pesca representa a principal fonte de renda dos habitantes da costa.



jovem. Segundo alguns biógrafos, 
ele foi sacristão ou coroinha da 
igreja da Lampadosa, antes de ar
ranjar emprego como aprendiz de 
tipógrafo, em 1855, na oficina do 
jornalista Francisco de Paula Brito 
(1809-1861). Logo Machado es
treava no jornal de Paula Brito, A  
Marmota, com os versos de amor 
Meu A n jo (  1885).

Em 1856, deixou a tipografia de 
Paula Brito e empregou-se na Im
prensa Nacional, no mesmo ser
viço. Um dia foi chamado à p re
sença do diretor, Manuel Antonio 
de Almeida*, por estar fazendo lei
turas particulares durante o traba
lho. Do encontro nasceu uma ami
zade que só terminaria com a 
morte de Manuel, em 1861. Nas 
horas vagas, Machado estudava e 
assistia às reuniões literárias de A 
Marmota. Em 1857, pôs em prática 
seus conhecimentos de francês tra
duzindo o ensaio Literatura Pe
rante a Restauração, do escritor 
Lamartine*.

Em 1858, publicou o ensaio O  
Passado, o Presente e o Futuro da 
Literatura, iniciando uma atividade 
crítica caracterizada pelo bom 
gosto, honestidade e agudeza de 
análise. No mesmo ano passou a 
colaborar no jornal Paraíba, de Pe- 
trópolis, e voltou à tipografia de 
Paula Brito como revisor de pro
vas. Em 1859, passou para o Cor
reio Mercantil e fundou a revista 
Espelho (de curta duração), ini
ciando uma elogiada carreira de 
cronista, que se estenderia a vários 
periódicos cariocas.

Em 1861, estreou como autor 
teatral, com duas peças considera
das mediocres: Hoje Avental, 
Am anhã Luva  e Desencantos. Es
creveu até 1866 um total de treze 
peças, vistas como a parte mais 
fraca de sua produção literária. To
das têm trama simples e, como sua 
poesia, parecem mais um exercício 
literário, na procura de uma forma 
adequada de expressão. Data dessa 
época sua tradução de Os Traba
lhadores do Mar, de Victor Hugo*, 
publicada no Diário do Rio de Ja
neiro. Seu livro de versos publicado 
em 1864, Crisálidas (que fugia às 
modas românticas e expressava o 
pensamento do autor), foi aceito 
com entusiasmo. Mas seu raciona 
lismo- e senso crítico aguçado po
dem ter contribuído para dar certa 
frieza a sua poesia, uma aparência 
de exercícios métricos, de versos 
não sentidos (exceto alguns poe
mas, como Versos a Corina, A  
Mosca A zu l  e A  Carolina).

Machado teve de lutar contra 
preconceitos raciais para casar 
com Carolina Xavier de Novais, 
em 1869. Logo depois revelou-se 
sua epilepsia e a mulher deu-lhe se
guro apoio: foi para ele, esposa, en
fermeira, secretaria e revisora.

A “fase inicial”

A publicação de Contos F lum i
nenses (1870) inaugurou a bri
lhante carreira do contista e ro
mancista. Seguiram-se os contos 
Histórias da Meia-Noite (1873) e 
os romances Ressurreição (1872), 
A Mão e a Luva  (1874), Helena 
(1876) e Iaiá Garcia (1878). São 
obras inspiradas no Romantismo*, 
com personagens e tramas simplesPrudêncio (desenho de Portinari) e Capitu (óleo de R. Ferreira): personagens que extrapolaram a literatura.
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Machado de Assis

Amargo e sarcástico observador 
dos costumes e da condição hu
mana, Machado de Assis produziu 
algumas das melhores obras da li
teratura brasileira, como Dom  
Casmurro, Memórias Póstumas de 
Brás Cubas e Quincas Borba. Seu 
estilo, vigoroso e clássico, manti- 
nha-se independente de escolas — 
comprometia-se apenas com a rea
lidade do autor. Esse personalismo, 
admirado e tomado como modelo, 
levou Machado a receber o cargo 
de presidente honorário da Acade
mia Brasileira de Letras.

Joaquim Maria Machado de As
sis nasceu a 21 de junho de 1839 
na chácara do Livramento (que 
pertencia a sua madrinha, Maria 
José de Mendonça Barreto). Seu 
pai, o mulato Joaquim, era pintor 
de paredes. Sua mae, a portuguesa 
M aria Leopoldina, era lavadeira. O 
menino passava o tempo entre a 
casa pobre dos pais e o casarão da 
madrinha, percebendo o desnível 
social e recebendo as primeiras im
pressões do ambiente descrito em 
suas obras.

A pobreza, a cor, a timidez e a 
gagueira reforçavam seu isola
mento. O menino já  sentia umas 
“coisas esquisitas”, como desmaios 
ou crises nervosas, prenúncios de 
epilepsia que se manifestaria mais 
tarde. Depois da morte da mãe e da 
irmã, quando ele tinha cerca de dez 
anos, o pai casou-se de novo. M a
ria Inês, a madrasta, ensinou ao 
menino as primeiras letras e 
criou-o com carinho após a morte 
do pai (1851). O órfão teve de dei
xar o colégio. Maria Inês empre- 
gou-se como cozinheira e nas horas 
vagas fazia balas, que o garoto ven
dia nas ruas.

Em suas andanças, o jovem ba- 
leiro conheceu a senhora Gallot, 
francesa que era dona de uma pa- 
daria._ Ela e o empregado (também 
francês) ensinaram seu idioma ao Ignorando os padrões estéticos da época. Machado universalizou sua obra.
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(um tanto estereotipados e teatrais), 
carregados de sentimentalismo. 
Mas já  nessa fase inicial estão pre
sentes elementos que seriam desen
volvidos posteriormente, como a 
tendência à análise de personagens 
e costumes, a introspecção, o de
senvolvimento não muito linear do 
enredo, o humor e a sensualidade. 
O autor parecia vacilar entre os pa
drões narrativos do Romantismo 
(ainda vigentes no Brasil e muito 
ao gosto do público) e as tendên
cias de sua personalidade, que su
geriam novos caminhos. Por isso 
Iaiá Garcia já  se aproxima da fase 
posterior.

A maturidade

Machado trabalhou na Secreta
ria da Agricultura em 1874 como 
primeiro oficial e, dois anos depois, 
como chefe de seção. A saúde debi
litada fez com que fosse morar em 
Friburgo, em 1878. Nessa cidade, 
entre as dores da doença, teve 
tempo de pensar, estudar sua obra 
e afirmar as convicções que antes 
apenas se delineavam: a extrema 
solidão humana, o efémero e a fra
gilidade da vida, o egoísmo, a in
veja, a ambição e até o amor con
tribuindo para a decadência e a 
destruição das pessoas. (A ma
drasta Maria Inês ficara no aban
dono, precisando recorrer à cari
dade pública para viver; quando 
ela morreu, em 1874, Machado foi 
invadido por intenso sentimento de 
culpa, amargura que se refletiria 
em sua obra posterior.)

De volta ao Rio, começou a es
crever Memórias Póstumas de Brás 
Cubas (1881), romance original 
desde a dedicatória: “Ao primeiro

verme que primeiro roeu ás frias 
carnes do meu cadáver".

Quincas Borba (1891), nome de 
um “filósofo” personagem das M e
mórias, é o romance seguinte, e ex
plica questões levantadas pelo ro
mance anterior. A filosofia do 
“humanitismo” é uma sátira ao po
sitivismo*, ao evolucionismo e a 
outras teorias da época, acrescida 
de concepções estóicas (a dor como 
“pura ilusão”) e pessimistas, for
mando uma mistura de sistemas 
com ênfase no tom satírico.

Nomeado, em 1889, para chefiar 
a Diretoria Geral do Comércio, foi 
promovido dois anos depois a dire
tor-geral da Secretaria da Indús
tria, Viação e Obras Públicas. Em 
1897, abriu a sessão inaugural da 
Academia Brasileira de Letras 
como presidente honorário.

Demitido da Secretaria, ficou 
cerca de um ano inativo, até ser no
meado secretário do ministro da 
Viação, em 1898.

Os contos dessa fase madura fo
calizam problemas existenciais 
como adolescência (Missa do 
Galo), auto-afirmação (O Espelho), 
perfeccionismo (Trio em Lá Menor 
e Cantiga de Esponsais), o bem e 
o mal (Singular Ocorrência), e lou
cura (O Alienista).

Em D om  Casmurro (1900), con
siderado seu romance mais pessoal, 
Machado analisa profundamente a 
dúvida, desenvolvida pelo protago- 
nista-narrador, de que sua mulher 
o traíra. Impregnada pela incer
teza, a vida do homem se trans
forma em mistura de passado e pre
sente, real e imaginario, mas sem 
desespero.

Carolina morreu a 20 de outubro 
de 1904. Em 1907, entre estudos de

grego e o trabalho no Ministério da 
Viação (onde era diretor-geral de 
contabilidade desde 1902), Ma 
chado começa a escrever Memorial 
de Aires. O narrador, conselheiro 
Aires, conta episódios da vida de 
um casal (Carolina e Machado, 
ocultos sob outros nomes) e a aven
tura amorosa de outro. Aires, que 
já  aparecera em contos e no ro
mance Esaú e Jacó, é como o au
tor: discreto, inimigo de discussões, 
ama o indivíduo e tem horror à hu
manidade. O livro foi publicado em 
julho de 1908, quando o escritor já  
estava perto do fim. Com a visao 
cada vez mais fraca, nem pôde ler 
a publicação. Passava os dias rece
bendo amigos, numa saleta escura. 
Morreu a 29 de setembro e foi en
terrado solenemente junto a C aro
lina. Não deixou filhos, temendo 
transmitir-lhes sua doença: “ Ao 
chegar a este outro lado do misté
rio, achei-me com um pequeno
saldo (. . .): Não tive filhos, não
transmiti a nenhuma criatura o le

gado da nossa miséria”. (Memórias 
Póstumas de Brás Cubas.) Faltava- 
lhe isso, mas tivera a consagração 
literária, amigos e admiradores, e o 
amor de Carolina.

Realista independente, ele não se 
preocupava em reproduzir o real. 
Para transformar a realidade em 
arte, contava com uma grande ca
pacidade de fantasia, um espirito 
crítico muito pessoal e uma visão 
trágica da vida. O crítico Afrânio 
Coutinho situa Machado num rea
lismo impressionista, mas acres
centa: “Evoluindo acima das esco
las, fugindo de suas falsas 
alternativas, aproveitando delas o 
que julgava elemento válido à com
posição de sua estética, Machado 
de Assis colocou a sua obra sob o 
signo do ideal clássico, ao que deve 
sua permanência e universalidade”.

V E J A  T A M B É M :  B r a s i l  ( L i te r a 
tura)', Romantismo.
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Página manuscrita de: "Memórias Póstumas de Brás Cubas" (1881)

Machado é o primeiro à esquerda, neste grupo de políticos e literatos.
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Machault. escritor e músico. ("A Inspiração do Poeta", do século XIV.)

Machault

Guillaume de Machault (ou Ma 
chaut) nasceu por volta de 1300 na 
região francesa da Champanha. 
Durante sua juventude viajou por 
toda a Europa como secretário de 
João de Luxemburgo (1296-1346). 
Depois da morte de seu protetor, 
estabeleceu-se definitivamente em 
Reims, cidade da qual já  era cô
nego desde o ano de 1333.

•Sua dedicação a João de Luxem
burgo valorizou-o diante da no
breza da época. Assim foi prote
gido sucessivamente por Carlos II, 
o Mau (1332-1387) (para quem es
creveu O Julgamento do Rei de 
Navarra), pelo duque da Norman- 
dia —  o futuro Carlos* V da 
França — e por Pierre de Lusig- 
nan, rei de Chipre. E esses foram 
os heróis de sua Tomada de A le
xandria. Uma aventura amorosa 
com uma jovem de dezenove anos 
inspirou ao sexagenário Machault 
seu único poema não alegórico: 
Vo ir Dil (Ver Dito).

Criou poesias de novo tipo: seus 
poemas tinham milhares de versos 
cujas estrofes eram todas rimadas.

A  música é da Igreja

A prática de intercalar música 
aos poemas atingiu seu ponto alto 
no século XIV. Até essa época, a 
música européia era eminentemente 
religiosa, e os chefes da Igreja opu
nham-se a qualquer inovação nos 
temas sacros.

Mas já  no século anterior hou
vera tentativas de romper esse mo
nopólio musical: em 1235, fora 
composta a primeira parte do R o
mance da Rosa, na qual os trova
dores misturavam elementos consi
derados profanos à monodia* 
gregoriana. Cem anos mais tarde 
apareceu o Romance de Fauvel, 
obra em versos de Gervaise du Bus 
(com cerca de 132 peças musicais: 
antífonas, rondós, lais, motetes, se
qüências e baladas).

Além de um desenvolvimento 
bastante intenso da música popu
lar, a principal novidade no campo 
da musica erudita foi a introdução 
da técnica denominada polifonia*.

Em 1330, o progresso da polifo
nia permitiu o aparecimento da Ars 
Nova, tratado sobre a nova música 

ublicado por Philippe de Vitry 
1291-1361), bispo de Meaux. 

Além de compilar os conhecimen
tos musicais da época, a obra regis
tra todas as mudanças e inovaçoes 
e fixa as regras da escrita polifô- 
nica. O estilo proposto pela Ars 
N ova  revolucionou o mundo musi
cal e religioso: ao lado de ofícios 
religiosos aparecem danças e can
ções camponesas e cortesãs. As 
inovações apresentadas pelo tra
tado contribuíram para o apareci
mento da grande arte polifônica do 
Renascimento*. É nesta linha que 
sobressai Machault, que compôs 
motetes, lais, virelais, baladas, ron
dós e música sacra.

In ic ia lm ente, o motete era uma 
form a religiosa de polifonia vocal: 
com o tempo, tornou-se uma peça

de várias partes. Cada uma delas 
apresenta um texto, em língua vul
gar, sobre um teor litúrgico, que na 
voz superior canta uma palavra 
(mot, em francês).

Machault aplicou de forma per
feita o princípio de isorritmia (se
gundo o qual todas as vozes devem 
ser subordinadas a um esquema rít
mico) aos 23 motetes que deixou. 
Em seus lais —  peças compostas 
por doze estrofes que têm ritmo 
poético e melodias diversas — , 
Machault usou temas convencio
nais, mas as melodias são agradá
veis. Os virelais (canções de dança) 
são semelhantes aos lais. Apresen
tam melodias silábicas e estrofes 
constituídas por numerosos versos 
curtos, de comprimento variado. 
Machault fixou as regras musicais 
do lai e do virelai, introduzindo ne
les a polifonia.

Suas baladas (42) e seus rondós 
(21) são essencialmente polifôni- 
cos. Comparadas ao estilo silábico 
dos lais e virelais, as linhas vocais 
dos rondós e baladas são bem mais 
elaboradas. Mas o caráter conven
cional da melodia e do ritmo ainda 
se mantém. O talento de Machault 
expressa-se na forma particular que 
utiliza para separar e agrupar os di
versos motivos. As baladas são as 
obras profanas mais bem cuidadas 
do compositor. Através de suas 
melodias, livres de qualquer regra 
rítmica, expande-se a criatividade 
do artista.

O  c a rá te r  in te le c tu a l de M a 
chault acentua-se nas baladas du

plas e triplas, inventadas por ele. 
Transpondo para essa forma a téc
nica do motete, imaginou duas ou 
três vozes diferentes cantando duas 
ou três estrofes da mesma balada. 
Como o último yerso de cada es
trofe é sempre idêntico, ao fim de
las as vozes se encontrariam. E o 
caso da dupla balada Quant The- 
seus — N e quier véoir.

A missa Notre Dame

A obra mais importante de Ma
chault é a Missa a Quatro Vozes, 
escrita provavelmente para a sagra
ção do Rei Carlos V, em 1364, em 
Reims. A peça —  conhecida tam 
bém como Notre Dame —  apre
senta uma inovação fundamental: 
as várias partes da missa —  Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, 
Ite Missa est —  eram ligadas por 
quatro vozes: foi a primeira versão 
polifônica do ordinário da missa. O 
começo e o fim da obra seguem o 
esquema do motete isorrítmico, 
mas diferem do motete profano 
onde todas as vozes utilizam o 
mesmo texto. Entre frases cantadas 
concomitantemente pelo tenor e 
contra-tenor, o Gloria e o Credo 
apresentam curtos interlúdios ins
trumentais. A missa é uma das 
obras que melhor realizam as ino
vações propostas pela A rs Nova.

V E J A  T A M B É M : M o n o d ia ; M ú -  
sica; Polifonia.

Maçonaria

Nas mãos dos mestres-de-obras 
e de seus aprendizes pedreiros era 
deposto, na época medieval, o en
cargo não apenas material, mas 
também espiritual, da construção 
de grandes catedrais e palácios. 
Essa responsabilidade fazia-os go
zar de muitos privilégios, como tri
bunais especiais e varias franquias 
e isenções. A arquitetura, arte de 
erguer construções ao céu, era con
cebida como uma atividade trans
cendente e como uma ciência cujos 
segredos só eram acessíveis me
diante iniciação*. Alquimistas alia
vam-se aos construtores como 
prova a fértil simbologia que, espa 
Ihada por êscuturas e baixos-rele- 
vos das catedrais articula uma lin
guagem de caráter esotérico, ao 
lado das imagens e dos símbolos 
comuns do cristianismo.

O mistério da maçonaria

A estrutura dessas organizações 
de construtores envolvia-se em mis
tério. Sabe-se que as cabanas dos 
britadores de pedra possuíam um 
segredo, chamado “intimidade da 
cabana”. Supõe-se que algumas 
dessas sociedades secretas estariam 
relacionadas com a antiga Ordem 
dos Templários __ (dissolvida em 
1312, sob acusações de heresia*). E 
dessas organizações nasceu a Ma
çonaria ou Franco-Maçonaria.

A tradição referente a suas raí
zes é, em parte, lendária. Seu cria
dor teria sido Hirã, arquiteto do 
Templo de Salomão. Fala-se tam 
bém de outras origens míticas: as 
religiões de mistérios do Egito e da 
Grecia, ou as seitas* gnósticas dos 
primeiros séculos da era cristã.

O homem lapidado e livre

A palavra “franco-maçon” quer 
dizer “pedreiro livre” , significado 
que se encontra explícito na pala
vra inglesa que lhe corresponde: 
freemason. Pregando a liberdade e 
a tolerância, a Franco-M açonaria

Liberdade. Igualdade e Fraterni
dade: divisa de origem maçónica.
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Ritual de iniciação à maçonaria, do século XVIII (esq.); símbolo maçónico da época e um dos membros ilustres da

tem como objetivo o aperfeiçoa
mento da humanidade, visando a 
transformà-la numa fraternidade 
autêntica ou ainda, conforme as 
palavras de George Washington*, 
“promover a felicidade da raça 
hum ana”.

Os maçons_ reúnem-se ern lojas, 
cuja construção (as proporções en
tre alturas e larguras, a distribuição 
dos cbmpartimentos, as posiçoes 
das portas e janelas, etc.) obedece 
a rigorosas determinações. A ini- 
ciaçao maçónica busca transfor
mar o estado profano do homem, 
considerado uma Pedra Bruta, no 
estado de Pedra Cúbica. Só então 
o neófito estará capacitado, como 
um “tijolo divino”, a ser inserido 
na construção do Templo Ideal. O 
Malhete, o Cinzel, a Perpendicular 
(ou fio-de-prumo), o Nível, a A la
vanca, a Régua e a Trolha são ins
trumentos indispensáveis para des
bastar a Pedra Bruta. O Esquadro, 
que simboliza o domínio do ho
mem sobre a matéria e a capaci
dade de organizar o caos, é tam 
bém o instrumento que determina a 
configuração indispensável para 
que as pedras possam ajustar-se en
tre si; sem ele, seria impossível a 
Maçonaria. O Compasso é outro 
instrumento fundamental. Simbo
liza o relativo, a consciência do al
cance limitado da capacidade hu
mana. Suas hastes referem-se 
também aos dois princípios funda 
m e n ta is  de  to d a  a  m a n ife s taç ã o , o 
masculino e o feminino, oriundos

de um único ponto (o ponto onde 
as hastes se encontram): a unidade 
pré-cósmica. A polaridade funda
mental dos dois princípios é ex
pressa também em outro símbolo 
maçónico, o das duas colunas do 
Templo de Salomão, denominadas 
Jakin e Boaz; de importância muito 
acentuada em toda a especulação 
de tipo esotérico.

Os Companheiros

A fraternidade dos franco-ma- 
çons evidenciou-se principalmente 
na segunda metade do século XVII. 
Foi quando, ocorrendo uma grande 
queda no ritmo de construção das 
catedrais, muitas guildas inglesas 
de pedreiros destacaram-se como 
grupos sociais e passaram a admi
tir na Ordem indivíduos não-ma- 
çons, os maçons aceitos ou maçons 
especulativos. Um importante in
vestigador moderno do conheci
mento esotérico, René Guénon*, 
encara essa passagem da maçona
ria operativa para a maçonaria es
peculativa  como degenerescente, 
no sentido em que substituiu o lado 
“prático”, “operativo” da realiza- 
çao da Obra iniciática (fundamen
tal nas antigas iniciações); por uma 
realização puramente teórica. No 
início do século XVIII, já  havia um 
número considerável de maçons 
aceitos. Os rosa-cruzes* do século
XVII (alguns deles discípulos do fi
lósofo e ocultista Robert Fludd) de 
sempenharam importante papel na

estruturação da Franco-Maçona- 
ria: introduziram seus símbolos e 
alteraram o ritual de iniciação, ins
tituindo uma cerimónia ao grau de 
Aprendiz e individualizando um 
grau para o Mestre, que, na antiga 
iniciação maçónica, era um simples 
Companheiro (único grau da velha 
Maçonaria, pois os aprendizes 
ainda não pertenciam à corpora
ção) encarregado de dirigir a cons
trução. Introduziram também no
vos graus, que levaram nomes de 
antigas Ordens de Cavalaria*, 
sendo um grande número delas es
cocesas (essa é a origem do sistema 
de altos-graus, chamado de “Fran
co Maçonaria escocesa ").

Muitos indivíduos das classes 
cultas foram atraídos pelos ideais 
maçónicos de fraternidade, unin
do-se à nova Ordem. As lojas eram 
bom asilo para os nobres inimigos 
de Cromwell*, puritanos, e para os 
católicos, perseguidos pelas autori
dades protestantes. A Maçonaria 
hostilizava, então, o poder consti
tuído, e sonhava com o retorno dos 
Stuarts. Após a Restauração, em 
1660, a Maçonaria foi protegida 
por Carlos* II.

Houve uma tentativa, liderada 
por dois pastores protestantes, de 
converter a Franco-M açonaria 
numa instituição filantrópica, na 
época que se seguiu à Segunda Re
volução (1668) e ao triunfo de Gui
lherme de Orange*.

A moderna Franco-M açonaria 
iniciou-se no dia 24 de junho de

maçonaria austriaca: W . A. Mozart.

1717, quando quatro lojas uni- 
ram-se numa Grande Loja. Em 
1723, as Constitutions da Ordem 
foram redigidas pelo Reverendo Ja
mes Anderson. Ocorreu uma filia
ção em massa de elementos da alta 
aristocracia; até o século XX, pelo 
menos nove soberanos foram grão- 
mestres: os ingleses Jorge IV, 
Eduardo VII, Eduardo VIII e Jorge 
VI; Oscar II e Gustavo V, da Sué
cia; os dinamarqueses Frederico 
VIII e Cristiano X; e Pedro I, do 
Brasil.

A Grande Loja não era hostil a 
nenhuma religião e, por volta de 
1723, admitiu judeus. Sua influên
cia cresceu rapidamente pela Ingla
terra, onde sua jurisdição se esten
deu, das quatro iniciais, para 126 
lojas, em 1733. A Irlanda e a Escó
cia tiveram suas Grandes Lojas 
fundadas, respectivamente, em 
1725 e 1736. A partir de 1730, a 
Ordem foi levada para as' Antilhas 
e para as colônias inglesas da Amé
rica do Norte. E propagou-se tam 
bém pelos países europeus: Paris 
(em cerca de 1725), Madrid (1728), 
Alemanha (1733 ou 1737), Portu
gal (1735), Países-Baixos (1735), 
Suíça (1740), Dinamarca (1745), 
Itália (1763), Bélgica (1765), Rús
sia (1771), Suécia (1773). Em 1732 
foi fundada a Grande Loja da 
França. Nos países latinos, a F ran
co-Maçonaria (que sempre exigiu 
como única posição religiosa de 
seus membros a moraj deista) pas 
sou a  a ssu m ir p o s içõ e s  a n tic le ri-
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Maconha

Maconha é o nome popular da 
planta herbácea Cannabis sativa, 
da família das Cannabinaceae, pro
dutora de óleos essenciais e do câ
nhamo (uma fibra têxtil). Originá
ria da região ao norte do Himalaia, 
adapta-se bem aos climas tempera
dos. Monóica (a mesma planta pro
duz flores masculinas e femininas), 
sua fecundação é cruzada, reprodu- 
zindo-se por meio de sementes. De 
suas folhas pode ser retirada uma 
droga narcótica, que recebe muitos 
nomes, além de “ m aconha” : 
“diamba", “ liamba”, “pango”, 
“birra”, “dirígio”, “haxixe”, “xi- 
baba”, “marijuana”.

Entre os compostos da planta 
(canabinóides) estão o canabinol, 
o canabidiol, o ácido canabinólico 
e diversos isômeros de tetra-hidro- 
canabiol (THC), que são responsá
veis pela ação da droga.

Nos animais tais substâncias 
provocam sobretudo vômito, diar
réia, tremores e falta de coordena 
ção motora, efeitos relacionados 
com a ação que elas exercem sobre 
o sistema nervoso central.

A maconha e o homem

Conhecida há mais de 4 500 
anos_ (foi citada em um herbário 
chinês de 2700 a.C.), a maconha é

Íilantada em muitos países, que uti 
izam sua fibra para fabricar teci

dos. Foi usada como analgésico e 
sedativo, e os hindus empregam-na 
no fabrico de um licor (bangue).

No Brasil, a maconha chegou 
com os escravos africanos, tendo 
sido utilizada para a preparação do 
cachúndé, pasta mastigada para 
dar bom hálito; suas flores faziam 
sucesso como condimento culiná
rio (para dar mais sabor à pimenta- 
do-reino).

Os fumantes de maconha costu
mam usar cigarros (conhecidos na

Jjr ia  como pacau, baseado, cheio e 
ininho) ou cachimbo, mas a erva 

também pode ser cheirada ou co*

cais. O antagonismo com a Igreja 
Católica tornou-se explícito 
quando, em 1738, o Papa Cle
mente* XII condenou a Ordem: 
toda filiação a ela significava a 
excomunhão.

Em 1773, uma cisão na Maçona
ria francesa originou o Grande 
Oriente da França, cujas tendên
cias eram plenamente compatíveis 
com o racionalismo* da época 
(Voltaire*, D. Diderot*, C. A. Hel- 
vetius*, J. J. Le Français de La 
lande* e o marquês de Condorcet*, 
entre outros, eram maçons). A 
Franco-M açonaria contribuiu para 
abrir terreno à Revolução Fran
cesa* (embora, durante seu desen
rolar, as atividades maçónicas fos 
sem suspensas e um grão-mestre da 
Ordem, Philippe-Egalité, o duque 
de Charles, guilhotinado). A divisa 
“Liberdade, Igualdade, Fraterni 
dade” é de origem maçónica. Na- 
poleão e José Bonaparte* também 
participaram da maçonaria.

Durante o século XIX, a Ordem 
exerceu grande papel político 
oculto, na França. A propaganda 
racionalista teve o Grande Oriente 
como um de seus centros. Em 
1877, essa Ordem romgeu comple
tamente com a tradição religiosa 
da Ordem inglesa e eliminou a fór
mula de reconhecimento, a expres
são “O Grande Arquiteto do Uni
verso” (um Demiurgo, ou, na 
terminologia cristã, um Deus que 
não criaria, mas sim organizaria o 
caos inicial). Nesse momento 
houve, portanto, a negação de uma 
das características mais importan
tes da maçonaria.

O movimento do livre-pensa- 
mento contou com representantes 
maçons do porte de Émile Littré*.

No século XX a Ordem foi dura
mente perseguida pelo nazismo*, 
acusada de grande influência israe
lita. Durante o governo colabora-

cionista de Vichy, entre 1940 e 
1944, foi tambem proibida na 
França. Após a Segunda Guerra 
Mundial, acredita-se que tenha di
minuído seu campo de influências 
políticas. Por outro lado, têm sido 
feitos esforços para aproximá-la do 
catolicismo*.

A maçonaria no Brasil

Introduzida através da própria 
metrópole portuguesa em sua colô
nia da América (no fim do século 
XVIII), a Franco-M açonaria tor- 
nou-se o mais importante centro de 
propaganda das novas tendências 
liberais dominantes na Europa (es
pecialmente na França). A M aço
naria fez-se um dos mais ativos ele
mentos responsáveis pela interação 
entre a Igreja e o Estado. Além 
disso, as lojas maçónicas foram 
fundadas com o objetivo político 
de lutar pela Independência* do 
país. O Padre Diogo Antônio 
Feijó*, o Conde de Irajá* e José 
Bonifácio de Andrada* e Silva fo
ram grão-mestres maçons.

A autoridade crescente da Ma
çonaria, na segunda metade do sé
culo XIX, fortalecendo a importân
cia do elemento político no regime 
de união entre a Igreja e o Estado, 
induziu a um enfraquecimento da 
capacidade de intervenção política 
por parte do poder episcopal. Isso 
constituiu a origem do intenso con
flito entre o poder religioso e o po
der secular (que culminou, me
diante o estatuto fundamental da 
República, em 1891, na devida se
paração dos dois poderes, com a 
garantia de liberdade de culto e 
também de crenças).

VEJA TAM BÉM : Esoterismo; Ini
ciação; Rosa-cruzes.

Da maconha ( 'Cannabis sativa") podem-se produzir óleos essenciais, câ
nhamo e uma droga narcótica que atua sobre centros superiores do cérebro.

José Bonifácio foi um dos grão-mestres da Franco-Maçonaria brasileira.
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mida. Seus efeitos mais imediatos 
são taquicardia, congestão vascu
lar nas conjuntivas, tensão no tó
rax, baixa salivação, sede, descoor
denação^ motora e certa perda de 
percepção espacio-temporal. Esses 
sintomas variam muito, conforme a 
quantidade de droga consumida, o 
modo de ingeri-la e a experiência 
do consumidor. Entre os efeitos 
subjetivos, o mais comum é o es
tado de sonolência, no qual as 
idéias tornam-se desconexas e in- 
controláveis, surgindo como peda
ços de uma seqüência interrom
pida; pensamentos esquecidos 
podem ser recordados, os minutos 
podem parecer horas e vice-versa. 
Doses maciças da droga podem 
causar alucinações visuais, ansie
dade, depressão e reações paranói
cas e psicóticas.

Segundo alguns estudos, a maco
nha não provoca dependência, em
bora a interrupção abrupta de seu 
consumo, possa causar descon
forto. Depois de usá-la com alguma 
freqüência, as pessoas desenvolvem 
certa tolerância orgânica, e preci
sam de doses maiores. A droga pa

rece atuar apenas sobre os centros 
superiores do cérebro (memória, 
raciocínio e percepção), aguçan
do-os ou bloqueando-os. Testes re
velaram sua ação sobre o nervo 
vago (que controla as batidas do 
coração); daí a taquicardia.

Alguns especialistas consideram 
a maconha agente cancerígeno, ba
seados na constatação de que as 
substâncias que a compõem ten
dem a depositar-se e acumular-se 
nos tecidos gordurosos do corpo. 
Além disso, as doenças mentais e 
nervosas podem se acentuar, com o 
uso excessivo da droga. Outras de
formações são tidas como decor
rência da maconha, mas faltam 
comprovações. Para muitos soció- 
logcis e psicólogos, porém, o maior 
perigo no uso da maconha está na 
distorção da realidade que ela pode 
provocar, criando um clima emo
cional muito otimista ou pessi
mista, de acordo com a personali
dade de quem a ingere.

VEJA TA M BÉM : A  lucinógenos.

O consumo da droga é reprimido pelas autoridades, que vêem em seus efei
tos um grande perigo para o homem. (Embaixo, queima de erva apreendida.)

O tronco é classificado segundo seu diâmetro, comprimento e qualidade.

Madeira

A palavra “madeira” (derivada 
do latim matéria) designa toda 
parte que assume forma lenhosa 
numa arvore, seja do tronco, da 
raiz ou dos ramos, e que possibilite 
aproveitamento na construção ou 
na indústria.

De modo geral, as árvores divi
dem-se em dois grupos: as de ma
deira dura (ou “de lei”) e as de ma
deira mole (ou “branda”).

Entre as árvores de madeira dura 
figuram, nas regiões temperadas, o 
álamo, o carvalho, a faia,_ a no
gueira e o olmeiro. Nas regiões tro
picais, encontra-se o acaju, a andi
roba, o jacarandá, o louro e o 
mogno. Todas elas são dicotiledô- 
neas*, quase sempre folhosas, isto 
é. dotadas^de folhas largas. Nos 
trópicos, são perenifólias (com fo
lhas o ano todo); nas regiões tem
peradas, são caducifólias (as folhas 
caem durante o inverno). Em sua 
estrutura interna, vasos condutores 
compridos e contínuos facilitam o 
mecanismo de circulação da seiya.

Entre as árvores de madeira 
mole mais procuradas estão o 
abeto, a araucária, o cipreste e o pi
nheiro. Ambientadas sobretudo às 
regiões frias e temperadas, perten
cem à classe das coníferas*, que se 
caracterizam pelas folhas alonga
das e estreitas, semelhantes a agu
lhas. A estrutura de sua parte le
nhosa é formada por traqueídeos, 
elementos alongados, com eixos 
paralelos ao eixo vertical das ra
mas e do tronco. Nas resinosas, os 
traqueídeos formam uma massa 
q u e  “impede” o desenvolvimento 
dos canais condutores da seiva. Em

substituição, possuem numerosos 
canais de resina.

Certas madeiras, consideradas 
do tipo brando, apresentam dureza 
muito maior do que a das chama
das “duras” : a tipologia estabele
cida refere-se mais à estrutura in
terna da árvore do que ao grau e 
dureza de sua madeira.

Em ambos os tipos, a madeira 
cresce em diâmetro ao redor do 
“tubo” central do caule, graças ao 
funcionamento do câmbio (tecido 
entre o líber — o conjunto dos va
sos que conduzem a seiva — e o 
lenho). Quando o câmbio entra em 
período de repouso (inverno, nas 
regiões frias, e época de seca, nas 
regiões semi-áridas), surge uma es
pécie de “ m arca" no tronco da ár
vore. Trata-se do chamado “anel de 
crescimento”, que aparece, com ni
tidez maior ou menor, num corte 
transversal da planta, conforme a 
duração do período de repouso.

O alburno é a região mais ex
terna da parte lenhosa, com exclu
são da casca, e permanece sempre 
ativo, com a circulação da seiva. O 
durame ou cerne é constituído pe
las camadas internas do lenho, 
onde a seiva deixa de circular. Tais 
camadas adquirem tons mais escu
ros e são mais rijas que as externas.

Abate e secagem

Operação inicial para o aprovei
tamento da madeira, o abate da ár
vore vem perdendo as característi
cas primitivas de atividade pouco 
econômica, caracterizada por gran
de desperdício.

A racionalização do abate incre- 
mentou-se com a transferência das 
serrarias dos centros urbanos para 
as áreas próximas a reservas flores
tais ou depósitos madeireiros. Com 
isso, diminuem as perdas de maté
ria-prima, aproveitando-se inclu-
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CONSUMO DE PRODUTOS DE MADEIRA NO BRASIL

Produtos unidade 1967 1970 1975" 1985*

madeira mole 
serrada 1 000 m3 2 585,6 3 200 4 050 4 500
madeira dura 
serrada • 2 900 3 350 4 950 11 500
travessas - 457 480 470 470
compensados 
e lâminas 400 500 620 520
chapas de madeira 
aglomerada 1 000 t 23 95 325 1 000
chapas de fibras " 70 100 220 730
papel de jornal 199,7 268,1 359,2 800
outros papéis " 807,7 1 111,2 1 539,3 3 200
madeira industrial 
roliça 1 000 m3 3 200 3 500 4 000 5 000
lenha e carvão 
de lenha ■ 120 000 120 000 124 000 111 000

* estimativa
Abate, primeira fase do processo de aproveitamento industrial da madeira.

sive as aparas e a serragem como 
combustível para as máquinas da 
serraria. Outra economia decorre 
do atual cuidado em evitar que o 
abate de árvores maiores resulte na 
inutilização de outras menores, lo
calizadas nas proximidades. E ra o 
que acontecia comumente no Bra
sil. por só se dispor de equipamento 
adequado aos troncos grandes, de 
aproximadamente 1 metro de diâ
metro.

As árvores abatidas são removi
das do local por tração animal ou 
por modernos caminhões, carrega
dos por meio de guindastes. Uma 
encosta de montanha ou a corren
teza de um rio facilitam o trans
porte dos troncos que, deslizando 
pelo declive ou carregados pela 
água, chegam a um local determi
nado. Depois de classificada de 
acordo com a qualidade, compri
mento e diâmetro, a madeira recebe 
tratam ento adequado ou é posta a 
secar. Em certos casos, é cortada 
em pedaços — serrada, cortada em 
travessas, transformada em finas 
folhas ou em pequenos cavacos — 
e, a seguir, colocada a secar ao ar 
livre ou em estufas.

Em algumas espécies, a umidade 
natural da madeira “verde” é de 
cerca de 20%. É necessário que a 
secagem reduza essa umidade de 
10 a 14%, permitindo sua utiliza
ção principalmente nas indústrias 
de construção e de marcenaria. Se 
a madeira empregada como maté
ria-prima for demasiado úmida, 
aparecerão rachaduras e as peças 
ficarão empenadas. Isso porque, à 
medida que a madeira vai secando, 
verificam-se o encurtamento das fi
bras (pela perda de água das célu
las) e o conseqüente encolhimento 
da peça.

Utilização industrial

Utilizada desde a pré-história 
para os mais variados fins, a ma
deira começou a sofrer, em época 
recente, a concorrência de mate
riais mais duráveis; por isso, pas
sou para plano secundário, princi-

palmente na construção civil e 
naval. Constatou-se porém que, 
pela leveza, facilidade de corte e de 
manuseio, bem como pela beleza e 
extrema durabilidade —  sobretudo 
quando submetida a modernos pro
cessos de tratamento e secagem — , 
a madeira é insubstituível para 
muitos fins.

Ela tem inúmeras aplicações na 
indústria; dos móveis às essências 
químicas, passando pelo papel* e 
pela celulose. Do pinho, por exem
plo, podem ser extraídos alcatrão, 
empregado na fabricação de desin
fetantes medicinais e de cordas, em 
revestimentos e colas; dispenteno, 
solvente utilizado na recuperação 
da borracha; óleo de pinho, usado 
no fabrico de germicidas, desinfe
tantes e tintas, bem como em es
tamparias na indústria têxtil; pez, 
usado nas indústrias de tintas, ver
nizes e lacas; resinas, matéria- 
prima para cosméticos, sabões e 
adesivos; tallol, ingrediente de sa
bões moles e óleos especiais; tere
bintina, usada nas industrias de tin
tas, vernizes, solventes e insetici
das; além de tábuas serradas, para 
construção e mobiliário.

Praticamente todas as madeiras 
existentes no Brasil (nativas ou 
aclimatadas) podem dar grande va
riedade de produtos. Um exemplo 
é o da madeira compensada, básica 
na indústria de móveis, constituída 
de lâminas de madeira, coladas 
umas às outras e cortadas em pai
néis. O pinho é o material mais em
pregado no fabrico dos compensa
dos; cada chapa milimétrica é 
colada em posição transversal ao 
sentido das fibras da chapa subse
qüente, com o objetivo de evitar 
possíveis defeitos na placa, se a 
madeira vier a encolher.

Outro produto industrializado é 
a chapa de fibras de madeira pren
sadas e coladas, também cortada 
em painéis; nesse caso, o eucalipto 
é o mais adequado.

A madeira aglomerada, muito 
usada nos móveis e revestimentos 
de fórmica, é feita de cavacos pren
sados e aglutinados por meio de re- As aparas e a serragem podem ser usadas como combustível nas serrarias.
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sinas e colas especiais, também for
mando placas. A matéria-prima da 
chapa aglomerada costuma ser ex
traída do eucalipto, pinheiro, pau 
pombo, acácia negra, etc.

Os três processos — compen
sado, prensado e aglomerado — 
barateiam os painéis, substituindo 
com vantagem as tábuas de ma
deira maciça. As placas podem ser 
embelezadas mediante revesti
mento de lâminas de madeiras de 
lei ou de plásticos.

Na indústria de papei, celulose, 
materiais de embalagem, etc., as 
madeiras mais usadas são os pi
nheiros de várias espécies (para o 
papel de fibra longa), a sumaúma, 
o pau-mulato e outras, inclusive o 
bambu (para o papel de fibra 
curta), alem do eucalipto.

A indústria de moveis emprega 
mais comumente o pinho, a imbuia, 
o cedro, o jacarandá-da-baía e a 
peroba.

O eucalipto não é só empregado 
na indústria de papel e em chapas 
prensadas. Com os seus troncos fa
zem-se postes telegráficos e de ilu
minação, bem como mourões de 
cercas. Também é usado como ma
deira roliça industrial e como car
vão vegetal no ramo da siderurgia.

As madeiras mais empregadas 
no Brasil todo, em escala industrial 
(especialmente em marcenaria) 
são: acácia negra, acaju, aguano 
(“ mogno”), amendoim, andiroba, 
angico, araracanga, argelim rajado, 
aroeira, bicuíba “ ucuuba”, braúna, 
cabriúva, canafístula, canela, ca- 
viúna, cedro, cerejeira, eucalipto, 
freijó, gonçalo-alves, guajuvira, 
guatambu, imbuia, ipê*, jacarandá, 
jacareúba, jequitibá, louro, maca- 
caúba, maçaranduba, marcaraíba, 
macitaíba, óleo vermelho, pau- 
am areio, pau-brasil, pau-ferro, pau- 
marfim, pau-mulato, pau-pernam- 
buco, pau-pombo, pau-roxo, 
pau-violeta, peroba, pinho, qua- 
ruba, sebastião-arruda, seringueira 
“hevea”, sucupira, sumaúma e vi- 
nh ático.

Produção e consumo

Em 1970, as reservas mundiais 
de madeira industrializável eram 
estimadas em aproximadamente 
3,74 bilhões de hectares. Para 
1985, a FAO (Food and Agricultu- 
ral Organization —  Organização 
para Alimentos e Agricultura, ór
gão das Nações Unidas) prevê um 
consumo mundial de madeira in
dustrializada da ordem de 2,247 bi
lhões de metros cúbicos. O pro
blema do abastecimento futuro de 
madeira merece, por isso, atenção 
especial dos paises produtores.

Em 1970, o Brasil possuía 352 
milhões de hectares de florestas, 
sendo 261 milhões na Amazônia. 
Mas, por sua localização e outros 
fatores, não é muito fácil, nessas 
áreas, a extração da madeira em 
bases econômicas. Apesar disso, 
essas reservas florestais colocaram 
o país como o primeiro produtor 
mundial de madeira de lei. Ele é 
também o terceiro produtor mun
dial de madeiras em geral e o 
quinto em coníferas.

Grande parte da produção brasi
leira é absorvida internamente. O 
consumo nacional de madeira ser
rada subiu da média anual de 6 mi

lhões de metros cúbicos, no pe
ríodo 1956-59, para 9,1 milhões em 
1970. A mesma progressão dá 14,4 
milhões para 1985.

O tipo mais consumido no Brasil 
é o da madeira mole, principal
mente araucária, cuja reserva na
tiva está desaparecendo. Calcula-se 
que 75% do total de madeira ser
rada é absorvido pela construção 
civil.

As exportações de madeira ren
deram ao Brasil 89 milhões de dó
lares, em 1969, representando 3,8% 
do total exportado, e, em 1970, ren
deram 85 milhões de dólares 
(3,1%). Quase metade do produto 
exportado dirige-se à América La
tina (principalmente Argentina), 
cerca de 1/3 vai para a Europa oci
dental e menos de 10% aos Estados 
Un idos.

Reflorestamento, um problema

O maior consumo de madeira, 
no Brasil, ocorre sob a forma pri
mitiva de lenha e carvão de lenha 
(característica que vem desde os 
tempos coloniais, quando os enge
nhos de açúcar devastavam as ma
tas para aquecer suas caldeiras). 
Ainda em 1941, a lenha originava 
53% da energia utilizada no país. 
Essa porcentagem decresceu para 
18% em 1969, porém continua in
cidindo pesadamente sobre as re
servas florestais. Hoje são os for
nos siderúrgicos que absorvem a 
maior quantidade de carvão vege
tal, o que resulta num uso extrema
mente antieconômico da madeira. 
Tal desperdício pode ser avaliado 
por este simples dado: uma tone
lada de celulose (no valor de cerca 
de 140 dólares, em 1972) é produ
zida com menor quantidade de ár
vores do que uma tonelada de car- 

Para transportar os troncos sâo necessários vagões de grande tonelagem. vão vegetal (cerca de 25 dólares).

A c e lu lo s e  e x t r a íd a  d a  m a d e ir a  e m a te r ia -p r im a  e s s e n c ia l n a  fa b r ic a ç ã o  d e  p a p e l .  ( In d ú s t r ia  K ia D in , P a r a n á .)
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A  m a d e ir a  a in d a  é  la r g a m e n te  u t i l iz a d a  n a  in d ú s tr ia  d a  c o n s t r u ç ã o  c iv i l .

No Brasil, a devastação das matas impôs uma política de reflorestamento

Uma vez que quase metade da pro
dução brasileira de ferro gusa 
ainda emprega o carvão vegetal, 
não se incentivam novas siderur
gias baseadas nesse processo consi
deravelmente antiquado.

Além da utilização da madeira 
como lenha, outros dois fatores 
contribuem para a devastação das 
reservas florestais: as queimadas e 
o extrativismo predatório, desa
companhado de reglantio.

As queimadas sao o processo de 
desmatamento do terreno para fins 
agrícolas, consistindo, pura e sim
plesmente, em atear fogo nas árvo
res —  muitas delas fornecedoras de 
essências preciosas — , freqüente
mente sem o cuidado de evitar que 
o fogo se propague às áreas alem 
do limite visado. Já os indígenas da 
época do descobrimento pratica
vam queimadas, que chamavam de 
“coivara”, mas o colonizador euro
peu valeu-se delas numa escala 
muitíssimo maior e esse processo 
rudimentar não foi eliminado até os 
dias de hoje.

As queimadas e o corte maciço 
de árvores, sem replantio, provoca
ram  enorme devastação das reser
vas florestais, que, no Estado de 
São Paulo, por exemplo, atingiu 
92% da área total. Fenômeno se
melhante ocorreu também em ou
tros Estados, sobretudo Paraná,

Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Com isso, várias espécies já  se 
extinguiram ou acham-se em vias 
de extinção. É o caso do pau-brasil, 
do jacarandá-paulista, do jacaran- 
dá-da-baía, do gonçalo-alves e, 
mais recentemente, do pinheiro-do- 
paraná (Araucaria augustifolia).

Outra conseqüência da devasta
ção é o desequilíbrio ecológico, que 
empobrece a fauna e a flora, reduz 
o índice de umidade do ar, faz es
cassear as nascentes dos rios e, em 
última instância, prejudica os pró
prios seres humanos, privando-os 
de um habitat adequado à saúde 
física.

Diante do agravamento do pro
blema, diversas providências foram 
tomadas. Criou-se o Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Flores
tal, que absorveu órgãos preexis
tentes e teve ampliadas as tarefas 
destes. A Lei 5 106, de 1967, e o 
Decreto-Lei 1 134, de 1970, cria
ram o sistema de incentivos fiscais, 
extraídos do Imposto de Renda, 
para fins de reflorestamento. Como 
conseqüência, pela primeira vez, o 
reflorestamento vem superando o 
desmatamento.

VEJA TAM BÉM : Estruturas para 
Construção; Floresta; Papel.

Madrid

Madrid, a capital da Espanha, 
foi construída sobre vestígios de 
uma cidade romana, mas os ar
queólogos acreditam que o lugar 
seja habitado desde tempos pré-his- 
tóricos.

Antes de cidade cristã, Madrid 
foi uma fortaleza mourisca (Maya- 
rit) que, no século X, foi saqueada 
pelo Rei Ramiro II, de Leão e Cas
tela. O lugar, contudo, continuou 
em poder dos árabes.

Em 1103, Afonso IV de Castela 
(1065-1109) apoderou-se da ci
dade, mas o crescimento de Madrid 
só se deu no século XVI.

Em 1561, Filipe* II, conside
rando sua posição central, transfor
mou-a em capital do reino. Seu de
senvolvimento foi vertiginoso: em 
1594, sua população já  era de 
37 500 habitantes e, no reinado de 
Filipe III (1578-1621), ultrapas
sava a casa dos 100 000. Nessa 
época, Madrid estendia-se para 
leste e surgiram, fora do núcleo 
muçulmano, outras aglomerações 
(subúrbios), que foram cercadas 
por novas muralhas, delimitan- 
ao-as. A cidade, contudo, ultrapas
sou esse limite, e Filipe IV 
(1605-1665) determinou a constru
ção de novos muros que acompa
nhassem a expansão que ocorrera.

No século XVIII, com a dinastia 
dos Bourbons, iniciou-se a constru
ção da rede de estradas que ligava 
a cidade a outros centros, e come
çaram a surgir também as primei
ras fábricas.

Carlos III (1716-1788), determi
nou o calçamento e a iluminarão 
das ruas, construiu o Ministério 
das Finanças, o Observatório Real 
e a Porta de Alcalá (que, com a 
Porta de Toledo, é considerada 
uma das mais importantes da ci
dade). Terminou a construção do 
Palácio Real e promoveu o sanea
mento na maior parte da cidade.

Durante a Guerra de Sucessão 
Espanhola (1700/13), Madrid colo

cou-se ao lado dos Bourbon contra 
os Habsburgo.

Em 1808. as tropas napoleônicas 
ocuparam a cidade; a 2 de maio 
desse ano, os espanhóis deram iní
cio à longa luta de libertação de 
sua terra, com a Insurreição Madri- 
lenha. Joachim Murat*, marechal 
francês e cunhado de Napoleão, re
primiu de maneira brutal a rebe
lião. A 25 de julho de 1808^ José 
Bonaparte (1788 1844), irmão do 
imperador francês, foi proclamado, 
em Madrid, rei da Espanha e de 
suas colônias. Alguns dias depois, 
contudo, foi obrigado a abandonar 
a capital, e, em dezembro, Napo- 
leâo teve de reconquistar a cidade 
pela força.

Durante os cinco anos de domi
nação francesa, Fernando VII, da 
casa de Bourbon, ficou aprisionado 
no castelo de Valença e, ao retor
nar (1814), chamou Madrid de “ci
dade heróica”.

Alterações na vida da cidade fo
ram ocasionadas por distúrbios que 
subsistiram até a Guerra Civil Es
panhola*. Durante esse conflito 
(1936/39), Madrid destacou-se 
como um centro de resistência re
publicana. Mais industrializada 
que outras regiões da Espanha, a 
capital contava com um proleta
riado disposto a defender o go
verno de Azana contra a tendência 
monarquista chefiada pelo general 
Francisco Franco e apoiada pelos 
regimes de Mussolini* e Hitler .

Além disso, a Academia Militar 
do Alcázar de Toledo (a poucos 
quilômetros de Madrid), sitiada pe
los republicanos e transformada 
num símbolo daqueles para quem 
pendia a vitória, desviou a atenção 
de Franco, que tratou de retomá-la. 
E essa ação implicou o retarda
mento da invasão da capital. Não 
obstante, a 28 de março de 1939, 
logo após os violentos combates na 
Cidade Universitária e na Casa de 
Campo (reserva de caça), os fran- 
quistas ocuparam a cidade.

O desenvolvimento

Contrastando com as grandes 
avenidas arborizadas nos bairros 
mais novos, situados a leste, está a
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Maior fonte de divisas de Madrid, a indústria do turismo explora a beleza da arquitetura espanhola. (À esquerda, o Parque do Retiro.)

parte central de Madrid, também 
chamada de cidade velha, com ruas 
estreitas e tortuosas.

A Plaza Mayor foi construída 
em 1619, em homenagem a Filipe 
II. Do século XVII sao também o 
Palácio Real do Bom Retiro (hoje 
Museu de Artilharia) e a Câmara 
Municipal. Os condutores de água 
que servem a população foram ins
talados na metade do século XIX, 
assim como o Teatro Real (1858) 
e a Praça Puerta dei Sol.

A Gran Via, aberta em 1910, 
passa por um labirinto de ruas es
treitas e termina na Praça de Espa
nha, onde estão um monumento a 
Cervantes* e o arranha-céu Espa
nha, um dos mais altos da Europa.

Depois de 1939, canalizou-se o 
rio Manzanares (que corta toda a 
cidade e tem 80 quilómetros de ex
tensão), construiu-se o aeroporto 
internacional de Barajas e recons
truiu-se a Cidade Universitária (ar
rasada durante a Guerra Civil).

A praça Puerta dei Sol (seu 
nome vem da suposição de que, até 
15 10, existia no local uma porta 
cujo motivo ornamental seria um 
grande Sol) foi, por muito tempo, 
o centro da cidade. Dela sai a 
lon^a calle (rua) de Alcalá, onde 
esta situada a Real Academia de 
Belas-Artes (1752).

Com a expansão da cidade em 
direção às zonas periféricas, as ro
dovias foram planificadas para 
acompanhar esse crescimento que, 
quase sempre, segue os vales flu
viais. O meio de transporte mais 
importante, porém, é o ferroviário, 
muito bem planificado.

A capela do Bispo (século XVI), 
a igreja de Santo André e a de São 
Isidro (século XVII), e a de São 
Francisco, o Grande (século 
XVIII), são alguns dos principais 
templos madrilenhos.

Madrid possui cerca de vinte 
museus; o mais importante e co
nhecido é o do Prado, projetado 
pelo arquiteto Juan de Villanueva 
(1739-181 1), que se destinava, a 
princípio, a abrigar um museu de 
ciências naturais. Nele está repre
sentada grande parte da pintura 
ocidental das Idades Média e Mo
derna, particularmente a espa
nhola, a italiana e a flamenga. Em 
1956 foi acrescentada uma nova 
ala ao Museu do Prado, para que

ele pudesse aumentar seu acervo.
Em 1970, Madrid era sede de 

seis companhias de gás, sete de pe
tróleo e cinco de automóveis.

As principais indústrias em fun
cionamento na capital são as de 
turismo (a mais forte de todas), 
construção civil, equipamento 
eletrônico, veículos a motor, eletro
domésticos, alimentos, peças de ae
ronaves e produtos farmacêuticos. 
Embora nem todas tenham suas fá
bricas na capital, sua presença ad
ministrativa assegura a diversifica
ção de produtos, que poupa à 
cidade os efeitos de flutuaçao de 
preços e, desse modo, estabiliza a 
economia.

A evolução da indústria em M a
drid reflete-se na estrutura urbana, 
pois dinamiza os subúrbios afasta
dos como Carabanchel, Barajas e 
Vallecas.

Madrid, além de sede do governo 
espanhol, é o centro bancário e do 
comércio interno e externo. Em 
1970, sua população era estimada 
em 3 137 000 habitantes.

Quadro natural

A cidade está situada na Me seta 
Castelhana (parte central da penín
sula Ibérica), um planalto de areia 
e argila, no se to / setentrional de 
Nova Granada. E a mais alta das 
capitais européias (723 metros 
acima do nível do mar). Sujeita a 
bruscas mudanças de temperatura 
(provocadas pela altitude e pelo 
descampado de seu meio geográ
fico), goza, no entanto, de atmos
fera clara (é famoso seu céu quase 
sem nuvens). O clima é agradável, 
exceto nos meses de julho e agosto, 
muito quentes.

A noròeste, além do rio M anza
nares, estendem-se terrenos áridos 
e reservas de caça, entre as quais 
a Casa de Campo. Ao sul ergue-se 
a serra de Guadarrama, com 2 429 
metros de altitude. Dos outros la 
dos, a cidade é limitada por terras 
agrícolas. Sobretudo na região da 
Meseta (onde se cultivam cereais), 
o sistema é arcaico, com predomí
nio das grandes propriedades e cul
tura de tipo extensivo.

VEJA TAM BÉM : Espanha.

"O Dois de Maio", tela de Goya sobre a Insurreição Madrilenha.

A  P ra ç a  M a y o r  fo i c o n s t r u íd a  e m  1 6 1 9 . e m  h o m e n a g e m  a  F i l ip e  I I .
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Magia

A magia é uma tentativa de ma
nipular e controlar situações críti
cas através do apoio dos chamados 
"poderes sobrenaturais” (embora 
esta distinção entre um plano "na
tural” e outro “ sobrenatural” possa 
não fazer muito sentido para as 
culturas que acolhem a magia). O 
apelo a essa interferência do 
“além” lança mão de técnicas ri- 
tualísticas, onde as fórmulas ver
bais têm importância essencial. A 
eficácia e o sucesso da magia advi
riam do emprego da fórmula ri- 
tualística adequada a cada situação 
que se deseja manipular. Para algu
mas práticas mágicas exige-se a 
presença de um especialista: feiti
ceiro, curandeiro, mago, etc.

Os rituais de magia imitativa ba- 
seiam-se na idéia de que, quando se 
atua sobre a reprodução de um 
evento (ou pessoa), é possível afetar 
o próprio fato (ou indivíduo) sim
bolizado. Quando se mutila a ima
gem de determinada pessoa, por 
exemplo, acredita-se que ela pode 
adoecer ou morrer (como no 
“vudu”, ritual de tribos africanas). 
Nos rituais de magia por contágio, 
utilizam-se objetos ou animais para 
se adquirirem as suas qualidades. 
Além de propiciatória, a magia 
pode ser preventiva, defensiva ou 
terapêutica.

Magia, ciência e religião

A maioria dos viajantes que to
maram contato pela primeira vez 
com os povos considerados primiti
vos afirmava que eles não tinham 
religião. Outras vezes, as práticas 
eram encaradas como forma inci
piente de religião, como um rela

cionamento muito pobre com as di
vindades. Posteriormente, alguns 
teóricos sistematizaram essas 
idéias, afirmando que a religião se 
teria originado da magia. Suas teo
rias, contudo, não foram aceitas, 
pois, mesmo em sociedades onde 
predominam religiões de caráter 
universalista, as práticas mágicas 
não foram totalmente eliminadas.

Outros estudiosos encaram a 
magia como uma pré-ciência. Na 
ausência de explicações adequadas, 
os homens recorreriam ao “ sobre
natural” para esclarecer os fenóme
nos. Na verdade, magia e ciência 
propõem explicações causais com
pletamente diversas. A magia ca- 
racteriza-se pela crença num deter
minismo global: mistura causas e 
efeitos e as explicações são absolu
tas e indiscutíveis. Quando um ho
mem morre esmagado pela queda 
de uma árvore, o pensamento má
gico tenta explicar por que aquela 
arvore caiu sobre aquele homem, 
naquele momento —  ainda que não 
ignore que possa haver causas na
turais para o evento. Nas explica
ções científicas, não há lugar para 
esse determinismo global: as inves
tigações são feitas sempre em 
mveis parciais. Analisando o 
mesmo caso, um cientista apenas 
buscaria esclarecer os processos 
que motivaram a queda aa  árvore, 
por exemplo. Outra pesquisa seria 
necessária se o objetivo fosse expli
car as razões orgânicas responsá
veis pela morte do homem.

Por outro lado, diferentemente 
da ciência, a eficácia da magia en
contra-se ligada à crença em seus 
pressupostos. O feiticeiro e os par
ticipantes dos rituais possuem um 
universo comum de crenças que 
fundamenta a eventual eficacia das 
práticas mágicas.

VEJA TAM BÉM : Mitologia.

Mágica

Conhecida pelo menos há 2 000 
anos, a mágica é a arte de fazer coi
sas aparentemente impossíveis, uti
lizando truques e habilidade ma
nual.

De origem provavelmente asiá
tica, ela chegou a ser difundida na 
Europa antiga, mas entrou em 
declínio na Idade Média, devido ao 
terror provocado pela crença em 
bruxas e demônios. Sua populari
dade, porém, foi reconquistada no 
fim desse período, quando os mági
cos passaram a fazer truques relati
vamente fáceis nas ruas, nas praças 
e nos castelos.

No século XVIII a mágica pas
sou a ser vista como perigosa, asso
ciada a “forças ocultas”, ou seja, li
gada ao Diabo e a espíritos 
estranhos.

Foi também no fim do século
XVIII que surgiram as idéias de 
magia branca — usada para fins 
benéficos —  e de magia negra — , 
que provocaria o mal. No entanto, 
foi a C om m edia' de li’Arte  — pre
cursora do espetáculo de varieda
des e do circo* moderno — a 
grande responsável pela divulgação 
da mágica como diversão popular.

E a mágica se populariza

Embora ainda se exibissem nas 
ruas e nas feiras, os mágicos do sé
culo XIX começaram a conquistar 
o teatro, onde poderiam utilizar 
equipamentos mais complexos, que 
lhes permitiriam melhorar seus 
truques.

No palco, os recursos de ilumi
nação permitiram um rápido desen
volvimento de novos números. O 
grande impulso a essa arte deveu-se 
principalmente à popularidade dos 
espetáculos de variedades, já  que 
eram relativamente baratos e pro
duziam muito efeito.

C o m  o  d ec lín io  do  e sp e tá c u lo  de

variedades, a arte da magia perdeu 
algo de sua penetração.

Difundida em todo o mundo, a 
mágica divide-se em dois ramos 
distintos: a prestidigitação, com 
truques que exigem grande habili
dade manual (para lidar com car
tas, moedas, bolas e cigarros), e o 
ilusionismo, com espetáculos de le
vitação, pessoas “cortadas” ao 
meio, etc.

O mágico, portanto, é um ator 
que alia destreza manual e instru
mentos especiais à naturalidade de 
representação. Ele costuma conhe
cer —  não raro intuitivamente — 
a psicologia de massa; domina so
bretudo a chamada “psicologia da 
fraude” : desvia a atenção do espec
tador para determinado ponto, en- 
quano desenvolve seu truque em 
outro.

Os grandes mágicos

Muitos mágicos tornaram-se fa
mosos no decorrer da História. 
Isaac Fawkes (1675-1731), Cristo- 
pher Pinchebeck (1670-1732) e Ja- 
cob Meyer (1735-1790) são os 
mais famosos artistas da mágica 
antiga.

Esses mágicos, adaptando ve
lhos truques, fizeram crer, em sua 
época, que a arte da magia depen
dia de complicados instrumentos e 
esconderijos, o que, até os dias 
atuais, serve para desviar a atenção 
dos verdadeiros fundamentos da 
magia: soluções sempre muito sim
ples.

O primeiro mágico a especiali
zar-se exclusivamente em prestidi
gitação, isto é, a não utilizar “ apa 
relhos” em seus números, foi 
Wiljalka Frikll (1818-1903).

O mágico austríaco Nepomuk 
Hofzinger (1806-1875), que jam ais 
consentiu em se apresentar fora de 
seu país, usava pouquíssimo mate
rial além das próprias mãos. No 
entanto, conseguiu criar complica
dos truques de grande efeito.

John Henry Anderson : 1812- 
1974), que se auto-intitulava “O 
Grande Mágico do Norte” e era 
ta m b é m  p a r tid á r io  d a  m ág ica  m aisA crença coletiva na magia empresta-lhe eficiência. (Dançarino dogon.)



simples, ficou conhecido mais por 
sua autopromoção. Na realidade, 
seus truques eram comuns, em um 
grande número de vezes até mesmo 
inferiores aos de artistas menos co
nhecidos do público.

Classificando e sistematizando 
todos os truques conhecidos, o 
francês Jean Eugène Robert-Hou- 
din (1805-1871),.considerado o pai 
da mágica moderna, foi quem mais 
impulsionou sua arte.

Apesar de freqüentemente se fa
zer passar pelo criador de todos os 
truques que apresentava, Robert- 
Houdin reconhecia que eram fun
damentados nas idéias apresenta
das por seus antecessores.

Certa vez, quando estava na Ar
gélia, eclodiu uma rebelião de nati
vos. Ele chamou então um dos re
beldes mais fortes e pediu-lhe que 
levantasse uma caixa de madeira. 
Isso foi feito com a maior facili
dade. Houdin pronunciou então al
gumas palavras estranhas e, a se
guir, pediu novamente ao nativo 
que levantasse a caixa, o que se 
mostrou impossível. Apavorados 
com seu poder, os nativos puseram 
fim à rebelião. Na verdade, Houdin 
nada mais fizera do que repetir o 
velho truque de “encaixe”, que pra
ticava nos palcos.

Desenvolveu também a levita
ção, aperfeiçoando truques anterio
res: o mecanismo para suspender o 
corpo era acionado em pleno palco, 
sem que o público percebesse. Hou
din sabia se promover: antes da 
apresentação, em certa cidade, en
viava emissários para espalhar 
boatos fantásticos sobre suas habi
lidades.

Os grandes mágicos norte-ameri
canos começaram a aparecer em 
fins do século XIX e formaram

uma categoria especial entre esses 
artistas, devido à sua especializa
ção em apenas certos tipos de má
gica. Um dos mais famosos deles 
foi Harry Kellar (1849-1922), que 
aperfeiçoou sua arte em pequenos, 
rápidos e numerosos truques — a 
chamada “micromagia” . Howard 
Thurston (1869-1936) só traba 
lhava com cartas e Thomas Nelson 
Downs (1867-1938) dedicava-se 
apenas a truques feitos com o uso 
de moedas.

Harry Houdini (1874-1926) — 
húngaro de nascimento, cujo nome 
artístico foi inspirado no de Hou
din, de quem era grande admirador
—  ficou conhecido pela facilidade 
com que se libertava de cordas e de 
correntes. Houdini freqüentemente 
fazia suas exibições em locais aber
tos, podendo assim ser visto por 
milhares de pessoas — o que lhe 
garantiu extrema popularidade no 
mundo todo. Celebrizou-se princi
palmente por um número de grande 
efeito: acorrentado e preso dentro 
de uma caixa, era atirado num rio, 
conseguindo safar-se graças à ex 
traordinária resistência física e à 
habilidade, que desenvolveu, de 
abrir as fechaduras mais complica
das em poucos segundos, sem ter 
necessidade de utilizar as chaves 
adequadas.

Outros mágicos especializados 
foram Goldin (1873-1939), que 
apresentava truques de grande 
efeito, como por exemplo “serrar” 
uma mulher ao meio, e Nate Leip- 
zig (1873-1939), de destreza e habi
lidade excepcionais nos pequenos 
truques.

VEJA TAM BÉM : Parapsicologia.

Magna Carta

No século XI, Guilherme*, o 
Conquistador, invade a Inglaterra. 
Para estabelecer o domínio nor- 
mando, instala guerreiros fiéis na 
administração do reino, e autori
za-os a ocupar as propriedades dos 
camponeses e a reduzi-los à servi
dão. Permite-lhes ainda construir 
castelos nas terras invadidas, man
ter exércitos, cobrar impostos das 
populações, etc. Quanto à Igreja, 
substitui o clero inglês pelo francês, 
escolhendo pessoalmente os arce
bispos, bispos e abades.

O Conquistador tenta limitar c 
poder dos vassalos (evita doar feu
dos extensos e proíbe a cunhagem 
de moedas e as guerras entre no
bres), mas os barões administram 
vastos territórios sem reconhecer a 
autoridade real: taxam e recebem 
impostos dos camponeses, merca
dores e artesãos, aplicam a justiça, 
etc. Dessa maneira, a invasao nor- 
manda estrutura o feudalismo* na 
Inglaterra.

O reinado dos barões

Após a morte de Guilherme 
(1087), nobreza e clero revoltam-se 
a fim de manter seus privilégios. A 
paz sobrevêm no governo de Henri
que I de Beauclerc (1068-1135), 

ue substituíra Guilherme, o Ruivo 
1056-1100). Henrique I favorece a 

fusão de normandos e saxões, con
fisca terras da aristocracia, destrói 
os castelos dos nobres insubmissos, 
nomeia funcionários (sheriffs) com 
poder de julgar processos e aplicar 
penas: aos poucos, a justiça e a ad
ministração passam para os funcio
nários reais (que coletam impostos 
e asseguram numerário aos cofres 
do rei).

Após a morte de Henrique I, po
rém, a aristocracia subleva-se no
vamente: a Igreja recupera os direi- 
to s  sob re  as  re n d a s  d o s  b isp ad o s ,

os barões cobram impostos em 
seus feudos, cunham moedas, cons- 
troem castelos e negam-se a servir 
no exército do suserano.

Esse poderio dos barões e da 
Igreja dura até 1 154, quando Hen
rique Plantageneta (filho de Godo- 
fredo Plantageneta, duque de An 
jou, e Matilda, irmã de Henrique I) 
sobe ao trono da Inglaterra.

Para centralizar o poder real, ele 
neutraliza o apoio da Igreja aos no
bres aliando-se ao clero normando 
(que é recompensado com proprie
dades); apóia a burguesia contraia 
aristocracia,, através da concessão 
de liberdades e do estímulo ao co
mércio e à navegação; e substitui o 
serviço militar obrigatório dos no
bres pór uma taxa (écuage), com a 
qual obtém fundos para manter um 
exército. Ao mesmo tempo, cer
ca-se de conselheiros fiéis: Thomas 
Becket*, hábil político, é escolhido 
como chanceler, guarda do selo 
real e conselheiro jurídico e polí
tico; um tesoureiro se encarrega 
das finanças; e um conselho real,

firesidido por um oficial de justiça, 
orma o tribunal permanente. O po

der vai sendo centralizado: as re
voltas de nobres são sufocadas, a 
Irlanda e a Escócia, submetidas, e 
a justiça feudal, substituída pela do 
rei.

Entretanto, a Igreja resiste: a fim 
de controlá-la, Becket é nomeado 
substituto do arcebispo de Canter
bury. Porém, tão logo é investido 
no cargo, o fiel servidor torna-se in
transigente defensor da Igreja, 
opondo-se a qualquer interferencia 
do trono. Henrique II, pelos Arti
gos de Clarendon, estabelece o con
trole da monarquia sobre o clero e 
torna-se árbitro das eleições episco
pais. Becket reage, mas é assassi
nado (1170): a autoridade real sub
mete, finalmente, também o clero.

A paz e a guerra

A ausência de Ricardo* C ora
ção de Leão (filho e sucessor de 
Henrique II), em luta na Cruzada 
dos Reis, não influi na paz interna 
(que d ep en d e  mais das instituiçõesA  le v i ta ç ã o  e x ig e  s u p o r te s  in v is ív e is  à  p la t é ia .  (G r a v u r a  d o  s e c u lo  X IX . )
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reais e de administradores capazes 
de governar). Além disso, os senho
res estão praticamente submetidos; 
as cidades desenvolveram-se e mui
tas obtiveram cartas de franquia, 
que as libertavam do poder feudal 
—- os burgueses podem regulamen
tar o comércio e a produção, e os 
servos, refugiando-se nas cidades, 
escapam aos senhores feudais. Es
tes perdem sua influência política 
na corte e ficam sem sua importân 
cia militar, na medida em que o rei 
possui um exército permanente.

Entretanto, em muitas regiões, os 
nobres resistem e tentam governar 
seus territórios como se a regência 
de João* Sem Terra não existisse. 
Durante o reinado deste, reabre-se 
o conflito com a Igreja: o rei pre
tende impor seu candidato ao arce
bispado de Canterbury, em detri
mento da opinião do conselho dos 
bispos ou de Roma. O Papa Ino 
cêncio III reage com um interdito 
sobre a Inglaterra (proibindo os pa 
dres de batizar, absolver e soar os 
sinos) e com a excomunhão do rei. 
Os bispos abandonam a ilha, os 
vassalos eximem-se de obedecer e o 
rei da França, Filipe II, ameaça in
vadir a Inglaterra. João Sem Terra 
recua: torna-se vassalo do papa e 
compromete-se a pagar um tributo 
a Roma.

Para cobrir as despesas de

guerra contra Filipe II, a popula
ção do reino — sobretudo os no
bres e os burgueses ricos — é so
brecarregada: o rei impõe multas 
aos baroes, infringindo o direito 
feudal, força os judeus a comprar 
proteção, e exige impostos da bur
guesia para assegurar o comércio. 
Em 1214, ao estabelecer a maior 
écuage jam ais exigida, João pro
voca a revolta dos barões, já  insa
tisfeitos com a perda do poder eco
nômico e político.

A Carta Magna

Do norte, a rebelião alastra-se 
pela Inglaterra: os senhores feudais 
colocam-se contra a centralização 
monárquica, como acontecia em 
toda a Europa. João Sem Terra, 
sem poder resistir, aceita a pro
posta de paz feita pelo arcebispo de 
Langton. E, em 15 de junho de 
1215, em Runnymede, às margens 
do Tâmisa, assina a Magna Carta, 
que reafirma os costumes feudais.

Imposta pela nobreza com o 
apoio do clero e dos burgueses de 
Londres, a C arta exige que o mo
narca aceite a liberdade da Igreja, 
a hereditariedade dos feudos, os 
privilégios dos barões, e proíbe a 
instituição de impostos sem a auto
rização dos senhores e da Igreja. 
Além disso, clero e nobreza passa-
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Com a Magna Carta, João Sem Terra fortaleceu a estrutura feudal inglesa.

P1fa

Thomas Becket foi assassinado porque defendeu os interesses do clero.

riam a reunir-se num Grande Con
selho, convocado para decisões im- 
jortantes. A burguesia consegue 
àcilidades no comercio.

Embora fortalecendo os privilé
gios da nobreza, o documento 
constitui o embrião de um controle 
sobre o poder real; por isso, alguns 
consideram-no o início do parla
mentarismo*. Ao estabelecer “ que 
nenhum homem livre será preso e 
terá confiscada sua terra ( . . . )  
salvo pelo julgamento dos pares ou 
pela lei do reino”, define as bases 
da liberdade individual.

Entretanto, João Sem Terra re- 
cusa-se a jurá-la: solicita a inter
venção do papa, alegando que a re
belião é ilegal e que toda restrição 
ao poder real implica a redução do

fioder de sua protetora, a Santa Sé. 
nocêncio III, temendo a concor

rência que os nobres faziam aos 
mosteiros da Igreja, não tem inte
resse em aumentar-lhes o poder: 
dispensa o rei do juram ento e os 
privilégios dos baroes são declara
dos nulos. Os nobres apelam ao rei 
da França e, na guerra que ir- 
ro mpe, João é morto (1216).

A afirmação do 
Parlamento

Com os sucessores de João Sem 
T e rra , o s  p r in c íp io s  d a  M ag n a

C arta se impõem: Eduardo I 
(1272-1307) reúne periodicamente 
o Grande Conselho presidido pelo 
rei ou pelo chanceler. A Alta Corte 
do Parlamento trata  dos negócios 
do Estado, ouve reclamações de sú
ditos e confirma os impostos reais.

Apesar de não terem direito de 
voto, cavaleiros, burgueses e mem
bros do baixo clero assistem às as
sembléias e passam a participar da 
vida política. Geralmente fora das 
sessões, escolhem um porta-voz — 
o speaker — que faz as proposi
ções na Alta Corte e transmite as 
respostas. Essa a origem da C â
mara dos Comuns, que inicia seu 
funcionamento sem qualquer de
creto ou decisão oficial. A assem
bléia oficial torna-se a Câmara dos 
Lordes, com representantes da alta 
nobreza.

Como na época não existia uma 
distinção bem delineada entre a 
classe dos burgueses e o estamento 
dos nobres, o Parlamento (que es
tava se estruturando), pôde tomar 
uma posição favorável à defesa do 
comércio desenvolvido pela então 
incipiente indústria inglesa.

VEJA TAM BÉM : Feudalismo; In
dividuais, Direitos e Garantias; 
Pa rlamenlarismo.
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A expressão “ elementos alcaii- 
nos-terrosos” , que se aplicava ao 
cálcio (Ca), ao estrôncio (Sr) e 
ao bário (Ba), passou depois a 
abranger os demais integrantes do 
grupo 2A da tabela periódica: berí
lio (Be), magnésio (Mg) e rádio 
(Ra). No estado sólido, todos eles 
revelam propriedades metálicas 
(brilho, boa condutividade de calor 
e eletricidade, pontos de fusão e de 
ebulição elevados, etc.). Apresen
tam dois elétrons no nível energé
tico mais externo; à medida que o 
tamanho dos átomos aumenta, o 
potencial de ionização (energia ne
cessária para retirar um elétron do 
átomo neutro) diminui.

O magnésio foi descoberto pelo 
químico inglês Humphrey Davy*, 
em 1808. É encontrado na natureza 
(onde contribui com 2% em peso 
para a constituição da crosta ter
restre) sob a forma de carbonatos 
— magnesita (M gC 03), dolomita 
(M gCO j.CaCOj) — ; sulfato; 
cloreto: minerais de potássio, como 
a kainita (KCl.M gS0..3H 2Ó) e a 
carnalita (KCl.MgCl2.6fT20 ) ; e 
silicatos, como talco, asbestos, mi- 
cas, etc. A água do mar contém 
magnésio na proporção aproxi
mada de 1,3 kg/m 3.

O magnésio é obtido por redu
ção de seu óxido com carbono 
(processo Hansgirg), com alumínio 
(processo Intal), com carbeto de 
cálcio (processo Murex) ou com 
silício (processo Pidgeon). Métodos 
eletrolíticos —  como o Dow e o 
Elektron — conduzem também à 
preparação do metal. O processo 
Dow toma como ponto de partida 
a água do mar que, ao ser tratada 
com hidróxido de cálcio 
(Ca(OH)2), produz como precipi
tado o hidróxido de magnésio 
(Mg(OH),): MgCl, (água do mar) 
+  C aíO H ^ CaCl2 +  Mg(OH)?.

A solução é filtrada e o resíduo 
Mg(OH)2, tratado com ácido clorí
drico — transformando-se em 
MgCl2 , em solução concentrada. 
Da vaporização dessa solução re
sulta cloreto de magnésio hidra
tado, de alto grau de pureza. Fun
dido e submetido a eletrólise, 
produz magnésio elementar 
(99,9/99,95% de pureza).

Como subproduto do processo 
Dow, obtém-se bromo, usado na 
fabricação de chumbo* tetraetila 
(aditivo antidetonante da gasolina).

Entre os compostos de magné
sio, destacam-se: o óxido (ou mag
nésia, Mg O), que, misturado com 
asbesto (silicato de magnésio), é 
usado como material isolante, para 
recobrir caldeiras e condutos de va
por; o cloreto MgCl2 substância 
deliquescente responsável pelo 
umedecimento do sal de cozinha; o 
sulfato heptaidratado, ou sal de Ep- 
som (M gS04.7H20), usado como 
laxante; o carbonato básico (mag
nésia alva ou leite de magnésia), 
utilizado como purgativo e no com
bate à acidez estomacal.

No estado puro, o magnésio é

pouco usado. No entanto, quando 
ligado ao alumínio* ou ao zinco* 
(embora a proporção destes ele
mentos seja sempre inferior a 
10%), ou ainda, ao manganês*, silí
cio ou zircônio, encontra vasto 
campo de aplicações: na fabrica- 
ção_ de peças para automóveis e 
aviões, de aparelhos para uso ma
nual (como furadeiras e serras), etc. 
Respondem por esses empregos 
propriedades como boa usinabili- 
dade, extrema leveza e elevada re
sistência mecânica. (A liga ZK60A 
—  T5 — 5,5% de zinco e 0,45% 
de zircônio — tem uma resistência 
de cerca de 30 kg/mm 2.)

Peças à base de ligas de magné
sio se produzem por fundição em 
areia, fundição sob pressão, forja- 
mento e extrusão. Ô processo de 
fundição*, sobretudo em areia, re
quer cuidados especiais, devido à 
reatividade do magnésio; o metal 
líquido deve ser protegido do con
tato direto com o ar. Depois da 
fundição, a extrusão* é o método 
mais usado, principalmente para 
fabricar perfis estruturais.

Berílio e cálcio

O berílio, descoberto em 1798 
pelo francês Louis Nicolas Vau- 
quelin (1763-1829), está presente 
na crosta terrestre com apenas 
0,0004% em peso. Seu único mine
ral importante é o berilo, um sili
cato de fórmula Be3Al2(S i0 3)6 .

A preparação do berílio metálico 
recorre a eletrólise de uma mistura 
fundida de cloreto de berílio e de 
cloreto de sódio, ou ao aqueci
mento de fluoreto de berílio com 
magnésio. Tanto o elemento como 
seus compostos são muito tóxicos, 
exigindo cuidados especiais de ma
nuseio. O berílio é usado na prepa
ração de ligas* especiais, para en
durecê-las; e, por seu elevado ponto 
de fusão (1 285 graus centígrados), 
é usado em ogivas para foguetes es
paciais.

O cálcio, quinto elemento em 
abundância na natureza (3,5% em 
peso), foi descoberto independente
mente por Davy, pelo sueco Berze- 
lius* e pelo francês Pontin, em 
1808. Ocorre na natureza sob a 
forma de carbono C a C 0 3 (calcá
rio, mármore, calcita, espato-da-is- 
lândia, estalactites, estalagmites, 
conchas, corais, etc.); e também 
como dolomita; gesso ou gipsita 
(C aS 04); e fosforita (Ca3(P 0 4)2). 
Existe ainda na água do mar, como 
sulfato e carbonato.

O metal pode ser obtido por ele
trólise do cloreto de cálcio fundido. 
Reage com a água, a frio, for
mando hidrogênio*_(que se usa no 
enchimento de balões, para obser
vação atmosférica). É empregado 
na refinação de óleos minerais, a 
fim de eliminar o enxofre; e como 
desoxigenante, na metalurgia do 
cobre*, aço*, níquel, chumbo, etc.

A maioria dos compostos de cál
cio tem grande importância indus
trial. A cal viva, o óxido C aO  — 
obtido por decomposição térmica 
do calcário, a 900 graus Celsius 
— , é usada na preparação do car
beto de cálcio, ponto de partida 
para a obtenção do acetileno 
(C2H2) e da cianamida (CaCN2), 
empregada como adubo (fornece 
n ilro g en io  ao  so lo ); n a  fa b ric a ç ão

O magnésio, encontrado em minerais como a kainita (ao alto), é usado, em 
liga com o alumínio, na fabricação de caixas de câmbio para veículos.

A  e s t r o n c ia n ita  c o n s t itu i  u m a  d a s  p o u c a s  fo n te s  n a tu r a is  d o  e s t rô n c io .
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do vidro* da soda* cáustica (pelo 
processo solvay), de cimento*, de 
argamassa, de bases alcalinas (por 
caustificação); etc.
__ Outros compostos importantes 

são: o sulfato de cálcio, usado na 
confecção de moldes para dentadu
ras, no tratamento de ossos fratura
dos, e misturado com serragem de 
madeira, empregado como estu
que, em tabiques e recobrimento de 
paredes; o bissulfito C a(H S03)2, 
utilizado na indústria do papel; o 
fosfato, importante fertilizante; e o 
cloreto, empregado na preparação 
de misturas refrigerantes e na ob
tenção do cálcio elementar.

íons cálcio (ou magnésio) na 
água* criam problemas para a in
dustria e em usos domésticos. Essa 
água — “ água dura” — não forma 
espuma com o sabão e, ao ser fer
vida, precipita C a C 0 3, substân
cia que obstrói os canos e provoca 
explosões em caldeiras. Se a dureza 
é temporária (água com bicarbo
nato de sódio), pode ser eliminada 
por aquecimento ou com cal ex
tinta (hidróxido de cálcio); se ela é 
permanente (provocada pela ocor
rência de sulfato ou cloreto de 
magnésio ou de cálcio), o “ amole 
cimento” é conseguido mediante 
reações de precipitação.

Estrôncio bário e rádio

O estrôncio, vigésimo elemento 
em ordem de abundância (0,035%), Em certas jazidas, a barita ocorre na forma de colunas estratificadas.

foi descoberto pelos cientistas in
gleses Adair Crdwford e Davy, em 
1808. Seu nome deriva de Stron- 
tian, região escocesa de onde pro
veio o minério que levou a seu iso
lamento: estroncianita (S rC 03). O 
estrôncio ocorre também como sul
fato, na celestita (SrS04). O isó- 
topo de número de massa 90, radia
tivo, é encontrado na poeira 
atômica, sendo absorvido pelos os
sos; em grande quantidade, destrói 
a medula e causa câncer.

O bário, mais abundante que o 
estrôncio (0,05%), também foi des
coberto por Davy, em 1808. (O 
nome vem do grego barus = “pe
sado” : sua densidade é 3,5 g /cm 3.) 
Seu principal minério é a barita 
(B aS04), seguida da witherita 
(BaCOj). Bário e estrôncio distin
guem-se pela cor da chama, respec
tivamente verde e vermelha.

O rádio, sexto elemento em or
dem de raridade, foi isolado em 
1898, pelo casal Pierre e Marie 
Curie*. Provém da cisão nuclear de 
elementos mais pesados, sobretudo 
urânio*. A pechblenda (U3Oa im
puro) constitui, portanto, impor
tante fonte de rádio. (A abundância 
do elemento na Terra é inferior a 
uma parte por bilhão (1012).)

VEJA TAM BÉM : Água; Elemen
tos, Classificação Periódica dos; 
Radiatividade.

Os cristais de berílio —  elemento descoberto no final do século XVIII pelo 
francês Louis Nicolas Vauquelin —  apresentam estrutura hexagonal.

O cálcio, metal muito difundido, pode ser encontrado na natureza como sul
fato, em cristais de gesso (à esquerda), brancos, incolores e transparentes, 
ou coloridos por impurezas assimiladas durante a cristalização.
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Magnetismo

A atenção para os fenômenos de 
magnetismo foi despertada já  na 
Grecia antiga: em Magnésia (uma 
cidade de Asia Menor), era abun
dante uma pedra que atraía o ferro. 
Daí provém seu nome atual — 
magnetida, que é um ímã natural.

Mergulhando-se um ímã em li
malhas de ferro, estas aglome
ram-se em suas extremidades, os 
pólos do ímã. Estes podem ser de
terminados por meio de uma agu
lha magnética equilibrada sobre 
um suporte vertical: após oscilar 
um pouco, a agulha estabiliza-se, 
sempre com ^a ponta indicando 
para o norte. A extremidade oposta 
dá-se o nome de "pólo sul” . Cons
tata-se ainda que os pólos iguais se 
repelem, os diferentes se atraem e 
que é impossível separá-los de um 
ímã: ao se cortar ao meio uma 
barra magnetizada, cada uma das 
metades passa a ter, novamente, 
um pólo norte e um pólo sul.

Isto sugere um modelo simples 
para a explicação de fenômenos 
magnéticos: cada substância seria 
composta de inúmeros ímãs ele
mentares ou moleculares. No es
tado desmagnetizado, esses ímãs 
moleculares estariam distribuídos 
de maneira desordenada e seus efei
tos se anulariam. Em uma substân
cia magnetizada, pelo contrário, 
esses ímãs se encontrariam 
alinhados; e a intensidade da força 
magnética seria proporcional a esse 
alinhamento.

Massa magnética

O conceito de massa magnética 
foi introduzido para medir a força 
entje corpos imantados. Dadas 
duas massas magnéticas puntifor- 
mes, as forças que nelas atuam 
obedecem a duas leis* científicas: a 
intensidade da força de atração ou 
repulsão é proporcional ao produto 
das massas magnéticas; e a intensi
dade da força de atração ou repul
são é inversamente proporcional ao 
quadrado da distancia entre as 
massas magnéticas (Lei de Cou
lomb). Da combinação de ambas 
resulta a fórmula de Coulomb:

F _ * ml m2
// ' d2 

onde E é a força entre as massas 
(em valor absoluto), m, e m2 são 
as massas magnéticas, a, a distân
cia entre elas, e /(, uma constante 
que indica a permeabilidade mag
nética do meio. Segundo essa fór
mula, a força de atração ou repuf 
são (conforme o sinal) é 
diretamente proporcional ao pro
duto das massas magnéticas e in
versamente proporcional ao qua
drado da distância entre elas.

A existência de forças magnéti
cas ao redor de um ímã conduz à 
noção de campo magnético. Assim, 
chama-se campo magnético de uma 
massa a região que a envolve. Se 
em um ponto A  do campo magné
tico da massa M  for colocada a 
massa magnética m, suficiente
mente pequena para que sua in

fluência sobre o campo de M  seja 
desprezível, M  exercerá sobre m 
uma força F (de atração ou repul
são). A propriedade fundamental 
do campo magnético é dada pela 
equação F =  mH, onde H  (campo 
magnético no ponto A ) não de
pende de m. Isto quer dizer que H, 
o quociente da força F pela massa 
m, é constante em um ponto A. O 
campo magnético H é uma gran
deza vetorial: é especificado por 
uma intensidade (valor absoluto de 
F), direção (mM ) e sentido (de M  
para m ou de m  para M).

Se uma massa magnética de 
prova, tomada para estudar o 
campo, puder deslocar-se livre
mente sob a ação das forças que 
atuam sobre ela, essa massa desen
volverá uma trajetória que se deno
mina linha de força do campo. 
Quando se coloca um ímã sob uma 
superfície recoberta de limalhas de 
ferro, estas alinham-se, magnetiza
das, no sentido das linhas de força. 
A configuração resultante, cha
mada de espectro magnético, cons
titui uma imagem do campo mag
nético no plano. O campo, na 
realidade, ocupa todo o espaço.

Num campo magnético que 
fosse produzido por uma única 
massa magnética puntiforme, as li
nhas de força sairiam radialmente 
da massa magnética. Sendo os pó
los de um ímã inseparáveis, as li
nhas de força são curvas que vão 
de um pólo ao outro. O campo 
magnético num ponto é, assim, a 
soma vetorial do campo produzido 
em cada pólo.

Além do vetor campo magnético 
H, uma outra grandeza vetorial 
tem importante papel nos fenôme
nos magnéticos — a indução mag
nética: um corpo imanta-se quando 
é colocado perto de outro já 
imantado.

Magnetismo terrestre

Mil anos antes de Cristo, na 
China, os viajantes utilizavam um 
aparelho em forma de homem, cujo 
“braço” apontava permanente
mente para o sul. Era uma das pri
meiras bússolas, cuja construção 
baseia-se na existência do campo 
magnético em torno da Terra. O 
globo terrestre comporta-se, dessa 
maneira, como um imã cujo norte 
magnético está próximo do pólo 
norte geográfico.

Além de não coincidir com a dos 
pólos geográficos, a posição dos 
pólos magnéticos da Terra varia 
com o tempo. Por isso, a agulha 
magnética numa bússola não se ali
nha com o meridiano geográfico lo
cal, mas com o meridiano magné
tico. O “desvio” resultante é 
denominado “declinação magné
tica” do lugar. Já a “ inclinação 
magnética” é o desvio da agulha 
em relação ao plano horizontal. 
Com base nos dados de inclinação 
e declinação magnéticas são feitos 
os mapas magnéticos que consis
tem em dois sistemas de linhas: as 
isógonas, que unem pontos de igual 
declinação, e as isóclinas, que 
unem pontos de igual inclinação.

VEJA TAM BÉM : Geomagne- 
tismo.

Grua eletromagnética —  uma das aplicações do magnetismo na indústria.

Forças magnéticas que envolvem o ímã compõem seu campo magnético.
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Mahler

Conhecido como Belle Époque, 
o período da história europeia que 
abrange o final do século XIX e o 
início do século XX caracteri- 
zou-se pela alegria leviana e esfu- 
ziante de uma sociedade burguesa 
segura de si mesma. Mas, por trás 
de sua festividade aparente, essa 
época marcou a transição para os 
grandes conflitos sociais e ideológi
cos do século XX.

Idêntica transitoriedade assina
lou a história da música ocidental. 
O sistema tonal, fundamentado por 
Bach* e Rameau*. havia sido le
vado ao limite extremo de suas pos
sibilidades com as experiências 
cromáticas de Wagner*. E, en
quanto não se definia a nova mú
sica do século X X  —  com a atona- 
lidade* e o dodecafonismo* de 
Schõnberg* — , alguns composito
res entregavam-se a procura de no
vos caminhos.

Gustav Mahler, o mais típico de
les, nasceu num lar judaico a 7 de 
julho de 1860, em Kalischt, cidade- 
zinha da Boêmia, então pertencente 
ao Império Austro-Húngaro. Foi o 
segundo dos treze filhos de Ber- 
nhard Mahler, pequeno fabricante 
de licores, e de Marie Hermann. 
Cedo começou a aprender piano, 
revelando prodigiosa memória mu
sical. Aos nove anos de idade, deu 
seu primeiro concerto público, em 
Iglau. Aos quinze, Mahler foi le
vado para Viena, cujo Conservató
rio cursou de 1875 a 1878 tendo 
como professores Epstein (piano), 
Fuchs (harmonia) e Krenn (história 
da música, contraponto e composi
ção).

Em 1877, Mahler ingressou na 
universidade e fez o curso de mú
sica com Anton Bruckner 
(1824-1896), impressionando-se 
fortemente com o mestre. Através 
deste e de Hugo Wolf (1860-1903), 
com quem se ligou intimamente, re
cebeu a influência de Wagner 
(sensível nas primeiras obras, mas 
superada logo depois).

Em 1880, enamorou-se de Jose- 
phine Poisl, jovem que lhe inspirou 
três melodias, duas das quais inédi
tas. Mas foi da morte desse amor 
que nasceu sua primeira obra im
portante: Das Klagende Lied (A  
Canção Plangente) uma cantata 
para solo, coro e orquestra, em que 
já  se apresentam nitidamente al
guns traços peculiares do estilo de 
Mahler: idéias melódicas brilhan
tes, sentimento popular e dram á
tico e requinte de orquestração.

O compositor e o regente

Não conseguindo a execução de 
sua obra, Mahler buscou na regên
cia um meio de sobrevivência. Ini
ciou sua extraordinária carreira de 
diretor de orquestra em Hall 
(1880), atuando depois em Lal- 
bach, Olmutz, Viena, Cassei e 
Praga. De 1891 a 1897, foi o pri
meiro regente do Teatro Municipal 
de Hamburgo, graças à influência 
de Brahms*. que muito o apreciava 
como regente de óperas; transfe-
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A música de G. Mahler (em cima) superou sua época. (Embaixo, frontispício 
da partitura da "Terceira Sinfonia" e página da "Sexta Sinfonia".)

riu-se em 1897 para Viena, sendo, 
naquele mesmo ano, nomeado dire
tor da Ópera Imperial da capital 
austríaca. Sob a sua direção, a 
Ópera reconquistou o primeiro lu 
gar europeu. Considerado um dos 
maiores regentes de todos os tem
pos, passou a ocupar, em 1907, a 
direção musical ao Metropolitan 
Opera House, da cidade de Nova 
York, e, posteriormente, dos Con
certos Filarmônicos.

Mahler renovou por completo o 
estilo de representação de óperas e 
extraiu das interpretações instru
mentais potencialidades insuspeita- 
das, erguendo a orquestra a um 
nível antes inatingido. Suas execu
ções de obras de Gluck*, Mozart*, 
Beethoven*, Wagner, Schumann* e 
Brahms são até hoje consideradas 
insuperáveis. Exigia o máximo de 
si mesmo e dos auxiliares, susci
tando, com isso, freqüentes inimi
zades. Nervoso, de magreza esque
lética, dirigia a orquestra com rigor

despótico. Essa ânsia de perfeição 
obrigava-o a um severo regime de 
trabalho, que acabou exaurindo 
prematuramente suas forças. Re
tornou a Viena em 1911, onde mor
reu a 11 de maio do mesmo ano.

A ambição suprema de Mahler 
não era a regência, mas a composi
ção. Apesar do esforço que lhe exi
gia a direção de orquestras, deixou 
uma obra volumosa, em que avul
tam os lieder e as sinfonias.

Ao contrário de seus predecesso
res no gênero, Mahler não deu a 
seus lieder acompanhamento de 
piano —  preferiu a orquestra sinfô
nica. Estruturava-os com grande 
requinte erudito e, simultanea
mente, procurava manter-se fiel ao 
espírito popular, impregnando as 
canções de elementos dos folclores 
austríaco e eslavo. Os Lieder eines 
Fahrenden Gesellen (Canções de 
um Aprendiz Andarilho, 1885) 
possuem letras escritas pelo pró
prio compositor, c que foram tom a

das pela crítica como autênticas 
criações do povo. Com arte excep
cional, musicou as poesias popula
res de Arnim e Brentano (1808), 
disso resultou os Lieder aus des 
Knaben Wunderhorn (Canções do 
Menino da Corneta Encantada). 
Outra coleção muito célebre é K in
der totenlieaer (Cânticos Fúnebres 
Infantis)

Os lieder sinfônicos estão a um 
passo da sinfonia característica de 
Mahler, com orquestra, solo de 
canto e coro (a “ sinfonia cantada”, 
cujo modelo foi a “missa sinfô
nica” de Bruckner*).

Mahler compôs dez sinfonias. A 
primeira (1894), em ré maior, deno
minada Titan, é puramente orques
tral. Canta a natureza e a juven
tude. A Sinfonia n.° 2, em dó 
menor (1894), tem a morte como 
inspiração. A terceira, em ré menor 
(1895/96), escrita para alto, coro e 
orquestra, evoca a natureza e a 
criação. A Sinfonia n.° 4 (1900, sol 
m aior) é Uma espécie de idílio. As 
sinfonias de números 5 (1901/02),
6 (1903/04) e 7 (1904/05) são ex
clusivamente orquestrais. En
quanto estas parecem fluir ao sabor 
de inspirações momentâneas, a Sin
fonia n.° 8 (1907), em mi bemol 
maior, obedece a um plano previa
mente fixado. Chamada “dos Mil” , 
a Sinfonia n.° 8 recorre a um apare
lho sonoro excepcional: inteira
mente cantada, exige orquestra de 
150 figuras, oito solistas, três coros 
(sendo um de crianças) e órgão. A 
Sinfonia n.° 9 (1910), tecnicamente 
a mais avançada, baseia-se na poli
fonia e aproxima-se do atonalismo. 
A décima (1910), inacabada, pos
sui estrutura harmônica muito 
avançada e já  vizinha de Schon 
berg (que seguiria o caminho 
aberto por Mahler em direção à 
cantata sinfônica de proporções 
grandiosas).

Seu poema sinfônico Das Lied  
von der Erde (A Canção da Terra), 
que tem poemas chineses como 
texto, é um trabalho intermediário 
entre os lieder e as sinfonias.

A obra do compositor austríaco 
não encontrou, acolhida receptiva 
em sua época. É que Mahler nao só 
a refletiu, como a ultrapassou. 
Apesar de todos seus resquícios ro
mânticos do século XIX , chegou 
ao limiar do Modernismo*. Em sua 
música mesclam-se ambiguamente 
tendências conflitantes: simplici
dade popular e requinte extrema
mente complexo, paixão pela natu
reza e angústia da morte, fé 
religiosa e tormento da dúvida inte
lectual, fidelidade à tradição e an
seio de modernidade.

Pouco conhecida fora do mundo 
germânico, a obra de Mahler foi 
condenada ao esquecimento pelo 
anti-semitismo nazista. Entretanto, 
a partir de 1960, a música mahle- 
riana renasceu e vem ganhando 
enorme prestígio. A seus grandes 
intérpretes do passado, como 
Bruno Walter, Richard Strauss e 
Willem Mengelberg somaram-se 
Leonard Bernstein, Pierre Boulez* 
e Bernard Haitink.

VEJA TAM BÉM : A  tonalidade; 
Dodecafonismo: Romantismo;
W a g n e r .
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0 poeta dedicou-se também ao teatro. Para sua peça "Mistério Bufo", chegou a desenhar os personagens (divididos em privilegiados e proletários).

para campanhas sanitárias, ao lado 
de poesias participantes como Ode 
à Revolução e Marcha de Esquerda 
(ambas de 1918), e 150 000 (1920). 
Experimenta também o teatro: sua 
peça Mistério Bufo, com direção de 
Meyerhold* e cenários de Male- 
vitch* —  as mais arrojadas expres
sões russas do teatro e da pintura, 
na época — , provoca novo escân
dalo, por seu vanguardismo.

Em 1922, viaja pelo Ocidente, 
conhecendo a Letônia, Berlim e Pa
ris. Com seus amigos cubo-futuris- 
tas, organiza, no ano seguinte, a re
vista L e f  (sigla de liev fron t = 
“frente de esquerda”), que busca 
aliar à luta pelas transformações 
sociais uma arte revolucionaria. 
Entre os colaboradores estão os es
critores Pasternak* e Isaac Babel*, 
os cineastas Eisenstein* e Dzíga- 
Vertov*, o artista plástico Rodt- 
chenko* e o crítico ó ss ip  Brik. Em 
1925 o poeta visita a França, a Es
panha, o México e os Estados Uni
dos; e percorre, a seguir, quase 
toda a União Soviética. Dois anos 
depois lança a N óvi L e f  (Nova  
Lef), na mesrna linha da revista an
terior. Atua também no cinema, 
como roteirista e ator. Suas novas 
peças de teatro, O Percevejo e Os 
Banhos, estréiam em 1929 e 1930.

A vida e seu oficio

Como poucos, Maiakóvski 
exemplifica os problemas do enga
jamento do homem e de sua arte no 
mais alto nível, ou seja, quando o 
encargo social é assumido sem re
núncia à evolução estética.

Acreditando na revolução social 
que ocorreu em seu país, M aia
kóvski tenta colocar sua linguagem 
poética a serviço da ideologia, mas 
sem fazer concessões literárias. En
tende que “sem forma revolucioná
ria não pode haver arte revolucio
nária”, pois “ a novidade do 
material e do processo é indispen
sável em qualquer obra poética”. 
Opõe-se aos adeptos da Proletkult

Maiakóvski

Vladimir Vladimirovitch M aia
kóvski, um dos maiores poetas rus
sos da época moderna, nasceu em 
1893 na aldeia de Bagdádi (hoje 
Maiakóvski), na Geórgia.

Aos dezessete anos, depois de já  
ter sido preso duas vezes por ativi
dades revolucionárias bolchevi
ques, abandonou o ginásio, dis
posto a dedicar-se à pintura. Na 
Escola de Belas-Artes, conheceu 
David Burliuk (1882- ), que o 
encorajou a desenvolver sua poe
sia. Em 1912, participaram ambos 
do cubo-futurismo, ao lado de Vie- 
limir Khliébnikov (1885-1922) e 
outros, assinando o manifesto Bo
fetada no Gosto do Público, que 
atacava a Academia, os escritores 
consagrados, o “ bom senso” e o 
“bom gosto”, e defendia uma série 
de novos direitos do poeta (entre os 
quais o da criação arbitrária de pa
lavras). Maiakóvski participou en
tão de leituras públicas das compo
sições do grupo e de tumultuados 
debates. Embora influenciados pelo 
Futurismo* italiano, os russos di
vergiam das posições ideológicas 
defendidas por Marinetti*.

Quando eclode a Primeira 
Guerra Mundial (1914/1918), 
Maiakóvski apresenta-se como vo
luntário, mas e recusado por razões 
políticas. No ano seguinte, conhece 
o crítico Óssip Brik e sua mulher, 
Lília, que seria a grande paixão do 
poeta. Logo depois, escandaliza o 
mundo literário com o poema A 
Nuvem de Calças, publicado ainda 
em 1915' (com várias páginas cen
suradas). Em 1917, adere à Revo
lução Russa*; e, durante a guerra 
civil, executa poemas-cartazes para 
a Rosta (Agência Telegrafica 
Russa). No início do governo bol- 
chevista, faz publicidade em versos
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Durante a Guerra Civil (1918-1921), Maiakóvski executoU poemas-cartazes 
para a Rosta (Agência Telegráfica Russa) incitando à defesa da Revolução.
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Em cima, capa da coletânea de ver
sos de Maiakóvski e Aseev (1924). 
No cinema, ele chegou a represen
tar papéis principais.

(“cultura proletária”, no sentido de 
uma obra formalmente pobre para 
“facilitar” a compreensão popular). 
E mais tarde indispõe-se também 
com os seguidores de uma litera
tura oficial, o Realismo* Socialista.

Para Maiakóvski, a poesia não 
pode seguir uma linha tiranica
mente imposta. Não pode confi
nar-se nem mesmo ao lirismo. Tem 
de ser, e simultaneamente, “ cari
cia” e “açoite”, “ slogan” e “baio
neta”, e, sobretudo, “uma viagem 
ao desconhecido”. Desagradam- 
lhe, assim, tanto os “ líricos castra
dos”, como os burocratas (por ele 
satirizados em poemas como Hino 
ao Juiz e Hino ao Crítico). Defende 
a crítica formalista, os artistas do 
Construtivismo* plástico e os poe
tas experimentais (como Khliébni 
kov), comparados por ele às cen
trais elétricas que fornecem energia 
às subestações distribuidoras de
energia. A arte não deve se emnn-

A civilização maia estendia-se do México a Honduras. (Vaso da Guatemala.)

brecer: Maiakóvski pede que “se 
eleve a cultura do povo”, ja  que a 
poesia é “ uma forma de produção, 
dificílima, complexíssima '.

Tentando explicar seu trabalho a 
um fiscal de rendas, escreve: “ A 
poesia/ é como ,a lavra/ do rádio,/ 
um ano para cada grama./ Para ex
trair/ uma palavra,/ milhões de to
neladas de palavra-prima”. E chega 
a exigir para suas composiçoes 
“concisão, precisão das fórmulas 
matemáticas” (embora pratique 
uma poesia acentuadamente oral).

A morte e seu paradoxo

Os primeiros poemas de M aia
kóvski, influenciados por Khliebni- 
kov, eram altamente experimentais, 
cheios de neologismos e constru
ções insólitas, como os versos pie- 
rieviérti (“ invertidos”), cujas síla
bas podem ser lidas de trás para 
diante. À medida que sua obra se 
tornou participante, o poeta evo
luiu para uma linguagem coloquial, 
impregnada de humor e acionada 
por violentas imagens. Ao mesmo 
tempo, seus versos passaram a ter 
uma estruturação típica — a dispo
sição das linhas em “degraus tipo
gráficos” , o que acentua a articula
ção oral e enfatiza certas palavras, 
dando-lhes uma dimensão espacial.

No ensaio Como Fazer Versos 
(1926), o poeta mostra até que 
ponto eram elaborados seus textos. 
Para o poema A Serguei Iessênin 
chegou a escrever sessenta varian
tes do mesmo verse), até atingir 
uma forma satisfatória. Nessa poe
sia, ele procurou responder cons
trutivamente aos versos que Iessê- 
nin escrevera com seu próprio 
sangue, ao suicidar se J  1925): “ Se 
morrer nesta vida não é novo/ 
Tampouco há novidade em estar 
vivo . Replicou Maiakóvski: 
“ Nesta vida/ morrer não é difícil./ 
O difícil/ é a vida e seu ofício” .

Paradoxalmente, ele buscaria o 
mesmo fim, cinco anos mais tarde. 
Suas idéias revolucionárias sobre 
arte colocaram-no sempre — 
mesmo quando já  desfrutava uma 
relativa celebridade na União So
viética —  em situação polêmica. 
Acusavam-no de ser “ incom 
preensível para as massas” e de 
“usar palavras indecentes”. Em 
1930, tentando superar essas diver
gências, ele aderiu à RAPP (Asso
ciação Russa dos Escritores Prole
tários). Mas foi totalmente inútil. A 
exposição “ Vinte Anos de M 3'3- 
kóvski , então realizada, suscitou 
novos ataques.

E nesse mesmo ano, em Moscou, 
matou-se com um tiro. Há mais de 
uma interpretação para esse fim 
trágico. Fala-se de depressão, agra
vada por afecção da garganta. 
Lembra-se sua complicada situa
ção amorosa com Lilia Brik. Mas 
tem-se por certo que muito concor
reu para o desenlace a emergência 
do regime férreo de Stálin*, carac
terizado, no plano artístico, pelas 
perseguições e pela institucionali
zação de um realismo convencional 
e hostil ao vanguardismo literário 
característico de Maiakóvski.

VEJA TAM BÉM : Futurismo: 
R ea lism o .

Maias

Uma centena de cidades em ruí
nas, perdidas na vegetação tropi
cal, e 2 milhões de descendentes é 
o que restou da civilização maia 
submetida pelos espanhóis nos sé
culos XVI e XVII. Estudos arqueo
lógicos que foram efetuados a par
tir de Copán —  velha capital maia 
(comprada, em 1839, pelo governo 
dos Estados Unidos) — fornecem 
dados a respeito dessa civilização 

ue exerceu sobre outros povos in 
uência semelhante à dos gregos 

sobre os romanos.
Com 15 milhões de habitantes, o 

império estendia-se por uma área 
de 325 000 quilômetros quadrados, 
compreendendo os atuais Estados

mexicanos de Yucatán, Campeche. 
Tabasco, um trecho de Chiapas e 
do território de Quintana Roo, a 
maior parte da Guatemala e Hon
duras. Embora não atingissem o 
desenvolvimento urbano dos egíp
cios ou astecas* — as cidades 
maias não ultrapassavam 200 000 
habitantes — , nem tenham domi
nado plenamente o uso dos metais, 
os maias construíram uma civiliza
ção (jue pode ser comparada à 
egípcia e à mesopotâmica.

Uma sucessão de impérios

Como outros povos, os maias ti
veram períodos históricos distintos 
que correspondem à sua expansão 
em certas regiões, e sua desintegra
ção. Isso permite a divisão de sua 
história em três épocas distintas: a 
Pré-maia (3 000 a.C. 317), o An 
tigo Império (317-987) e o Novo 
Império (987-1697).
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A primeira corresponde a uma 
fase obscura: sabe-se que inicial
mente ignoravam a cerâmica e a 
agricultura de irrigação; o milho só 
começou a ser cultivado por volta 
de 1000 a.C.

O Antigo Império caracteriza-se 
pelas grandes cidades — Tikal, 
Uaxactun, Copán, Xultin, Yaxchi- 
lán, Piedras Negras —• conhecidas 
pelas esteias comemorativas, cons
truídas a cada vinte anos. Os ar
queólogos dividem-no em três pe
ríodos, de acordo com a 
construção de vilas importantes e 
as características da cerâmica: de 
317 a 633, a cerâmica de Tzakol; 
de 633 a 731, a de Tepeu; e, final
mente, de 731 a 987, o apogeu dos 
grandes centros urbanos. Nesta 
epoca ocorre o fim da unidade lin
güística dos maias, devido à inva
são dos grupos nahuatl: ao norte 
desenvolvem-se os dialetos itza, 
mopán e lacandon; ao sul o chol, 
chorti, zendal e tzotzil.

O Novo Império inicia-se com o 
estabelecimento de grupos itza em 
Chichén (Yucatán), unidos a outros 
grupos indígenas: os toltecas, acul- 
turados pelos maias, sob a chefia 
de Kukulcán deslocam-se de Tuia 
e fundam Mayapán; os xiu, sob a 
chefia de Tutul, fundam Uxmal. 
Durante todo o período puuc 
(987-1194), domina a Liga de 
Mayapán, composta pelas três ci
dades confederadas.

No século XII uma série de cri
ses envolve o império maia: a Liga 
de Mayapán se desfaz; a cidade de 
Mayapán submete Chichén e esta
belece o domínio por mais de dois 
séculos (o período mexicano: de 
1194 a 1441). Finalmente, por 
volta de 1450, inicia-se a fase de 
desintegração: os maias de Chi
chén sublevam-se e ocupam M aya
pán; há completa desorganização 
política; e a religião (apocalíptica) 
define um ocaso cultural. Quando 
os espanhóis atacam, são auxilia

dos inclusive por alguns grupos 
indígenas, como os xiu. Em 1697, 
numa ilha do lago Petén, são sub
metidos os últimos maias.

Milho e gente em abundância

A economia baseava-se na agri
cultura: além do milho, principal 
produto, cultivavam algodão, fei
jão, tomate, batata, tabaco e cacau, 
utilizando-se de técnicas que com
preendiam, para o milho, o sistema 
do milpa — limpeza da terra com 
um enxadão curvo (rai) — , a 
queima da vegetação, a abertura de 
sulcos com um bastão pontiagudo, 
a fertilização com cinzas e a se
meadura. Conheciam três espécies 
de milho, que eram semeadas su
cessivamente em um ano.

O trabalho e as funções impor- 
intes ou de prestígio na sociedade 

eram centralizadas pelo 'Estado,

A arquitetura dos maias era dominada por fortes preocupações religiosas.

que detinha o controle político e 
militar sob um caráter religioso: o 
dirigente máximo era considerado 
uma divindade e o proprietário no
minal das terras distribuídas para o 
uso das comunidades. Ele interferia 
em todas as atividades, orientava 
as celebrações religiosas, determi
nava a utilização do tempo ocioso 
da população na construção de 
edifícios, etc.

O império dividia-se em vilas- 
Estado, governadas por um hala- 
chuinic, cujo cargo era hereditário. 
Responsabilizava-se pela política 
interna e externa e pelo recolhi
mento dos impostos. Logo abaixo 
estavam o chefe local — batab — , 
responsável pela jurisdição da vila 
e pelo comando dos soldados (mas 
submisso ao nacon, o chefe militar) 
e os tupil, funcionários subalternos, 
espécie de “polícia de quarteirão”, 
que tinham como função zelar pelo 
respeito às leis.

A sociedade dividia-se em qua
tro grandes estratos; os nobres ou 
“ aqueles que possuem pai e mãe”,

As paredes do Templo da Pintura (à esquerda), localizado em Bonampak. na península do Yucatán, são totalmente recobertas por afrescos. À direita, 
códice de Dresden: a escrita dos maias, único povo americano letrado que os europeus encontraram, ainda não foi totalmente decifrada.
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em gera! os chefes locais. Em se
guida situavam-se os sacerdotes — 
intelectuais conhecidos peio nome 
genérico de ahkin — , cujo cargo, 
também hereditário, era de grande 
prestígio. Possuíam várias atribui
ções: faziam sacrifícios e oferen
das, elaboravam calendários, reali
zavam estudos de astronomia, 
leitura de escrituras, etc. A maioria 
da população constituía o povo, 
fornecedor de mão-de-obra para a 
agricultura e construção de edifí
cios; finalmente, na base da socie
dade situavam-se os escravos, com
postos por prisioneiros de guerra e 
criminosos comuns, estes condena
dos ao trabalho forçado até o paga
mento da pena.

Entre as muitas realizações da 
civilização maia, foi realmente a 
ciência que ocupou lugar de desta
que. É possível que no século XVI 
um sacerdote maia conhecesse as
tronomia melhor que qualquer es
pecialista europeu.

Os conhecimentos astronômicos 
ligavam-se à agricultura: necessi
dade de elaboração de calendários 
agrícolas, de sistema de numera- 
çao, etc. A numeração era vigesi- 
mal (baseada em grupo de vinte 
unidades), como tambem a conta
gem do tempo — kin (um dia), ui
nal (vinte dias), tun (dezoito uinal, 
ou seja, 360 dias, mais um uinal su
plementar de cinco dias). Cada 
vinte tun (“anos”) formavam um 
katun e cada vinte katun formavam 
um bakatun.

Paralelamente ao calendário so
lar, havia o venusiano (de Vênus) 
e o tzolkin —  calendário de festas 
litúrgicas composto por 260 dias. 
Cada dia combinava a marcação 
de três sistemas igualmente com
plexos. Havia um ciclo de 104 anos 
com dois períodos de 52, ao fim 
dos quais havia grandes festas.

Arte, céus e cataclismos

A arquitetura maia era de cará
ter essencialmente religioso: a dis
posição dos edifícios formava um 
centro consagrado ao culto.

A escultura tinha função decora
tiva: baixos-relevos que, represen
tando divindades, sacerdotes ou 
chefes, serviam para decorar as es
teias de Copán. No Antigo Império 
essa arte era realista —  mostrava 
personagens em atitudes e situa
ções diversas; a do Novo Império, 
simbólica e abstrata, preferia moti
vos estilizados.

Quanto à religião, acreditavam 
que o criador do mundo era Hu- 
nab, cujo filho, Itzamna, invocado 
em cerimónias propiciatórias de 
ano novo, lhes dera a escrita, os có
digos e os calendários. Segundo a 
crençaj o universo era composto de 
três céus superpostos, chamados 
Oxlahuntiku, cada gual com seu 
próprio deus, calendario e fenôme
nos da natureza. Acreditavam tam 
bém que a era dos maias, precedida 
por duas outras que tiveram fim 
sob cataclismos universais, teria 
um final igualmente catastrófico, 
após o qual se iniciaria uma quarta 
era, onde todos os povos viveriam 
juntos.

Ao contrário das previsões reli
giosas, sobreveio o domínio espa
nhol, que os obrigou a viver sob o 
regime de encomiendas nas várias

províncias que originaram alguns 
dos países da América Central.

As línguas maias

As línguas maias são faladas na 
península de Yucatán (México), na 
Guatemala e, em escala menor, em 
El Salvador e Honduras Britânica.

Essa família lingüística divide-se 
em dois ramos: o huasteca e o maia 
propriamente dito; este último sub
dividido em numerosas línguas — 
chol, chontal, mopán, tzeltal, tzot- 
4il — , cujas características estrutu
rais são, por exemplo, o uso do 
dual nos pronomes, a classificação 
dos substantivos em categorias e a 
formação do plural pela junção ao 
substantivo do pronome pessoal da 
terceira pessoa.

As línguas maias estão em evi
dência sobretudo na península de 
Yucatán, graças ao ensino do cas
telhano à população maia, para 
desse modo melhor assimilá-la, tor
nando-a bilíngüe. Sua importância 
cresce para os lingüistas na medida 
em que vai evoluindo a decifração 
dos códices antigos e se revela um 
possível parentesco com línguas 
sul-americanas.

Considerado o único povo le
trado do mundo aborígine ameri
cano, sua escrita está preservada 
nas inscrições de monumentos e em 
três códices: de Dresden, de Madri 
e de Paris. As tentativas de deci
frá-la com métodos linguísticos 
permitiu separar elementos temáti
cos de afixos: um professor da Uni
versidade de Hamburgo, Günter 
Zimmermann, conseguiu desenvoj- 
ver um esquema baseado na posi
ção de elementos, que permite en
trever dados sintáticos, isto é, a 
construção das orações.

Hipótese de parentesco

A comparação do chol com o 
iunga, língua conservada até épo
cas recentes (há uma gramática pu
blicada em 1892), que pertenceu à 
cultura chinu do Peru antigo, foi 
estudada por Louisa R. Stark, que 
mostrou haver correspondências na 
fonologia, no léxico e na estrutura. 
A ocorrência, em iunga, de morfe
mas de flexão sufixados, em vez 
dos prefixos encontrados nas lín
guas maias, tem sua explicação na 
influência do ambiente lingüístico 
para o qual o iunga se teria deslo
cado.

O parentesco existente entre o 
iunga e o grupo uru-chipaia da 
Bolívia permitiu a essa cientista 
formular uma hipótese a respeito 
de um “maia-iunga-chipaia” ances
tral, do qual derivam os ramos iun- 
ga-chipaia e maia, em suas formas 
antigas, não documentadas. Dessa 
maneira, as línguas derivadas do 
primeiro estariam relacionadas às 
línguas maias não como “irmãs”, 
mas como “primas”. Se a hipótese 
(publicada em 1972) for compro
vada, oferecerá novos dados sobre 
as migrações de certos povos ame
ricanos e as relações entre as anti
gas civilizações do México e dos 
Andes.

VEJA TAM BÉM : América; A m e
ricana, Arqueologia; Astecas.

Templo dos Guerreiros (em cima) e poço sagrado de Chichén-ltzá, centro 
de civilização maia-tolteca e meio integrante do Novo Império.

Ruínas como as do palácio de Labná demonstram a avançada técnica arqui 
tetônica maia, uma das mais desenvolvidas da América pré-colombiana.
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Maláisia, 
Federação da

SUM ÁRIO

Localização geográfica: Sudeste 
Asiático, na península da Malásia 
e norte da ilha de Bornéu 

Superfície: 332 632 km2 
População: 11 005  000 hab. (esti

mativa para 1972)
Cidades principais:

Kuala Lumpur (capital — 466 000  
hab.), Penang (Georgetown), Ipoh, 
Johore Bharu, Málaca 

Divisão política: treze Estados fede
rados

Idiomas: malaio (oficial), inglês, dia
letos chineses e indianos 

Religiões: islamismo (oficial), bu
dismo, confucionismo, tauísmo e 
animismo 

Portos principais: Penang, Port 
Swettenham, Dungun, Telok An- 
son, Málaca, Port Dickson 

Aeroportos principais: Subang, 
Bayan Lepas 

Rodovias: 21 132 km (1969) 
Ferrovias: 2 310 km (1969)
Unidade monetária: dólar malai- 

siano

No Período Quaternário, a pla
taforma continental existente entre 
o sudeste da Ásia e a Austrália — 
que separava os oceanos Índico e 
Pacífico —  foi parcialmente reco
berta pelas águas. Emersas ficaram 
grandes ilhas como Bornéu e Su- 
m atra, e uma longa península que

se estende dos 13° de latitude norte 
até as proximidades do Equador. 
Essa estreita faixa de terra é um 
prolongamento, no sentido nor
te— sudeste, da Tailândia. Em sua 

orção meridional, ela se aproxima 
astante de Sumatra (a sul— su

doeste) e se separa por 600 quiló
metros de Borneu (a sudeste).

A península malaia comporta 
três unidades políticas distintas. A 
região norte pertence à Tailândia, 
e, no sul, ficam a Maláisia e o Es
tado de Cingapura* (este situado 
em ilhas junto ao litoral).

O estreito de M álaca —  entre a 
península e a grande ilha de Suma
tra — constitui uma passagem es
tratégica, ligando o Extremo 
Oriente (China, Japão e Indochina) 
com o sul (índia e Ceilão) e o su
doeste (Arábia e Pérsia) da Ásia. 
Além disso, a península malaia re
presentou o caminho terrestre natu
ral do Sião (hoje Tailândia) no 
rumo do mar da China meridional 
e da  Indonésia.

As conseqüências dessa posição 
manifest'am-se na própria formação 
étnica dos malásios. Originários de 
populações mongólicas (chamadas 
proto-malásicas) que penetraram 
na península no III milênio a.C., 
sofreram a influência de chineses, 
indianos, siameses e árabes, ate 
constituírem a etnia malásica atual, 
que ocupa não somente a penín
sula, mas as ilhas da Indonésia, das 
Filipinas e dos arquipélagos da 
Oceânia.

Até princípios do século XV, a 
península comportou pequenos rei
nos indianizados, ou esteve subme
tida a outros povos, mas, em 1403, 
um príncipe indonésio fundou o 
reino de Málaca, que —  mantendo 
excelentes relações com a China e 
defendendo-se dos ataques do Sião 
— veio a controlar todo o comér
cio nas duas margens do estreito. 
Em 1445, adotou-se o islamismo*, 
e o país passou a ser administrado 
por sultões.

Entretanto, o desenvolvimento
Na ex-colônia britânica de Sabah (na Maláisia Oriental), o serviço de lim
peza urbana é entregue aos cuidados de mulheres do grupo Kadazans.
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autóctone seria interrompido pela 
chegada dos europeus. Afonso de 
Albuquerque* capturou Málaca em 
1511, e, embora os portugueses se 
mantivessem apenas na capital, os 
sultões refugiados em Johore não 
encontraram meios de expulsá-los.

Os portugueses seriam seguidos 
pelos holandeses (1641), e estes pe
los ingleses (1795). Coube à Ingla
terra incorporar (na categoria de 
protetorados) os pequenos sultana- 
tos que haviam subsistido na penín
sula desde a desagregação do reino 
malásio, instaurando uma organi
zação política complexa. A coloni
zação britânica, introduzindo o 
cultivo da borracha, trouxe desse 
modo a valorização econômica da 
área e um enorme contingénte mi
gratório chinês.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, na qual a Malásia esteve ocu
pada pelos japoneses (1942/45), a 
Inglaterra outorgou certa autono
mia à região, criando a Federação 
da Malásia, cujo governo foi entre
gue aos nacionais. Isso provocou 
grande tensão entre malaios e chi
neses, e estes, encorajados pelo su
cesso de Mao Tsé-tung na China, 
iniciaram uma revolução comu
nista (julho de 19'48).

A insurreição fracassou, mas a 
tensão persistiu, pois os chineses, 
embora ligeiramente minoritários, 
formavam '2/3 da população ur
bana e controlavam praticamente 
quase todo o comércio e outras ati
vidades essenciais.

Tentando eliminar o conflito, a 
Inglaterra concedeu independência 
completa à região (1957), com di
reito a representação para a mino
ria chinesa. Contra a ameaça co
munista, propôs a união de suas 
antigas colônias (Malásia, Cinga 
pura, Brunei, Sarawak e Bornéu se
tentrional) numa Federação da 
“Grande M alásia” .

O projeto encontrou forte oposi
ção do presidente da Indonésia, 
Ahmed Sukarno (inimigo do go
verno conservador da Malásia, ele 
pretendia manter a hegemonia de 
seu país sobre toda a ilha de Bor
néu). Sukarno propôs a união da 
Indonésia com as Filipinas e as an
tigas colônias inglesas, mas seu 
plano era simplesmente uma forma 
de adiar ou impedir a consolidação 
do projeto ingles. Também a China 
manifestava preocupação com o 
destino de suas populações que vi
viam dentro da Grande Federação.

Levando adiante suas idéias, os 
ingleses patrocinaram um jjlebis- 
cito, e Brunei decidiu-se a nao par
ticipar (permanecendo como prote- 
torado britânico). Em julho de 
1963, formou-se oficialmente a Fe
deração da Maláisia, mas desde o 
princípio instalou-se o conflito en
tre dois de seus membros: Cinga- 
pura (sob controle da população 
chinesa) e a Malásia. Em conse
qüência,__ Cingapura retirou se da 
Federação (1965), que passou a 
contar apenas com a Malásia — 
chamada agora de Maláisia Oci
dental — , Sarawak e Sabah (antigo 
Bornéu setentrional) designados 
como Maláisia Oriental.

A situação política não se estabi
lizou com a nova organização: ve
rificaram-se conflitos étnicos, agra
vados em 1969 pela exclusão dos 
Chineses da composição governa

mental, e tensões nos Estados de 
Sarawak e Sabah, que desejam um 
grau maior de autonomia dentro da 
Federação.

As relações com a Indochina 
melhoraram após a queda do Presi
dente Sukarno, mas mantiveram-se 
péssimas com a China. A estabili
dade do governo da Federação pa
recia ameaçada também pela reti
rada das tropas britânicas da 
região, no início da década de 70.

A Maláisia Ocidental

Dividida em onze Estados, a 
Maláisia peninsular ocupa uma 
área de 131000 quilômetros qua
drados, com relevo montanhoso, 
cheio de encostas abruptas. O 
ponto culminante, no centro da re
gião, é o maciço Gunong Tahan 
(2 190 metros), parte da cadeia 
principal formada pelos montes 
Kerbau. Para o sul, as altitudes 
tendem a diminuir, restando apenas 
picos isolados.

Circundando as montanhas o li
toral (5 000 quilômetros de linha 
costeira) é baixo e pantanoso. As 
planícies costeiras formaram-se 
pela acumulação de areia, lama e 
massas aluvionais provenientes da 
montanha. É onde se encontram, a 
alguma profundidade, o ferro, o 
manganês, a bauxita e a cassiterita.

A vegetação predominante é a 
floresta tropical com milhares de 
espécies (somente de orquídeas há 
cerca de oitocentos tipos). A fauna 
também é extremamente variada. 
Contudo, os rios são curtos (o 
maior é o Sungei Pahang, com 320 
quilômetros), e as terras — panta
nosas ou constituídas de lateritas 
lavadas pela chuva —  são bastante 
pobres. A floresta sobrevive graças 
ao próprio húmus que produz, e a 
tentativa de elimina-la indiscrimi
nadamente acabaria apenas por es
terilizar o solo.

O clima é equatorial, sem varia
ção térmica. Faz calor o ano todo. 
As chuvas abundantes dependem 
da direção do vento, e precipi
tam-se com mais intensidade na 
época das monções.

A Maláisia Oriental

Sarawak e Sabah circundam o 
território de Brunei, dividindo com 
ele o norte de Bornéu (o resto da 
ilha pertence à Indonésia).

Ocupam uma área de 201 000 
quilômetros quadrados semelhan
tes (quanto ao relevo, às caracterís
ticas climáticas, à flora e à fauna) 
às da Maláisia Ocidental.

Sarawak, com vários cursos de 
água navegáveis, é uma província 
de “três andares” . Na fronteira da 
Indonésia situam-se altas cadeias 
montanhosas (ponto culminante: 
Gunong Murud, 2 423 metros), 
que descaem para o norte numa 
zona intermediária caracterizada 
por cadeias secundárias e colinas, 
terminando finalmente numa 
grande planície aluvional, baixa e 
pantanosa.

Em Sabah, onde só há um pe
queno rio navegável, o Kinabatan- 
gan. estão as maiores altitudes do 
Sudeste Asiático (Kinabalu, com 
4 101 metros de altura ao lado de 
planaltos férteis e uma estreita 
planície litorânea.

Como em outras regiões pantanosas, também entre as tribos da Maláisia 
a solução encontrada para o problema habitacional são as palafitas.

Rua de Kuala Lumpur, principal mercado maléisio de borracha e estanho.
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Em cima, porto de Málaca. disputado pelos europeus nos séculos XVI e 
XVII. Século XX: em Londres, o rei da Maláisia passa em revista suas tropas.

A população. predominante
mente indígena, e de cerca de 1,7 
milhão (1 milhão em Sarawak). Os 
grupos mais importantes são os 
dayaks (760 000) e os ibans 
(263 000). Em Sabah, os principais 
são os kadazans (179 000). Nos 
grupos urbanos, os chineses predo
minam sobre os maláisios, não só 
em Sarawak (onde coexistem 
301 000 chineses e 165 000 m alái
sios), mas também em Sabah.

A economia da Federação assen
ta-se essencialmente na atividade 
extrativa. tanto vegetal como mine
ral, com um acentuado predomínio 
da península sobre os Estados de 
Borríéu.

__Em 1970, com cerca de 1,3 mi
lhão de toneladas de borracha na
tural de alta qualidade, a Maláisia 
era o maior fornecedor mundial. 
Mais de 90% de sua produção pro
vém da Maláisia Ocidental.

O país também consegue desta
que na produção de copra, óleo e 
outros elementos derivados desta 
palmeira, abundante no litoral.

Entre os minerais, o fundamental 
é o estanho (extraído da cassiterita)
— a Maláisia contribui com cerca 
de 1/3 da produção mundial. Tam
bém se extrai do solo grande quan
tidade de ferro, e, em escala um 
pouco mais modesta, ouro, m anga
nês e tungsténio.

Quanto à agricultura, tem-se
mostrado insuficiente para suprir

as necessidades nacionais. O arroz, 
que é a base da alimentação, tem 
de ser importado, pois a produção 
local não supre senão 70% do con
sumo. Plantam-se também outros 
produtos, como pimenta, chá, mi
lho, batata-doce, mandioca, ta
baco, cacau, cana-de-açúcar e café.

A extração de madeira (ébano, 
sândalo, teca) é, em número de tra
balhadores, a terceira atividade do 
país. A pesca e a piscicultura, tra
dicionais, têm algum relevo na eco
nomia, enquanto a criação de ani
mais é uma atividade ainda 
incipiente.

Em 1966 o governo criou o pri
meiro plano qüinqüenal de desen
volvimento, pretendendo dotar o 
país de infra-estrutura para a insta
lação de indústrias e atrair capitais 
estrangeiros (para os quais foram 
concedidos privilégios especiais). 
Mas o papel da indústria é conside
rado discreto.

Exportando borracha, estanho e 
madeiras, o país mantém uma ba
lança comercial favorável, o que 
lhe permite suprir-se dos gêneros 
alimentícios e produtos manufatu
rados de que carece. Boa parte do 
comércio externo faz-se com Esta
dos Unidos, Inglaterra, Japão e 
Cingapura.

VEJA TA MB EM: Ásia.

Com o sangue do paciente, o inseto suga os gametócitos circulantes dos 
tipos feminino (1) e masculino (2). No estômago do mosquito, os gametóci
tos produzem as células sexuais masculinas (3 e 4) e femininas (5), que, 
depois de fundidas (6). formam um zigoto móvel e alongado (7). Atraves
sando as paredes do estômago (81. o zigoto se incita e começa a crescer 
(9 a 12). até formar o esporócito (13). que liberta os esporozortos (14). Estes 
vão para as glândulas salivares (15), de onde sáo inoculados no homem. 
No organismo humano, o parasito se desenvolve primeiro no fígado (A) e. 
a seguir, passa para o sangue (B).

Malária

Sezão,'; maleita,', febre palustre, 
paludismó e impaludismo são al
guns dos nomes pelos quais é popu
larmente conhecida a malária, 
doença infecciosa* transmitida ao 
homem por um mosquito do gênero 
Ànopheles. No Brasil, são quatro 
as principais espécies de Ànopheles 
transmissoras da malária: A . dar- 
linghi, A . aquasalis, A . cruzi e A. 
bellator.

O mosquito anofelino desenvol
ve-se em diferentes habitats. Al
guns exigem clima temperado ou 
quente; outros se criam em pânta
nos, rios ou lagos. Quando adulto, 
o macho alimenta-se de sucos vege
tais. Já a fêmea necessita de san
gue, que lhe dá os elementos indis
pensáveis à fertilidade. Assim, 
antes da desova, pica o homem ou 
outro animal.

O ar insalubre, o “mau ar” , foi 
considerado por muito tempo a 
causa da doença. Da! o nome “ ma
lária”. Hoje sabe-se que ela é pro
duzida por um protozoário — o 
plasmódio — , em cujo ciclo de 
vida se alternam dois hospedeiros:

o mosquito anofelino e o homem. 
São quatro as espécies de plasmó- 
dios parasitas do homem: Plasmo
dium vivax, P. falciparum, P. mala
rial e P. ovale.

Como se adquire

No estômago do mosquito fé- 
meo, os gametas masculino e femi
nino do plasmódio unem-se, na 
etapa de reprodução sexuada do ci
clo biológico desse parasito. O 
óvulo fecundado pelo espermato
zóide atravessa as paredes do estô
mago do mosquito, transforman- 
do-se num oocisto (oos =  “ovo”), 
dentro do  qual, pela divisão do nú
cleo, se desenvolvem milhares de 
esporozoítas. Ao romper-se o oo
cisto, os esporozoítas dissemi- 
nam-se no corpo do mosquito e 
chegam a suas glândulas salivares.

Ao picar o homem, a fêmea in
jeta  no vaso capilar de onde suga 
o sangue uma porção mínima de 
sua saliva, que é anticoagula'nte. 
Com a saliva penetram no corpo 
humano os esporozoítas do plas
módio que passam para a corrente 
sanguínea.

Os esporozoítas logo desapare
cem no sangue; e, a menos que se
jam  destruídos pelas defesas do or
ganismo, penetram nas células do 
fígado, da medula óssea e do baço.
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Nas células do fígado, eles passam 
por uma etapa de desenvolvimento, 
dando origem aos esquizontes (do 
grego skhiza =  “ separação” ; e on- 
tos =  “ser”) —  formas de divisão 
do protozoário das quais resultam,' 
numa fase que virá posteriormente 
milhares de merozoitas (meros =  
“parte”).

Ganhando a corrente sanguínea, 
os merozoitas penetram nos glóbu
los vermelhos (hemácias), rece
bendo o nome de “trofozoítas” . 
Crescem e se reproduzem por divi
são múltipla (esquizogonia), for
mando merozoitas, que acabam 
por romper as hemácias no interior 
das quais se desenvolveram. Esses 
merozoitas caem na corrente san
guínea e atacam novas hemácias, 
reiniciando, dessa maneira, o ciclo 
eritrocítico.

O organismo humano responde 
a essa ruptura maciça de hemácias 
com acessos de febre, que são típi
cos da doença.

Mas nem todos os merozoitas, 
ao invadirem novas hemácias, con
tinuam a dividir-se. Muitos trans- 
formam-se em gametócitos (células 
sexuadas) que, por sua vez, podem 
ser ingeridas pelo mosquito (no 
momento da picada), dando início 
a um novo ciclo. Portanto, o elo in
dispensável à transmissão da  m alá
ria são os mosquitos.

Quadro clínico

A malária instala-se geralmente 
de forma repentina. Os acessos de 
febre podem se apresentar a inter
valos regulares: de 48 a 72 horas, 
conforme a espécie de plasmódio 
infectante, embora isto não seja 
obrigatório. Essa febre, acompa
nhada de incontroláveis tremores 
de frio, coincide com a ruptura das 
hemácias. A temperatura do doente 
eleva-se consideravelmente (em mé
dia a 40 graus). Pouco depois ele 
tem uma sensação de calor e trans
pira muito, o que lhe dá um certo 
alívio. Quatro ou seis horas mais 
tarde, ainda que enfraquecido, es
tará recuperado.
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Na primeira linha horizontal, os aspectos do parasito, após invadir um gló
bulo vermelho do sangue. Horas depois começa a crescer e seu núcleo se 
separa, até que todo o parasito se divida em oito filhos (última figura da 
penúltima linha). Na fila inferior, formação dos gametócitos.

"Febre terçã” e “febre quartã” 
eram os nomes dados, desde os 
tempos da Roma antiga, aos aces
sos febris característicos da m alá
ria, que se manifestam no primeiro 
e no terceiro ou no primeiro e 
quarto dias, e assim sucessiva
mente. Uma forma de malária em 
que inúmeras complicações podem 
levar à morte era chamada de “fe
bre terçã maligna” (causada pelo P. 

falciparum), por oposição à “terçã 
benigna”, raramente letal (causada 
pelo P. vivax).

O fígado e o baço são ricos em 
células do- tecido retículo-endote- 
lial, especializadas em eliminar por 
fagocitose corpos estranhos (tais 
como bactérias, plasmódios, hemá
cias mortas, etc.). Num organismo 
infectado pela malária, essas célu
las têm seu trabalho muito intensi
ficado — dessa maneira, aumen
tam de tamanho e multiplicam-se. 
Conseqüentemente, esses órgãos 
tornam-se muito volumosos (esple- 
nomegalia e hepatomegalia).

Tratamento e profilaxia

No tratamento da malária de- 
vem-se destruir as formas parasitá
rias do sangue; eliminar formas re
siduais que possam permanecer nas 
células hepáticas (evitando recaí
das); e impedir —  pela extinção 
dos gametócitos — a continuidade 
do ciclo no mosquito e, portanto, a 
disseminação da moléstia.

Um antimalárico ideal teria es
sas três funções. Como ele não 
existe, freqüentemente associam-se 
mais de uma droga no tratamento. 
Usa-se a quinina (alcalóide da 
Chinchona) ou seus derivados sin
téticos, além de certas sulfas e da 
pirimetamina. Alguns deles podem 
ser usados como profiláticos, ou 
seja, tomados preventivamente 
quando um indivíduo está em zona 
endêmica de malária.

O combate à malária é, sobre
tudo, uma questão de medicina pre
ventiva. As campanhas de erradi
cação da doença baseiam-se 
essencialmente na aplicação de in
seticidas, que são pulverizados nas 
paredes internas das casas. Ao se
car, esses inseticidas deixam cris
tais de prolongado efeito residual, 
matando por intoxicação os insetos 
que neles pousam. Para as espécies 
de anófeles que desenvolveram re
sistência aos inseticidas, empre- 
gam-se substâncias tóxicas lança
das sobre as larvas dos insetos, em 
seus criadouros naturais. Trata-se, 
contudo, de processo dispendioso 
que vem sendo substituído por inse
ticidas de ação residual. Nas re
giões em que a malária se apre
senta com caráter endêmico, 
procura-se praticar a quimioprofi- 
laxia: os moradores devem receber, 
uma vez por semana, pequena dose 
de antimalárico.

A luta contra os insetos, ao lado 
de medidas profiláticas, tem dado 
resultados satisfatórios em todo o 
mundo. No Brasil, a execução do 
Plano Nacional de Erradicação da 
M alária já  reduziu sensivelmente a 
incidência da doença.

VEJA TAM BÉM : Infecciosas, 
Doenças; Parasilismo.Numa fase avançada, os núcleos se multiplicam, podendo provocar a morte. (Evolução do plasmódio no fígado.)
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Malawi

SUM ARIO

Localização geográfica: centro-leste 
da África

Limites: Tanzânia (N e NE|, Moçam
bique (S, E e SO) e Zâmbia (0) 

Superfície: 118 484 km2 (incluindo 
águas internas)

População: 4 682 000 hab. (estima
tiva para 1972)

Cidades principais:
Zomba (capital — 19 000 hab.), 
Blantyre (109 795) e Lilongwe 
(19 178) (dados de 1966)

Divisão política: três regiões e 23 
distritos

Idiomas: inglês, chinianga e chitum- 
buca

Religiões: cristianismo e animismo 
Aeroporto principal: Blantyre 
Porto principal: Malawi-Sake 
Rodovias: 10 317 km (1970) 
Ferrovias: 595 km (1970)
Unidade monetária: kwacha

Ao longo do litoral ocidental e 
meridional do lago Malawi (antigo 
lago, Niassa), na região centro-leste 
da África orientalj situa-se a Repú
blica de Malawi. E uma terra de al
tos planaltos (pontos culminantes: 
monte Dedza, 2 300 metros, e 
monte Mlanje, 3 000 metros), que 
se interrompem em escarpas na 
fossa tectônica, onde se localiza o 
Malawi. Esse lago possui 580 qui
lômetros de comprimento de norte 
a sul e 30 a 80 quilômetros de lar
gura; sua superfície encontra-se a 
473 metros de altitude e seu fundo 
a 230 metros abaixo do nível do 
mar.

No sul da vala do Shire e na 
margem noroeste do lago Malawi, 
na região de Karonga, existem ter
renos sedimentares. A maior parte 
do país é composta de rochas do 
Pré-cambriano, compreendendo so
bretudo gnaisses, quartzitos, mica e 
xistos. A essas rochas estão asso
ciados minérios, tais como grafita, 
ferro, asbesto e amianto.

O clima é tropical, com uma es
tação de seca de maio a outubro e 
uma estação chuvosa de novembro 
a abril. Á vegetação ao longo do 
vale Shire e em partes da margem 
do lago Malawi é constituída de 
baobás, palmeiras e vários tipos de 
acácias.

O país é densamente povoado, 
com cerca de cinqüenta habitantes 
por quilômetro quadrado. Essa po
pulação é quase totalmente for
m ada por negros africanos (yao, 
ngoni, chitumbuca e tribos bantu). 
Em 1970 havia menos de 10 000 
europeus e perto de 13 000 asiáti
cos e mulatos. Os habitantes de 
Malawi concentram-se sobretudo 
nos distritos do sul, que oferecem 
melhores condições físicas para as 
atividades agrárias: 147 habitantes

a *
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Colheita do chá —  um dos principais produtos exportados pelo Malawi.

por quilômetro quadrado no dis
trito de Cholo, 116 no de Mlanje, 
186 no de Chiradzulu. Os outros 
distritos do sul (Zomba, Ncheu, 
Dedza, Lilongwe, Lower Rive, Fort 
Johnston) têm uma densidade supe
rior a dezessete habitantes por qui
lômetro quadrado, enquanto a den
sidade dos distritos do norte varia 
entre quatorze e 22 habitantes por 
quilómetro quadrado. A despeito 
da densidade populacional, a urba
nização é bastante fraca —  o mais 
importante centro econômico de 
Malawi, a cidade de Blantyre, con
tava em 1966 com apenas 109 795 
habitantes; e o segundo do país. 
Zomba (a capital) possui 19 000. 
Cerca de 91% da população vive 
em áreas rurais.

Economia

Malawi dedica-se sobretudo ás 
atividades de subsistência: pecuá
ria, pesca, cultura de milho, arroz 
e mandioca. Sua economia subde
senvolvida apóia-se essencialmente 
na exportaçao do chá, tabaco, mi
lho, algodao e amendoim, que re
presentam mais de 70% da expor 
tação do país, indo 3/4 do total 
para a Grã-Bretanha, sua maior 
importadora, seguida pela Rodésia. 
Malawi importa principalmente te
cidos, veículos e ferramentas; me
tade das importações provém da 
Grã-Bretanha e o,restante dos Es
tados Unidos, da índia e da Rodé
sia. Em 1969 o valor total das ex
portações foi de £ 17 400 000 e o 
das importações, £ 27 300 000.

O cultivo do chá e do tabaco é 
quase exclusivo de grandes fazen
deiros europeus, o primeiro na re
gião de Mlanje, perto da fronteira 
com Moçambique, e o outro nos 
distritos do centro (Ncheu e Li 
longwe). A cultura do algodão de- 
senvolve-se no extremo sul do país; 
enquanto o cultivo do amendoim e 
feito principalmente na região de 
Lilongwe.

Embora o desenvolvimento das 
atividades econômicas do Malawi 
dependa em parte de uma possível 
exploração de seus recursos mine
rais, não existe indústria de minera
ção, exceto a que está ligada à pro
dução de cimento. Uma centena de 
pequenas indústrias (principal
mente dedicadas à preparação do 
chá, manufatura de cigarros, ves
tuário, fabricação de sabão, móveis 
e materiais de construção) agru- 
pa-se nas cidades de Blantyre e Li 
longwe.

A rede rodoviária possui apenas
47 1 quilômetros asfaltados, mas é 
possível atravessar o país de norte 
a sul por auto-estrada. Malawi li
ga-se também por estrada de roda
gem à Rodésia, Zâmbia, Tanzânia 
e costa de Moçambique. A ferrovia 
que atravessa a parte sul do país — 
tinindo Blantyre ao porto de Beira 
(Moçambique), com o terminal em 
Sal ima, às margens do lago Malawi
— tem 470 quilômetros de sua ex
tensão no território de Malawi.

História

Há cerca de 2 000 anos, povos 
agrícolas de língua bantu* chega
ram à região do lago Malawi, ru
mando para o sul pelo rio Shire. 
N o  sécu lo  X II . o s  v ao s  estabe lece-
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"Nyau": dança tribal malawi, na qual se assume a identidade da máscara.

ram-se no extremo norte do lago, e 
no século XIV chegaram os chi- 
nianjas, vindos num movimento 
migratório do sul do Congo. Já  no 
século XIX , em conseqüencia da 
dispersão dos zulus de Natal, cau
sada pela expansão dos boêres ao 
sul, imigrantes ngonis estabelece
ram-se na região. Esses povos tive
ram relações comerciais com mer
cadores árabes de escravos e, a 
partir da segunda metade do século 
XVI, com os portugueses. Em 
1859, com a descoberta do lago 
Malawi pelo explorador e missio
nário escocês David Livingstone 
(1813-1873), teve início a penetra
ção inglesa. Em 1891, a Com pa
nhia dos Lagos Africanos, que ex
plorava o marfim e passara a 
governar Niassalândia, entrou em 
choque com os mercadores árabes, 
provocando a intervenção do go
verno inglês, que estabeleceu prote
tor ado sobre Niassalândia. Tive
ram início, então, os movimentos 
dos africanos, que lutavam contra 
o colonialismo.

A primeira revolta organizada 
fora da estrutura tribal foi a de 
1915, liderada por John Chi 
lembwe, um pastor negro formado 
na América.

Em 1953, os debates sobre a 
união da Niassalândia com a Ro
désia, que se estendiam desde 1928, 
culminaram cç>m a criação da Fe
deração da África Central, for 
mada pela Rodésia do Norte, Ro
désia do Sul e Niassalândia, com o 
governo central instalado em Salis- 
bury, capital da Rodésia do Sul. 
Essa determinação contrariava a 
orientação do Nyassaland African 
Congress (o NAC, criado em 1944) 
de fortalecimento da campanha na
cionalista' e contrária à Federação.

O NAC temia que a Federação 
conseguisse independência e per
desse a proteção britânica.

Em 1959, o NAC, dirigido pelo 
Dr. Hastings Kamuzu Banda, pro
vocou sublevações pela autonomia, 
que foram sufocadas pela polícia 
local auxiliada por tropas federais 
e forças da Rodésia. Banda foi 
preso, mas em 1960 houve m udan
ças na política britânica e ele, no 
vãmente em liberdade, fundou o 
Partido do Congresso Malawi, que 
é até hoje a única agremiação polí
tica importante do país. Reformas 
constitucionais realizadas paulati 
namente levaram ao auto governo 
interno em 1963 (presidido pelo 
Dr. Banda) e à dissolução da Fede 
ração, no fim desse ano. Em julho 
de 1964, a Niassalândia tornou-se 
Estado independente, membro da 
Comunidade* Britânica de Nações, 
com o nome de Malawi. Em 6 de 
julho de 1966, o Dr. Hastings Ka 
mazu Banda foi eleito presidente da 
República, tomando o cargo vitalí
cio em 1971.

Malawi foi a primeira nação ne 
gra a estabelecer relações diplomá
ticas com o governo da África do 
Sul, dela recebendo um empréstimo 
de 17 milhões de dólares e a pro
messa de ajuda militar e econômica 
(1970). Incompatibilizou-se com a 
Organização da Unidade Africana 
(OUA), que temia o surgimento de 
um neocolonialismo sul-africano. 
Na conferência de ministros em 
Zâmbia (janeiro de 1970) Malawi 
opôs-se à desaprovação da OUA 
aos governos da África do Sul e da 
Rodésia.

VEJA TAM BÉM : África; Rodésia.

Maldivas, Ilhas

SUM ÁRIO

Localização geográfica: arquipélago 
situado no oceano Índico, a su
doeste da índia.

Superfície: cerca de 298 km2 
População: 1 1 0 0 0 0  hab. (estima

tiva para 1972)
Capital: Male (1 3 000 hab.)
Idiomas: dihevi, inglês, urdu e ma- 

laiala 
Religião: islamismo 
Aeroportos: Gan e Hulele 
Unidade monetária: rúpia maldivana

O sistema das montanhas Ara- 
vali, que percorrem a índia no sen 
tido norte-sul, prolonga-se pelo 
mar, formando elevações submari
nas. Entre o Equador e o paralelo 
7o norte, em pleno oceano Índico, 
os cumes montanhosos, poucos 
metros abaixo da linha da água, fo
ram recobertos por formações co- 
ralíneas que acabaram por apare
cer à superfície, constituindo um 
arquipélago de ilhas de coral: as 
ilhas Maldivas.

Situando-se a 735 quilômetros a 
sudoeste do Ceilão, as 1 087 ilhas 
do arquipélago cobrem uma área 
de aproximadamente 298 quilôme
tros quadrados. Dividem-se em de
zessete atóis (a palavra “atol” , de 
origem maldiva, designa a presença 
de uma linha de recifes que separa 
o mar alto de uma ilha ou de um 
conjunto de ilhas).

Ás Maldivas começaram a po
voar-se no século V ou pouco an
tes, provavelmente com imigrantes 
budistas provenientes do Ceilão. 
Em 1153 adotaram o islamismo*, 
que até hoje permanece como reli
gião oficial.

Desde o século XIV, o governo 
é exercido pela dinastia Didi, mas 
as ilhas estiveram sob o domínio de 
Portugal (1518 a 1573) e posterior
mente, para defender-se dos piratas 
que infestavam a área, os sultões 
pediram e obtiveram a proteção da 
Holanda e depois da Inglaterra 
(cujo protetorado sobre as ilhas foi 
confirmado por um tratado em 
1887).

Somente em 1953 é que os mal 
divanos recuperaram sua autono
m ia interna, constituindo-se, du
rante alguns meses, em República. 
Mas o sultanato foi restabelecido 
no ano seguinte, e autorizou a In
glaterra a construir uma base aérea 
na ilha de Gan. Essa decisão, le
vando as ilhas a tomar partido na 
Guerra* Fria, provocou uma revo
lução no sul.

O problema foi afinal contor
nado em 1960, concordando os in 
gleses em ampliar o grau de auto
nomia que concediam às ilhas, e 
consentindo em pagar uma subven
ção anual pelo uso da ilha de Gan.

Desde o restabelecimento do sul
tanato estava em vigência uma 
constituição, modificada em 1964 e 
em 1967. Com as alterações e a 
quebra dos últimos laços com a 
Grã-Bretanha, e a conseqüente in
dependência do país (julho de 
1965), o Poder Executivo compete 
ao sultão, cujo cargo é vitalício, 
m as que não se empossa sem ter 
sido referendado por uma conven
ção nacional.

O Poder Legislativo é exercido 
pela Câmara (Majlis), composta de
48 membros eleitos e oito nomea
dos pelo sultão. O país divide-se 
em dezenove distritos, administra
dos por comitês localmente eleitos, 
sob a chefia de um kateeb indicado 

elo primeiro-ministro. A justiça 
aseia-se nas leis do Corão.

No arquipélago há 220_ilhas ha
bitadas por uma população de ori
gem cingalesa (os mahls), mas sob 
influência étnica árabe. Existem 
também minorias com traços mela- 
no-indianos e negróides.

Em geral, as ilhas são recobertas 
por formações florestais nas quais 
predominam os coqueiros de copra, 
que desempenham importante fun
ção econômica. O fruto, além de 
ser comestível, produz o óleo de co
pra e fornece matéria-prima para a 
fabricação de uma bebida alcoólica 
chamada toddy. E as fibras são uti
lizadas na confecção de tecidos e 
tapetes.

Outros vegetais (estes, objeto de 
cultivo) de grande relevo para a 
economia local são milho e as fru
tas tropicais.

Entretanto, a atividade básica 
dos maldivanos não é a agricultura 
nem a coleta de vegetais, mas a 
pesca. Atuns (no total de 24 000 
toneladas anuais em 1966) e boni
tos, secos e defumados, constituem 
o alimento principal do povo e o 
artigo mais importante da pauta de 
exportações.

O comércio exterior das ilhas 
faz-se quase todo com o Ceilão.

A navegação marítima, único 
meio de comunicação entre as 
ilhas, em geral é realizada através 
de veleiros. Os barcos maiores fa- 
em as ligações com o Ceilão e a 
ndia.

VEJA TAM BÉM : Ásia; Índico, 
Oceano.
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Em "A Colheita". Kazimir Malevitch tentou expressar símbolos humanos usando a própria figura humana.

Malevitch

Kazimir Malevitch nasceu na 
Rússia, próximo a Kiev, era 1878. 
Sua educação foi muito negligen
ciada, e tudo que obteve em termos 
de formação cultural e artística re
sultou de seu próprio esforço.

Freqüentou a Escola de Arte de 
Kiev (1897-1900) e em 1905 seguiu 
para Moscou, onde, a par de uma 
atividade política em apoio à revo
lução de dezembro, passou a traba
lhar no atelier de Roerburg. Aí co
nheceu alguns dos principais 
artistas plásticos russos.

A partir de 1910, Moscou e São 
Petersburgo colocam-se na van
guarda, como centro de grandes 
transformações no domínio das ar
tes na Rússia. Esta data coincide 
com as conferências proferidas 
pelo poeta italiano Marinetti* na 
Rússia e o lançamento de um movi
mento criado por Miguel Larianov 
(1881-1964).

Nesse momento, os pintores de 
vanguarda da Rússia dividiam-se 
em dois grupos, a União da Juven
tude e o Valete de Ouros, ambos 
buscando manter-se em contato 
com as tendências mais recentes da 
arte européia.

Após um período fauvista e uma 
viagem a Paris (1911), as telas de 
Malevitch evocam a pintura de Lé- 
gèr*, especialmente nas cenas cam 
pestres onde os volumes são simpli- IMa geometria de "Suprematismo Dinâmico" (1916). a sensação do infinito.

ficados. São desta fase as 23 telas 
em guache da série Camponeses 
(1909/10) que o artista realizou 
para a Exposição do Rabo de 
Asno.

Pouco depois, Malevitch, Laria
nov, Gontcharova, Tatlin, Cha- 
gall* e outros resolveram constituir 
um grupo próprio — com o mesmo 
nome da exposição —  cujo obje
tivo consistia na criação de um a es
cola russa independente.

A obra figurativa de Malevitch 
buscava expressar símbolos huma
nos através da figura humana. Mas 
o pintor já  começara a distan
ciar-se dessa linha quando, ainda 
em 1912, exibiu seu quadro mais 
recente, O Carpinteiro.

Entre a elaboração da série 
Camponeses, e de O Carpinteiro, 
trabalhara em duas obras —  Fe- 
naison e O Açougueiro (1911). 
Progressivamente, fora abstraindo 
cores e formas, em busca de um 
todo geométrico. Em O A çou
gueiro, apresenta-se na maturidade 
de sua fase cubo-futurista, que 
prosseguiria e desenvolveria nos 
anos seguintes.

Na exposição O Alvo (março de 
19 13), participou com vários traba
lhos desse gênero, inclusive a Ca
beça de Camponês. Trata-se de 
uma composição de elementos 
cilíndricos, cuja construção, quase 
inteiramente abstrata e logica, leva 
Malevitch a superar os cubistas 
analíticos. Nesse mesmo ano, o 
cubismo sintético de Picasso* e 
Braque* começa a influenciar o 
trabalho do artista russo, traduzin
do-se em pequenos detalhes realis
tas que aparecem em sua obra.

Marcado pelo cubismo até 1914, 
passa a encaminhar-se para uma 
nova etapa, de abstração completa: 
o Suprematismo.

Preparava-se uma grande mu
dança para Malevitch, que adquiria 
uma concepção própria da arte, 
fato consubstanciado em dezembro 
de 1915.

Nesse ano publicava um mani
festo (“ Do Cubismo ao Suprema
tismo ) onde se enunciavam os 
princípios do Suprematismo. Se
gundo o manifesto, as aparências 
exteriores da natureza não apresen
tam nenhum interesse; o essencial 
constitui-se na sensibilidade em si 
mesma, independentemente dos cír
culos, na qual se apresenta. De
fende, assim, a pura sensibilidade, 
a autonomia da forma e da cor sem 
relação com qualquer espécie de re
presentação ou figuração.

A prática suprematista em que 
se assentava Malevitch havia sido 
demonstrada na representação da 
tragédia Vladimir M aiakóvski no 
teatro Luna Park, de São Peters
burgo (dezembro de 1913). O pin
tor, trabalhando como cenógrafo, 
conseguira combinações de luzes 
que decompunham atores e objetos 
em figuras geométricas. Uma das 
cenas de fundo constituiu-se de um 
quadrado branco e preto, comple
tamente abstrato. Os resultados da 
encenação foram expostos e teori
zados por Malevitch na brochura- 
manifesto de 1915, divulgada na 
Exposição da Vanguarda Futu
rista, onde ele apresentava 35 obras 
abstratas, das quais a mais famosa 
seria o Quadrado Negro sobre 
Fundo Branco.
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"Quadrilátero Negro, Trapézio Azul e Círculo Vermelho", quadro de 1915.

Em 1916, passou a introduzir 
tons e formas mais complexas: cír
culos cortados, triângulos, quadra
dos, minúsculos arcos, repetição, 
recuperação e escurecimentos pro
duzindo uma terceira dimensão — 
elementos místicos descritos por 
Malevitch como uma sensação infi
nita do espaço que as normas hu
manas não podem medir. Por isso, 
seus quadros seguintes pretendem, 
segundo a própria definição supre- 
matista, uma sensação pura: como 
em Sensação do Espaço do Uni
verso (onde o espaço é abolido, 
mergulhando o observador numa 
brancura infinita), Sensação de 
uma Onda Mística Vindo da Terra 
(1917) e na série Branco sobre 
Branco( 1917/18).

Quando, em 1917, ocorreu a Re
volução Russa*, os futuristas-su- 
prematistas aderiram prontamente. 
Era a novidade das formas, coinci
dindo com a renovação política.

Malevitch, Kandinsky*, Rodt- 
chenko e Tatlin militavam no colé
gio artístico de Moscou (havia ou
tro, em Petrogrado, onde 
pontificavam Maiakóvski*, Óssip 
Brik, N. Punin e outros). No afã de 
levar a arte ao povo e com o apoio 
do governo bolchevique, dedica- 
ram-se a transformar ruas, prédios 
e trens em locais artísticos. Velhas 
fachadas de edifícios foram reco
bertas por grandes painéis supre- 
matistas. Os vagões ferroviários 
corriam ornamentados com telas 
não-objetivas.

0  máximo, segundo o depoi-

W M  te  t \ « m \  foi

obtido na cidade de Vitebsk, toda 
ela redecorada pelos padrões supre- 
matistas, vindo a constituir um fa
buloso centro de pintura moderna. 
Bondes, vitrinas e casas foram pin
tados com cores brilhantes.

Em todas as ruas principais, 
uma tinta branca recobriu as pare
des de tijolos, formando um_fundo 
no qual se inscreveram círculos 
verdes, quadrados laranja e retân
gulos azuis. E o pincel de Kazimir 
Malevitch ajudou a tingir as pare
des de Vitebsk.

Nos anos 20, passou a ocupar-se 
com pesquisas sobre desenho ar 
quitetonico e redigiu dois livros, 
Tratado de Arte e História do M o
vimento Modernista e O M undo da 
Não Representação, uma amplia
ção do manifesto suprematista, 
cuja edição, supervisionada pes
soalmente pelo autor, foi publicada 
na Bauhaus*, sob o título de Die 
Gegenstandslose Welt (1927, O 
M undo sem Objetos).

Além disso, Malevitch ocupa
va-se de seu cargo de professor da 
Escola de Artes Aplicadas de Mos
cou (1922).

A despeito de todas essas ativi
dades, continuou a pintar, até o 
ano de sua morte (1935).

Juntamente com Mondrian* e 
Kandinsky*, Malevitch foi um dos 
primeiros e situa-se entre as figuras 
mais importantes da arte abstrata.

VEJA TAM BÉM : Abstracio- 
nismo; Cubismo; Futurism o.

Malgaxe,
República
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SUM ÁRIO

Localização geográfica: ilha do 
oceano Índico, a sudeste da África 

Superfície: 590 000 km 2 
População: 6 900 000 hab. (estima

tiva para 1970)
Cidades principais:

Tananarive (capital — 335 000 
hab.), Tamatave, Majunga 

Idiomas: malgaxe efrancês 
Portos principais: Tamatave, Ma

junga, Diego-Suarez 
Rodovias: 25 000 km (1968) 
Ferrovias: 858 km (1968)
Unidade monetária:franco

Povos islamitas estabeleceram 
feitorias na ilha de Madagáscar por 
volta do ano 1000, mas os euro
peus somente a descobririam no sé
culo XVI.

Em 1674, os franceses que ha
viam se estabelecido a sudeste (em 
Fort-Dauphin), quarenta anos an
tes, foram obrigados a retirar-se, 
por causa da hostilidade dos nati
vos. No século XVIII houve novas 
tentativas de colonização costeira 
por ingleses e franceses.

Na mesma época desenvolvia-se 
na região interior de Imerina o 
reino indígena dos merinas. O 
chefe Nampoina (cujo nome origi
nal era Andrianampoinimerina) 
apossou-se do trono em 1785, con
seguiu estabelecer a união dos clãs

e aumentou o território, anexando 
reinos vizinhos.

Em 1810 subiu aO trono Ra 
dama I, que governou até 1828. 
Procurando assegurar o domínio 
de toda a ilha contra as pretensões 
francesas, Radama I obteve o 
apoio do governador britânico da 
vizinha ilha Maurício*. Depois foi 
a influência 'inglesa que aumentou 
e firmou-se com o envio de missio
nários religiosos.

De 1828 a 1861, reinou Ranava- 
lona I (mulher de Radama), que, 
procurando livrar o país dos es
trangeiros, perseguiu e executou 
missionários e cristãos. Seu filho 
Radam a II, rei em 1861, não se 
opôs à influência européia e foi as
sassinado em 1864. Rainilaiari- 
vony, comandante da Armada, to
mou o poder e governou o país 
durante trinta anos, casando-se 
com três rainhas: Rasoherina 
(1863-68), Ranavalona 11(1868-83) 
e Ranavalona III (1883-97). Du
rante esse governo, o protestan
tismo foi adotado como religião 
oficial (1869) e a penetração fran
cesa aumentou, concorrendo com a 
inglesa. Em 1883, depois de diver
gências com os dirigentes merinas, 
os franceses ocuparam os portos do

Íiaís e dois anos depois a rainha foi 
orçada a assinar um tratado que 

estabeleceu o protetorado francês 
sobre o país. Em 1895, a rainha 
aceitou a tutela definitiva e, no ano 
seguinte, o Parlamento_ francês de
clarou Madagáscar colônia.

Mas os malgaxes não tinham re
presentantes no Parlamento francês 
e a influência dos dirigentes locais 
era apenas simbólica.

Na Segunda Guerra Mundial 
(1939/45), os ingleses tomaram a 
ilha, temendo uma invasão japo
nesa. Devolveram-na aos franceses 
em 1943. A guerra causou uma 
crise econômica no país, favore
cendo a intensificação dos movi
mentos nacionalistas. O Movi
mento Democrático de Renovação 
Malgaxe, fundado em Paris por J.

0  Palácio da Rainha, em Tananarive, um resquício do reino dos merinas.
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A diferenciação climática reflete-se nos vários tipos de relevo do país. (Estepe desértica.)

Rabemamanjara, iniciou _ intensa 
propaganda pela independência em 
1946, enquanto grupos clandesti
nos preparavam uma revolta ar
mada. Multiplicaram-se os inciden
tes entre franceses e malgaxes e a 
rebelião eclodiu em vários pontos 
da ilha na noite de 29 para 30 de 
março de 1947. Discordâncias in
ternas, falta de armas e organiza
ção deficiente facilitaram a vitória 
dos franceses em 1948, e o governo 
colonial iniciou, então, um período 
de repressão.

Em 1956, o governo local conse
guiu maior autonomia e instituiu-se 
a votação por sufrágio universal. 
Em 1958, a França consentiu num 
plebiscito para que o povo malgaxe 
decidisse se queria ou não um go
verno próprio, embora, em caso 
afirmativo, o país permanecesse 
dentro da Comunidade Francesa. 
O Partido do Congresso para a In
dependência (AKFM), de orienta
ção socialista, pedia que se votasse 
não, por considerar que a autono
mia proposta era apenas paliativa. 
Mas houve 77% de sim  e, em outu
bro de 1958, constituiu-se a Repú
blica Malgaxe. Philibert Tsiranana, 
líder do Partido Social Democrata, 
foi então eleito presidente.

Em 1960, o país conseguiu a in
dependência completa e no mesmo 
ano foi admitido na Organização 
das Nações Unidas.

Tsiranana, reeleito em 1965 com 
97% dos votos, acusou os Estados 
Unidos de participarem de uma 
conspiração que visaria à derru
bada de seu governo, em 1971. 
Funcionários da embaixada norte-

americana foram expulsos, o em
baixador removido, e André Re- 
sampa, ex-primeiro vice-presidente 
malgaxe, preso como cúmplice dos 
conspiradores. Em abril do mesmo 
ano, o sistema de preços fixos para 
o gado, depois de um período de 
seca, foi pretexto para uma tenta
tiva de golpe com ataque a uma 
base militar.

Quadro natural

Distinguem-se três regiões na 
ilha: costa leste, planaltos e costa 
oeste.

A costa leste tem, em direção ao 
interior, uma parte baixa, algumas 
colinas, uma zona montanhosa e 
uma grande falésia de cerca de 500 
metros de altura. No extremo sul, 
essas rochas altas e íngremes apro
ximam-se do mar e enquadram a 
baía de Fort Dauphin.

A região dos planaltos tem alti
tudes médias de 800 a 1 800 me
tros. Em sua parte norte está o ma
ciço de Tsaratanana, que tem o 
ponto culminante da ilha (2 880 
metros). No sul, o patamar de An- 
drona, a 600 metros, facilita a pas
sagem de uma costa a outra. Ao 
centro, finalmente, destaca-se o 
maciço de Ankaratra.

A costa oeste caracteriza-se pe
los terrenos sedimentares, enquanto 
os das outras regiões são gnaisso- 
graníticos. A montanha de Ambre, 
ao norte, é um conjunto vulcânico 
separado da zona dos planaltos 
por uma depressão. A zona no
roeste assemelha-se a uma auréola 
concêntrica (a Boina), com terrenosA atividade pecuária malgaxe é muito ativa. (Acima, mercado de zebus.)
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No Mali, a maioria da população segué o islamismo. (Mesquita em Jenne.)

de diversas idades e vastas planí
cies aluvionais. Ao longo da costa 
há grandes falésias: Bongolova e 
Bearaha.

Os rios são aproveitados para 
navegação e irrigação. Os do leste 
são pequenos. Os do oeste, mais 
longos e regulares, carregam massa 
aluvional que bloqueia seus estuá
rios. Sofia, Betsiboka, Tsiribihina, 
Mangoky e Onilahy são os princi
pais da ilha.

Situada quase na zona tropical, 
Madagáscar é submetida aos ven
tos alisiòs e às monjões, o que de
termina duas estações: uma, chu
vosa e quente, de novembro a abril; 
outra, com temperaturas amenas e 
estiagem quase total, de maio a ou
tubro. O relevo, os ventos alisios e 
o alongamento da  ilha no sentido 
norte— sul também influenciam o 
clima. As chuvas atingem menos a 
costa oeste (1 000 milímetros 
anuais) que a leste (3 000 milíme
tros), também sujeita a ciclones. As 
temperaturas médias são de 24 
graus Celsius no leste, 27 no oeste 
e 18 em Tananarive.

Na vegetação, coexistem espé
cies asiáticas e africanas que se de
senvolveram de maneira original, 
diversificando-se segundo os cli
mas. Há bosques de palmeiras, pi
nheiros, relva fina, entremeados 
com savanas e plantas de pântanos.

A população tem origem malaio- 
indonésia, com mistura de povos 
africanos e árabes.

Há unidade lingüística e cultu
ral, mas o povo é dividido em tri
bos (dezoito), cada uma com parti
cularidade quanto à fixação 
geográfica, histórica e costumes.

Cerca de 82% da população vive 
nas zonas rurais. Os franceses têm 
papel importante na indústria, no 
comércio, nas profissões liberais e 
em certas funções públicas princi
palmente de ensino.

O país é essencialmente agrícola. 
Entre as culturas de exportação 
destacam-se: baunilha (metade da 
produção mundial em 1970), cana- 
de-açúcar, café, fumo, sisal e rãfia. 
A cultura de subsistência mais im
portante é o arroz, alimento princi
pal dos malgaxes, cultivado de dois 
modos: o tavy (plantio em florestas 
queimadas, nas cinzas das árvores) 
e o arrozal comum, que é de maior 
rendimento. São importantes tam 
bém as culturas de mandioca, mi
lho e batata. As frutas são tipica
mente tropicais: manga, abacaxi, 
goiaba e banana, esta muito plan
tada e consumida. A atividade pe
cuária abrange rebanhos bovinos, 
caprinos e suínos. Os mais impor
tantes recursos minerais do país 
são mica, grafita, níquel, fósforo, 
ouro, ferro e carvão.

As indústrias principais são de 
transformação de produtos agríco
las (usinas de açúcar, óleos, fécula), 
mas, atualmente, desenvolvem-se 
fábricas de papel e plásticos, além 
de metalúrgicas.

O país importa manufaturados 
(principalmente roupas e m áqui
nas) sobretudo da França, dos Es
tados Unidos e da Alemanha. As 
principais exportações são de café, 
baunilha, tabaco e algodão.

VEJA TAM BÉM : África.

Mali

II
SUM ÁRIO

Localização geográfica: África oci- 
dental

Limites: Argélia (N e NE); Costa do 
Marfim e Alto Volta (S); Niger (E); 
Mauritânia, Senegal (O): Guiné 
(SO)

Superfície: 1 239 710 km2 
População: 5 100 000 hab. (estima

tiva para 1970)
Cidades principais:

Bamako (capital—300 000 hab.), 
Mopti, Segu 

Idiomas: francês (oficial) e dialetos 
(mande, bambara, malinké, dyula) 

Religiões: muçulmana (63%), ani- 
mista (36%), cristã (1%)

Rodovias: 12 000 km
Ferrovias: 670 km
Unidade monetária: franco málio

Mali, o maior Estado da África 
ocidental (denominado Sudão 
Francês até 1958), tem metade de 
seu território na faixa sul do de
serto do Saara.

Apesar disso, tomado como um 
todo, não apresenta condições na
turais muito desfavoráveis, pois 
compreende várias zonas climáti
cas (da subúmida à desértica) e é 
atravessado em 1 600 quilômetros 
pelo rio Níger.

O relevo é pouco movimentado 
e plano (planícies de Tanezrouft e

Taoudenni, ao norte, e de Meriyé e 
Azaouad, ao sul). O único ponto de 
destaque encontra-se ao leste, com 
o maciço Adrar dos Iforas, cujos 
pontos mais altos não chegam a 
atingir 900 metros.

O clima é tropical, com tempera
turas e amplitudes térmicas diárias 
elevadas. A estação seca (novem
bro a abril) é bem quente e durante 
esse período sopra o harmattan, 
vento saariano. Na região das sa
vanas, ao sul as precipitações plu- 
viométricas apresentam-se muito 
irregulares (1 337 milímetros em 
Buguni, 1 099 em Bamako e 724 
em Segu); nas estepes centrais (re
gião saeliana), o período das chu
vas permite o desenvolvimento de 
algumas culturas; ao norte, porém, 
localiza-se uma região que e típica 
do deserto.

A rede hidrográfica desempenha 
papel importante na vida do país, 
e sao grandes os proveitos retirados 
dos dois maiores rios: o Senegal 
Superior e o Niger.

O Senegal Superior é extrema
mente agitado, de maneira especial 
entre Bafulabe e Kayes (importante 
porto até 1923), onde as quedas de 
Felou e Gouina não permitem a na
vegação (na década de 60 surgiu o 
projeto de construção de uma 
grande barragem em Gouina para 
irrigação, melhoria da navegação e 
sobretudo para a produção de 2 bi
lhões de kWh).

O Níger, por sua vez, é vital para 
a organizaçao de estabelecimentos 
humanos no Mali, sobretudo ao 
norte de Bamako, onde permite cul
turas de estação seca, desempe
nhando função semelhante à do 
Nilo, no Egito.

A taxa anual de crescimento da 
população é de aproximadamente 
2,2% (1970), semejhante à dos de
mais Estados da África ocidental. 
O país é habitado por mais de vinte
tribos, entre elas os bambaras (30%

da população), fulanis (10%), ma- 
linkes, senoufous, sarakoles, mar- 
kas, songhais e tuaregues.

A vida econômica

Como no restante da África oci
dental, a economia é essencial
mente agrícola. Cerca de 90% da 
populaçao vive no mundo rural, 
boa parte dedicada à criação (os 
gados bovino, ovino e caprino che
gam a ser exportados). Na produ
ção agrícola, voltada sobretudo 
para culturas de subsistência, des- 
tacam-se o milho miúdo e o sorgo; 
em segundo plano acham-se arroz, 
batata-doce, mandioca e frutas.

Existem, porém,_ importantes 
culturas de exportação, como as do 
amendoim (100 000 toneladas em 
1968) e do algodão, principal fonte 
de divisas do país (40% das expor
tações, em valor).

Também a atividade pesqueira 
tem certa importância para o Mali. 
Em 1968 contribuiu com 13% do 
valor das exportações. Os grandes 
centros de pesca sao Mopti (2/5 da 
produção), Segu (1/4) e Gao (1/5).

São modestas as atividades do 
transporte, do comércio e da indús
tria. As instalações industriais lo
calizam-se principalmente em Ba
m ako e em Segu, e resumem-se no 
tratamento de_ produtos agrícolas 
para exportação. Excetuando-se a 
produção de sal e a exploração de 
algumas minas de ouro, as riquezas 
minerais do país (ferro, manganês, 
fosfato, diamante, bauxita, cobre, 
etc.) são ainda inexploradas.

A mineração é bastante prejudi
cada pela situação geográJfica do 
país (distante do mar, o que au
menta o custo dos transportes) e 
pelo elevado preço da energia, que 
e importada.

A ocupação do espaço

A partir do século IV, o Mali 
(denominado “terra do ouro" pelos 
arabes muçulmanos) foi dominado 
sucessivanlente por vários povos 
africanos, entre os quais berberes, 
sorinkes, keitas, sossos, mossis, 
sonrhais, toucouleurs, mabaras, 
tuaregues e bambaras. No século 
XIX , apesar da resistência às tro
pas francesas do Senegal, foi trans
formado em colônia, sob o nome de 
Sudão Francês e agrupado na 
África Ocidental Francesa (AOF), 
que compreendia mais sete colo- 
nias (Senegal, Guiné, Costa do 
Marfim, Daomé, Alto Volta, Mau
ritânia e Níger).

O regime de trabalhos forçados 
e os encargos fiscais opressivos 
acabaram por originar revoltas, 
sob a bandeira do nacionalismo, 
até surgir a União Democrática 
Africana em Bamako, organização 
que se fez representar na Assem
bléia Constituinte francesa de 
1946.

A partir destas época, a França 
reformulou o sistema colonial; foi 
assim garantido aos nativos o 
acesso a todos os empregos e o di
reito de participarem do Parla
mento. Instituíram-se ainda assem
bléias locais escolhidas por 
eleições, mantidas, porém, sob tu
tela de governadores franceses.

Em 1958, foi proclamada a Re
pública Sudanesa que, um ano de
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0  Niger desempenha importante papel na vida de inúmeras tribos do pais.

Malinóvski concebe a cultura como uma totalidade em funcionamento. 
Todo elemento cultural deve. por isso. ser estudado em seu contexto.

pois, formava com o Senegal a Fe
deração do Mali, independente em 
junho de 1960.

Dois jneses depois, contudo, a 
Federação foi dissolvida em meio a 
discórdias de radicais (sudaneses) e 
conservadores (senegaleses).

No dia 22 de setembro de 1960, 
foi proclamada a República do 
Mali, sob a presidência de Modibo 
Keita, que procurou o desenvolvi
mento independente, fora da Orga
nização Comum Afro-Malgaxe 
(OCAM), orientada pelos france
ses. Surgiu a Sociedade Malense de 
Importação e Exportação e 
criou-se o franco málio, nao cam 
biável no exterior. Enquanto as re
lações com a França atingiam seu 
ponto mais crítico, o país reconci-

liava-se com o Senegal* (1963), 
procurando recuperar-se de sua 
crise financeira.

Em 1967, a dívida pública ex
terna atingiu a 50 bilhões de fran
cos málios, moeda que naquele ano 
se desvalorizou em 50%.

Em 1968, o Presidente Modibo 
Keita foi deposto por um grupo de 
militares que se propunha a recupe
rar a economia e sanear as finanças 
do país. Esse governo, liderado 
pelo Capitão Yoro Diakité, orien- 
tou-se para o regime de livre em
presa, aproximando-se das potên
cias ocidentais.

VEJA TAM BÉM : África.

Malinóvski

Bronislaw Kasper Malinóvski 
nasceu a 7 de abril de 1884 na ci
dade de Cracóvia, na Polônia. Ini
cialmente, orientou-se para as ciên
cias exatas, alcançando, inclusive, 
o doutoramento em física e mate
mática, em 1908, na universidade 
de sua cidade natal.

Forçado, por motivos de saúde, 
ao abandono provisório dos estu
dos, distraiu-se com a leitura de 
The Golden Bough (O Ramo Dou
rado), de James Frazer*, que des
pertou seu interesse para a antropo
logia, mudando a perspectiva de 
sua carreira intelectual.

Após ter passado breve período 
na Universidade de Leipzig, diri
giu-se para a Inglaterra, onde foi 
admitido, em 1910, como aluno de 
pós-graduação na London School 
of Economics.

Era o início da enorme atividade 
intelectual e produtividade cientí
fica que caracterizariam a carreira 
de Malinóvski.

Em 1912, publicou dois artigos 
sobre os indígenas australianos, 
cujo estudo já  havia iniciado antes 
de chegar à Inglaterra.

No ano seguinte, surge seu pri
meiro livro, The Family Am ong  
the Australian Aborígenes (Ã  
Família entre os Aborígenes A u s
tralianos), que foi baseado em pri
morosa análise crítica da bibliogra
fia até então existente.

Convém ressaltar que é nítida na 
produção desse período a influên
cia da sociologia de Durkheim*, 
bem como dos antropólogos ingle
ses da época, como Seligman, Had- 
don e Wetermarck.

Os quatro anos seguintes são 
fundamentais na vida de Mali
nóvski. Ajudado por C. G. Selig
man, consegue obter fundos para 
realizar um trabalho de campo na

Nova Guiné, partindo para a Aus
trália em 1914.

Enquanto a Europa é convulsio
nada pela Primeira Guerra Mun
dial (1914/18), o jovem antropó
logo polonês realiza três 
expedições etnográficas, com cur
tas permanências na Austrália.

Na primeira expedição, residiu 
durante alguns meses com a tribo 
dos mailus. Nas duas outras, de 
cerca de um ano cada, conviveu 
com a população nativa do arqui
pélago de Trobriand.

Uma pesquisa clássica

A pesquisa dos trobriandeses 
apresentou como inovação o fato 
de dedicar-se intensiva e prolonga 
damente ao estudo de uma única 
sociedade.

Durante dois anos, 0 antropó
logo aprendeu a língua dos nativos, 
participou de suas cerimônias e ob
servou intimamente sua existência 
quotidiana. O enorme material co
letado serviu de fundamento à con
tribuição posterior de Malinóyski à 
antropologia culturale permitiu-lhe 
estabelecer um padrão de trabalho 
de campo que revolucionou a etno
grafia.

A originalidade e a riqueza da 
pesquisa etnográfica de Malinóvski 
manifestaram-se já  nos primeiros 
artigos que escreveu sobre os tro
briandeses, e podem ser plenamente 
apreciadas na monografia Argo- 
nauts o f  the Western Pacific (Argo
nautas do Pacífico Ocidental). Pu 
blicado em 1922, esse livro é ainda 
hoje um clássico da antropologia.

Ao invés de simplesmente des
crever costumes, técnicas e cren
ças, Malinóvski recriou a própria 
vida dos trobriandeses, ressaltando 
a validade de uma experiência cul
tural diversa da dos povos tidos 
como civilizados. Suas conclusões 
não são mera conseqüência da in
tuição feliz de um pesquisador ex
traordinariamente dotado, mas sim 
o resultado da aplicação de, uma 
metodologia específica, criada por
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A pesquisa empírica era uma etapa fun
damental do trabalho de Malinóvski. 0  
antropólogo recolhia elementos para re
constituir a vida dos povos que estudava. 
(Acima, máscara da Nova Guiné; à di
reita. pá do arquipélago de Trobriand.)

ele e cuja sistematização deu ori
gem à chamada “escola funciona- 
lista” da antropologia.

Cultura e necessidades 
humanas

A metodologia e o funciona
lismo de Malinóvski baseiam-se em 
sua utilização da noção de cultura 
(que considera mais significativa, 
analiticamente, do que a de socie
dade). Ele concebe a cultura como 
uma totalidade em funcionamento, 
que integra, num conjunto coe
rente, artefatos, hábitos, costumes, 
técnicas e crenças. Vendo a cultura 
como totalidade, Malinóvski privi
legia a análise dos usos e das fun
ções dos elementos culturais, isto é, 
a relação que cada elemento man
tém, simultaneamente, com as ne
cessidades humanas, com outros 
elementos e com a totalidade de 
que faz parte.

Em formulações posteriores, 
essa perspectiva levou-o a elaborar 
o conceito de instituição, que — 
constituindo uma unidade ao 
mesmo tempo teórica e empírica
—  é o fundamento de sua análise 
funcionalista. Segundo Malinóvski, 
a instituição compreende sempre: 
um equipamento material e um 
grupo social, que o utiliza de 
acordo com processos técnicos de
finidos; normas e costumes que re
gulam a ação grupai; a ação efetiva 
do grupo, que se comporta de 
acordo com as normas; e as cren
ças e os mitos através dos quais o 
grupo representa a instituição. O 
objetivo fundamental da análise é 
estabelecer a  integração entre esses 
diferentes aspectos, que constituem 
uma totalidade.

Malinóvski desenvolveu também 
uma concepção de cultura onde 
está implícita a oposição entre a 
herança social e biológica. A aná
lise da relação entre esses dois as
pectos levou-o a formular a teoria 
das necessidades básicas. A cultura 
se apresentaria como um modo de 
satisfação de necessidades biológi
cas: alimentação, reprodução, se
gurança, etc. Para satisfaze-las, os 
homens apresentariam respostas 
culturais cuja elaboração, conser
vação e transmissão ocorrem nos 
quadros de uma vida social e criam 
necessidades ou imperativos deri
vados: manutenção do equipa
mento cultural, regulamentaçao do 
comportamento, socialização, etc. 
As respostas culturais a essas ne
cessidades abrangem a economia, o 
controle social, a educação e a or
ganização política. A cultura hu
mana compreende ainda um pro
cesso através do qual o hábito 
transforma-se em costume e os im
pulsos em valores. Constituem-se 
assim os imperativos integrativos 
da cultura, cuja chave é a simboli- 
zação. A essa esfera da realidade 
pertencem a religião, a arte e o ceri
monial, bem como a linguagem.

Durante quase vinte anos, após 
seu retorno da Melanésia, Mali
nóvski lecionou na London School 
of Economics. Brilhante professor, 
exerceu profunda influência pes
soal em toda uma geração de an
tropólogos britânicos. Paralela
mente, prosseguia no trabalho de 
análise e sistematização do mate
rial de campo. Além de inúmeros

artigos e ensaios, publicou sobre os 
trobriandeses mais duas importan
tes monografias: The Sexual Life o f  
Savages in North Western Melane- 
sia (A Vida Sexual dos Selvagens 
na Melanésia Norte-Ocidental, 
1927) ,e  Coral Gardens and their 
Magic (Jardins de Coral e sua M á
gica, 1935).

Nos últimos anos de vida, foi 
professor visitante na Universidade 
de Yale, Estados Unidos, país onde 
morreu a 16 de maio de 1942. As 
notas e manuscritos que deixou fo
ram publicados em dois pequenos 
volumes: A Scientific Theory o f  
Culture (Uma Teoria Científica da 
Cultura, 1944) e The Dynamics o f  
Culture Change (A Dinâmica da 
Mudança Cultural, 1945). E é jus
tamente sobre esses trabalhos que 
incide a grande maioria das críticas 
feitas contra Malinóvski.

Crítica e desafio

Apesar de seu prestígio e popula
ridade, poucos antropologos foram 
tão criticados quando Malinóvski. 
As críticas mais gerais dizem res
peito ao pressuposto —  implícito 
em sua análise funcionalista — de 
que as sociedades primitivas são 
sistemas em equilíbrio. Ainda que 
sua formulação tenha o mérito de 
fazer incidir a investigação sobre o 
inter-relacionamento dos aspectos 
culturais, insistindo que os fatos 
sociais só podem ser compreendi-

dos em contexto, o modelo é muito 
rígido e não permite analisar as 
transformações do sistema.

As deficiências dessa posição 
acentuaram-se quando Malinóvski 
tentou elaborar uma teoria de mu
dança cultural. Essa teoria foi ins
pirada em grande parte por uma 
viagem que o antropólogo fez em 
1934 à Africa meridional e orien
tal. Foi nessa ocasião que verificou 
os efeitos desastrosos do colonia
lismo*. Preocupado em aplicar o 
conhecimento antropológico à so
lução de problemas humanos, pro
pôs um esquema para a análise da 
mudança cultural onde toda dinâ
mica do contato dissolve-se em três 
totalidades distintas: a cultura na
tiva, a do colonizador e a resultante 
do contato entre ambas.

No entanto, mesmo os críticos 
mais severos reconhecem o exce
lente padrão de seus trabalhos de 
campo, bem como a riqueza dos 
problemas que levantou ao pesqui
sar sistematicamente a integração 
dos diversos aspectos da cultura 
trobriandesa, por exemplo. Por 
isso, toda a obra — especialmente 
as monografias —  de Malinóvski 
constitui ainda uma leitura estimu
lante e um desafio permanente para 
a investigação empírica e teórica.

VEJA TAM BÉM : Antropologia; 
Funcionalismo.

Mallarmé

O poeta francês Stéphane Mal
larmé (Paris, 1842 — Valvins, 
Fontainebleau, 1898) dedicou toda 
a sua vida — simples e sem gran
des incidentes — a “explicação ór- 
fica da Terra”, isto é, a decifração 
do Universo através da linguagem. 
Assumindo o risco da impotência e 
do vazio, perseguiu com rigor e ab
negação o ideal que definiu num 
verso: “ Dar um sentido mais puro 
às palavras da tribo”.

O professor-poeta

Após ter estado em Londres, du
rante o ano de 1862, Mallarmé de
dicou-se a lecionar inglês (sucessi
vamente nas cidades de Tournon, 
Besançon, Avignon e Paris). De 
1874 a 1875, participou da redação 
do jornal La Dernière Mode (A Ul
tima Moda.)

Alguns de seus primeiros> poe
mas importantes —  como L A zu r ,  
(O A zu l)  e Brise Marine (Brisa 
Marinha) —  apareceram, em 1866, 
no Parnasse Contemporain (Par 
naso Contemporâneo), periodico 
oficial dos poetas ligados ao Parna
sianismo*. Influenciado a princípio 
por Baudelaire* — a segunda edi
ção das Fleurs du M al (Flores do 
Mal) data de 1861 — , ele desco
briu pouco depois Edgar Allan 
Poe*, — Tombeau d ’Edgar Poe 
(Túmulo de Edgar Poe) — , cuja 
obra ta+nbém o marcou profunda
mente. Sua tradução numa prosa 
requintada, dos versos de The Ra- 
ven (O Corvo), do poeta e contista 
norte-americano, foi publicada pela 
primeira vez em 1875, com ilustra
ções de Manet*.

Mallarmé era pouco conhecido, 
até 1884. Foi nessa época que Ver
laine*, em Poètes Maudits (Poetas 
Malditos), e Huysmans*, em A R e
bours (Ao Reverso), chamaram a 
atenção para a sua obra literária. O

fioeta tornou-se, então, amigo e de- 
ensor de muitos dos mais contro

vertidos escritores, artistas plásti
cos e compositores da época, como 
Villiers de I’Isle Adam*, Debussy*, 
Manet e Gauguin*.

Em 1880 passou a promover 
reuniões literárias semanais em seu 
apartamento. A elas compareciam 
Dujardin, Paul Claudel*, Paul Va
léry*, André Gide* e outros escri
tores, poetas e pintores.

Em 1894, aposentou-se de suas 
funções de professor. Dividiu, en
tão, seus últimos anos entre as vá
rias atividades literárias, em Paris, 
com o descanso na casa de campo 
em Valvins, às margens do Sena, 
onde morreu.

A poesia: um lance 
de dados

A influência de Baudelaire e Poe 
ajudou Mallarmé a libertar-se das 
limitações impostas pela estética 
parnasiana. Em 1866 o Parnasse 
Contemporain recusou seu poema 
L 'Après-Midi d'un faune (A Sesta 
de um Fauno), que inspiraria a 
Claude Debussy um prelúdio de
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Rejeitando a clareza aparente do quotidiano, o poeta pretendia instaurar o mistério. ("Mallarmé", de Manet.)

mesmo nome, uma de suas compo
sições de música orquestral mais 
famosas.

No momento em que se afastou 
dos parnasianos, Mallarmé tor- 
nou-se um dos mentores do Simbo
lismo*: “ Os parnasianos tomam a 
coisa inteiramente e mostram-na: 
por isso, carecem de mistério; reti
ram dos espíritos essa alegria deli
ciosa de crer que eles criam. N o
mear um objeto é suprimir 3/4 do 
prazer de um poema, que é feito de 
adivinhar pouco a pouco: sugerir, 
eis aí o sonho. E o uso perfeito 
desse mistério que constitui o sím
bolo: evocar pouco a pouco um ob
jeto para mostrar um estado de 
alma, ou, inversamente, escolher 
um objeto e dele extrair um estado 
de alma, por uma série de decifra- 
ções”.

Certos traços exteriores de sua 
poesia — a abstração do pensa
mento, o preciosismo de alguns vo
cábulos, a rebuscada musicalidade
—  deram por muito tempo uma 
imagem imperfeita de Mallarmé: a 
do poeta hermético e aristocrático. 
A partir da publicação de sua úl
tima obra, Um Coup de Dés Ja
mais n 'Abolira le Hasard (Um  
Lance de Dados Nunca Abolirá o 
Acaso), a crítica passou a vê-lo sob 
nova perspectiva.

Todos os seus escritos anteriores 
foram encarados como uma longa 
preparação para esse salto mortal 
pociico, uma revolução no campo

da poesia, comparável às de Mon
drian* na pintura e de Anton We
bern* em música.

A princípio plena de sonoridades 
rutilantes, sua linguagem poética 
torna-se cada vez mais densa e abs
trata. Essa progressiva ascese ver
bal é completada por uma rarefa- 
ção sintática que acaba impondo a 
redução da pontuação tipográfica.

O passo seguinte é o Lance de 
Dados, a mais ousada experiência 
de libertação do verso até aquela 
época.

Assimilando a linguagem da mú
sica e a da imprensa, Mallarmé dis
persou as linhas de seu poema por 
21 páginas, como numa polifonia* 
de palavras. Os versos sao dividi
dos num motivo dominante —  Um 
Lance de Dados Nunca Abolirá o 
Acaso  —  e motivos secundários e 
adjacentes, que se justapõem ou se 
interceptam, permeados por gran,- 
des áreas de espaço em branco. É 
um complexo discurso poético — 
Mallarmé denominou-o “subdivi
sões prismáticas da Idéia” —  que 
exige um projeto gráfico elaborado: 
os motivos sao apresentados em di
versos caracteres tipográficos, dife- 
renciando-se pelas variações de 
maiúsculas e minúsculas, pelo 
corpo e pelo gênero (redondo, itá
lico).

Com essa forma de estruturaçãoraça
poética, Mallarmé abre caminhos 
inéditos para quase todas as inova
ções vanguardistas em matéria de 
litilinguagem pi 
(Futurismo*,

oética no século XX 
Concretismo*).

Mallarmé, poeta e teórico

A produção poética de Mallarmé 
é quantitativamente reduzida. Parte 
dela foi publicada na coletânea 
Poésies (Poesias), em 1887. Uma 
edição mais completa de sua obra 
(de 1899) não incluía, contudo, Um 
Lance de Dados Nunca Abolirá o 
Acaso, que tivera sua primeira im
pressão em 1897, na revista Cos- 
mopolis. No ano de sua morte, 
Mallarmé chegou a corrigir as pro
vas tipográficas de uma nova edi
ção do poema, que deveria ser ilus
trada por Odilon Redon*. Com 
base nessas provas, em 1914 fez-se 
a edição definitiva do poema. Além 
de diversos poemas em prosa, pu
blicou o conto-poema Igitur ou La 
Folie d ’Elbehnon (Igitur ou A  Lou
cura de Elbehnon) — que antecipa 
a temática do Lance de Dados. Em 
1920, Vers de Circonstance (Ver
sos de Circunstância) reuniu uma 
série de composições escritas em 
álbuns, leques e mesmo envelopes. 
Suas obras mais importantes em 
prosa são La Musique et les 
Lettres (A Música e as Letras),de 
1895, e Divagations (Divagações), de 
1897, uma serie de reflexões acerca 
da natureza da poesia. Fragmentos 
do esboço de um poema-livro que 
deveria seguir-se ao Lance da Da
dos foram publicados em 1957 for
necendo novos elementos para o es
tudo sobre Mallarmé.

VEJA TAM BÉM : Concreta, Poe
sia; Futurismo; Impressionismo; 
Lírico; Literatura; Métrica; Parna
sianismo; Poema; Poética; Simbo- 
lism o ; S u rrea lism o.

Mallarmé costumava reunir em seu salão literatos e pintores de vanguarda 
de seu tempo. ("Casa de Mallarmé em Valvins", óleo de E. Vuillard.)
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Malta

SUM ÁRIO

Localização geográfica: mar Medi
terrâneo, ao sul da Sicília 

Superfície: 315,6 km 2 
População: 304 000 hab. (estima

tiva para 197 2)
Cidades principais:

La Valetta (capital — 18 300 hab. 
em 1972), Sliena (25 000 hab.) 

Idiomas: inglês, maltês (oficiais) e 
italiano

Religiões: catolicismo e protestan
tismo

Rodovias: 1 106 km (1972)
Unidade monetária: libra maltesa

O Estado parlamentar de Malta, 
membro da_ Comunidade* Britâ
nica de Nações, é formado por três 
ilhas (Malta, com 245,7 quilôme
tros quadrados; Gozo, com 67,3; e 
Comino, com 2,6) e dois rochedos 
desabitados (Cominotto e Filfa). O 
conjunto emerge da plataforma 
submarina, entre África e Europa 
(à qual é associado), na região em 
que se dividem as bacias oriental e 
meridional do Mediterrâneo. Essa 
posição geográfica fez do arquipé
lago ponto estratégico disputado 
pelas grandes potências.

As ilhas, formadas por terrenos 
sedimentares, emergiram na me
tade da era terciária. A sudeste do 
arquipélago localizam-se as costas 
mais altas £quase 250 metros). A 
noroeste estao localizados os estrei
tos que separam as três ilhas. Nelas 
não existem rios ou lagos perma
nentes. A falta de água é um dos 
mais graves problemas da região, 
formada quase inteiramente por ro
chas calcárias porosas abaixo do 
nível do mar. Os poços mais fun
dos, portanto, encontram-se cons
tantemente sujeitos à contamina
ção da água salgada.

O clima é mediterrâneo, com um 
breve período de frio e chuvas e 
uma longa estação de verão. A ve
getação e tambem tipicamente me
diterrânea, adaptada aos longos 
meses de seca. São comuns as fi
gueiras e as espécies africanas.

Desde o inicio do século X IX  a 
população tem procurado melhores 
condiçoes de vida na Austrália, na 
Grã-Bretanha e no Canadá, o que 
provoca constante decréscimo nos 
índices demográficos. A maioria 
dos habitantes vive na zona rural. 
A vida urbana é mais acentuada ao 
redor da capital.

A precária situação econômica 
do Estado exige ajuda financeira da 
Grã-Bretanha. O governo procura 
favorecer a indústria, o que possibi
litou o estabelecimento de fábricas 
(automóveis, tecidos e produtos de 
borracha, entre outras). Na década 
de 60. expandiram-se na capital ati
v id a d es  in d u s tr ia is  ligadas à  ali

mentação, à madeira, ao tabaco, à 
seda e ao algodão. Apesar disso, é 
elevado o índice de importações, 
provenientes sobretudo da Grã- 
Bretanha e da Itália. Consistem 
principalmente em produtos ali
mentícios, metais, máquinas, veícu
los e combustíveis. (Malta exporta 
produtos agrícolas, tecidos, sucata, 
luvas e cigarros.

A agricultura, de caráter fami
liar e desenvolvida em 60% do ter
ritório, baseia-se notadamente na 
produção de trigo, cevada, batatas, 
legumes e uvas.

A atividade agrícola é comple
mentada com a criação de ovinos 
e caprinos e com apesca, desenvol
vida no estreito da Sicília e nas cos
tas africanas.

A Cruz de Malta

O arquipélago maltês é um dos 
mais antigos centros da civilização 
neolítica. O território apresenta 
vestígios de eras remotas (3 000 
anos antes de Cristo). Foi ocupado 
por fenícios (século IX a.C.), gre
gos (c. 736 a.C.), cartagineses (sé
culo VI a.C .)e romanos (218 a.C.). 
Mais tarde foi disputado por vân 
dalos, ostrogodos e árabes. Estes 
foram expulsos por Róger da Si
cília (1031-1101). Anexada ao sul 
da Italia, Malta foi cedida (1530) 
por Carlos* V à Ordem dos Hospi 
talários de São João, que tomaram 
o nome de_ Cavaleiros de Malta. 
Uma condecoração que foi criada 
por esta ordem —  a Cruz do Mé
rito de Malta —  existe até hoje. 
Com o grão-mestre La Valetta 
(1494-1568), a ilha ganhou podero
sas fortificações para defender-se 
dos turcos (1565). No fim do sé
culo XVIII, o arquipélago foi to
mado por Napoleao* e disputado 
por franceses e ingleses. Estes ins
talaram-se definitivamente no iní
cio do século XIX, confirmando a 
possessão em 18 14. Malta transfor- 
mou-se assim numa das principais 
bases navais da Grã-Bretanha 
(como tal, seria duramente atacada 
pela aviação do Eixo Roma-Ber 
lim, na Segunda Guerra Mundial). 

Entre África e Europa. Malta tornou-se passagem obrigatória das grandes Parte da população maltesa não
vias de navegação. Em La Valetta. a capital, fica o movimentado porto. aceitou a sujeição a Grã-Bretanha.

Principalmente depois de 1'920, su- 
cederam-se sérios conflitos entre o. 
povo e as autoridades inglesas. Es
tas, em 1947, resolveram permitir 
a instalação de um governo, mas 
sem abolir o regime colonial. Em 
1955, o Partido Trabalhista conse
guiu assegurar maioria absoluta na 
Assembleia Legislativa, e os atritos 
com o governo britânico acentua- 
ram-se. Em 1959, a Constituição 
acabou sendo suspensa. Três anos 
depois, os nacionalistas consegui
ram encaminhar o país para as elei
ções.

No dia 21 de setembro de 1964, 
o governo britânico aceitou a inde
pendência de Malta, mas no acordo 
as forças inglesas reservaram-se o 
direito de permanecer no arquipé
lago por mais dez anos. Os arse
nais militares foram sendo progres
sivamente fechados, em meio a 
graves crises económicas.

VEJA TAM BÉM : Comunidade 
Britânica; Europa.

S. Tommaso

c>rocco

C anaL  d e  .M a lta
j» aV“'"0JO ,<b®

c. s.

'r* lia ia  Chain

' r

M a l t  a

/. Filfoln



Mamíferos 383

Mamíferos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Subclasse: Prototheria (Or

dem: Monotremata) 
Subclasse: Theria; Infraclas- 

ses: Pantotheria: Alotheria; 
Metatheria (Ordem: Mar- 
supialia) e Eutheria - Or
dens: Insectivora; Chirop- 
tera: Dermoptera: Edentata: 
Pholidota: Lagomorpha; Ro- 
dentia: Cetacea; Carnívora; 
Tubulidentata; Proboscidea: 
Hyracoidea; Sirenia; Artio- 
dactyla: Perissodactyla e Pri- 
mates (atuais), mais sete or
dens fósseis.

Desenvolvida a partir de rép
teis*, surgiu no Triássico (cerca de 
235 a 195 milhões de anos atrás) 
uma classe de animais portadora 
de glândulas mamárias, com as 
quais as fêmeas proporcionavam 
leite (a primeira alimentação) ao fi
lhote. As mamas, o corpo coberto 
de pêlos e a reprodução por vivipa- 
ridade (os filhotes formam-se na re
lação direta com o organismo ma
terno e ao nascerem estão 
praticamente formados) são as 
principais características da classe 
dos mamíferos.

O homem*, uma das espécies

dos mamíferos, é mais bem dotado 
que seus predecessores répteis: con
quistou todos os ambientes ecológi
cos, através de formas altamente 
especializadas p a ra  cada tipo de 
vida; Isso se da, sobretudo, graças 
a três fatores: a possibilidade de 
manter quase constante a tempera
tura do corpo (como as aves*); a 
reprodução biológica mais com
plexa; e seu elaborado sistema ner
voso* permite desenvolver uma in
teligência* que possibilita o 
aprendizado* de maneira não regis
trada em nenhum outro setor do 
reino animal.

As características

A exceção dos sirenídeos (pei- 
xes-boi) e dos cetáceos* (baleias), 
todos os mamíferos adultos têm o 
corpo coberto por pêlos (que são 
formações exclusivas desta classe 
de animais.

A temperatura de seu corpo é 
constante (homeotermia), podendo 
apresentar variações entre as espé
cies que hibernam. Ao mesmo 
tempo, excetuando os monotrema- 
dos (que são ovíparos), todas as es
pécies são vivíparas.

As fêmeas alimentam seus filho
tes com o leite segregado pelas 
glândulas mamárias. As mamas 
são formações pares, simétricas, si
tuadas na tace ventral. Os monotre- 
mados (que não possuem mamas 
localizadas apresentam glândulas 
produtoras de leite espalhadas pelo 
abdome da femea.

O crânio dos mamíferos é for
mado por um número reduzido de 
ossos: a mandíbula, por exemplo, 
constitui-se de um único osso (den
tal) e articula-se diretamente com o 
cranio, enquanto que nos répteis há 
um osso complementar para a 
transmissão da articulação. AlémHerbívoros, como a girafa, podem correr poucas horas após o nascimento.

U canguru pertence â ordem dos marsupiais da ínfraclasse dos metatérios.No grupo doo prototérioa inclui-se o ornitorrinco, u m  m a m íf e r o  dCjUãXICO.
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disso, a cavidade encefálica dos 
mamíferos é bastante desenvolvida, 
ao contrário de todos os outros 
grupos animais. O crânio tem dois 
côndilos (saliências ósseas) occipi
tais que o articulam com a coluna 
vertebral.

Por causa da redução de seu es
queleto craniano, os mamíferos 
apresentam^ outra característica ex
clusiva: três ossículos no ouvido 
médio (martelo, bigorna e estribo), 
dois dos quais são o resultado da 
evolução do osso articular (m ar
telo) e do osso quadrado (bigorna) 
do crânio dos répteis. A nao ser os 
sirenídeos e os desdentados, todas 
as outras ordens desta classe pos
suem sete ossos cervicais, que for
mam o pescoço.

Os monotremados —  tanto os 
machos quanto as fêmeas —  pos
suem cloaca (câmara na extremi
dade do canal intestinal, na qual se 
abrem os ureteres e os ovidutos na 
fêmea). As vias gênito-urinárias de 
todos os outros mamíferos são se
paradas da parte final do tubo di
gestivo. A fecundação* é sempre 
interna e o órgão copulador mascu
lino é erétil, percorrido por um ca
nal por onde saem os líquidos uri
nário e seminal (isso, entretanto, 
não acontece nos monotremados, 
que só eliminam pelo pênis o 
liquido seminal). Em alguns mamí
feros o pênis é retrátil; em outros 
há um osso peniano (a forma varia 
de espécie para espécie). As gôna- 
das masculinas situam-se intra-ab- 
dominalmente ou num saco escro- 
ta! extra-abdominal, que e uma 
forma mais evoluída.

O aparelho genital feminino nos 
monotremados e nos marsupiais 
possui dois úteros — nas outras or
dens o útero tem um só corpo (sim
ples), ou duas metades separadas 
(duplex), ou ainda duas metades 
parcialmente unidas (bicórneo). 
Em quase todos os casos, a ativi
dade sexual é cíclica (duas vezes 
por ano, em geral) e regulada por 
hormônios. O período de atividade 
é identificado por vários fenômenos 
fisiológicos e psíquicos na fêmea e 
o comportamento sexual do ma
cho, na maioria dos casos, é regu
lado pelo da fêmea.

Outras características

Varia muito o número de filhotes 
entre os mamíferos: pode ser de um 
a vinte, e está associado à evolução 
da espécie (nas mais primitivas, o 
número é maior). Há uma relação 
entre o número de filhotes e os cui
dados que a mãe deve dispensar a 
estes: quanto menos filhos, mais 
cuidados.

Os filhotes marsupiais nascem 
ainda em fase semifetal, obrigando 
a mãe a colocá-los numa bolsa ab
dominal (o marsúpio) até que com
plete o seu desenvolvimento. Nos 
placentados, acontece o inverso: os 
filhos já  nascem completamente de
senvolvidos. Os herbivoros; poucas 
horas depois de nascidos, ja  são ca
pazes de correr atrás da mãe, ao 
passo que os carnívoros nascem 

cegos” —  só abrem os olhos de
pois de duas semanas, mais ou me
nos. Os cuidados que os filhotes re
cebem não se restringem à 
alimentação, estendendo-se a prote-
ç ã o  e tre in am en to .

As patas dos mamíferos são ori
ginalmente pentadáctilas — os ca
sos em que o número de dedos é 
menor ou maior constituem modifi
cações do tipo original.

Seu encéfalo é muito volumoso, 
apresentando considerável desen
volvimento dos hemisférios cere
brais (predominância das funções 
psíquicas sobre o automatismo pe
riférico).

A respiração dos mamíferos é 
feita apenas pelos pulmões. O dia
fragma é muscular, dividindo em 
duas partes a cavidade visceral 
(uma delas denominada anterior, 
superior ou torácica, e outra poste
rior, inferior ou abdominal). O me
tabolismo é ureotélico, pois eli
mina, como produto catabólico 
nitrogenado, a uréia — e não o 
ácido úrico ou uratos, comum aos 
pássaros e répteis.

Seu aparelho circulatório é “fe
chado” : o sangue circula dentro de 
canais (artérias, veias, capilares) 
que se intercomunicam. O coração 
e completamente dividido em qua
tro câmaras (dois átrios ou aurícu
las e dois ventrículos). O arco aór- 
tico é voltado para a esquerda, ao 
contrário das aves, em que persiste 
apenas o arco aórtico direito. Os 
glóbulos vermelhos não têm núcleo 
e, em geral, são circulares.

As espécies

As 4 000 espécies —  e inúmeras 
subespécies — que vivem espalha
das por toda a Terra descendem — 
segundo muitos autores — dos rép
teis cinodontes. Esse processo de 
evolução ocorreu entre o Triássico 
Superior e o Jurássico Inferior. 
Após um longo período (do fim do 
Jurássico ao fim do Cretáceo) em 
que não apresentaram quase ne
nhuma evolução, os mamíferos so
freram um processo de profundas 
mudanças, a partir do Cenozóico. 
Conquistaram logo a absoluta pre
dominância da vida terrestre (em
bora haja formas especializadas 
para as vidas aquática e aérea).

Para esse desenvolvimento, va
leu-lhes, entre outras coisas, o de
saparecimento dos répteis gigantes. 
Os mamíferos surgidos no Jurás
sico pertencem todos aos pontoté- 
rios e alotérios, já  extintos. Eram 
animais pequenos, alguns carnívo
ros e outros herbívoros.

No fim do Mesozóico aparece
ram os metatérios e as primeiras 
ordens dos eutérios (insetívoros). 
Os prototérios emergiram no fim 
do Triássico. Descendiam dos teo- 
codontes, e ainda apresentavam ca
racterísticas dos répteis.

Outras formas de mamíferos sur
giram no Cenozóico —  todos per
tencentes aos eutérios, cuja difusão 
bastante ampla se prende aos movi
mentos migratórios favorecidos pe
las pontes intercontinentais tempo
rárias. Esses eutérios não puderam 
desenvolver-se na Austrália, que se 
separou muito cedo dos outros con
tinentes. Por isso, o ambiente desse 
país foi dominado pelos marsu
piais, que conseguiram desenvolver 
formas adaptativas a todos os ni
chos ecológicos da ilha-continente.

O processo de extinção das for
mas arcaicas de mamíferos e de 
emergência das formas modernas 
ocorreu durante o Eoceno.

Dentes incisivos, que crescem continuamente, caracterizam os roedores.

O "Microcebus murinus", um dos menores primatas do mundo, é insetívoro.

Pangolim (gênero "Mani3"), único mamífero vivo aa ordem dOS fOlídOTOS.
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Os carnívoros são representados por fissipédios (dos quais o leão é um exemplo) e pinipédios (leões-marinhos), que são dotados de nadadeiras.

A divisão dos mamíferos

Prototérios e Térios são as duas 
subclasses em que se dividem os 
mamíferos.

O grupo dos prototérios é o mais 
primitivo. Compreende a ordem 
dos monotremados, composta de 
três gêneros (Ornithorhynchus, Ta- 
chyclossus e Zaglossus). São ani
mais ovíparos e homeotermos im
perfeitos^ — a temperatura varia 
em relação à temperatura ambiente 
entre 25 e 36 graus Celsius. O orni- 
torrinStr~é aquático, tem bico de 
pato e vive na Austrália; os dois 
outros gêneros, de bico fino e 
longoi habitam a Nova Guiné, ali- 
mentattdo-se de insetos (cupins e 
formigas, principalmente). Os mo
notremados adultos têm bico cór
neo, apenas os filhotes possuem 
dentes; as fêmeas possuem dois 
úteros. Os monotremados habitam 
a Oceania (Austrália, Tasmânia, 
Nova Guiné e Papuásia).

Os térios reúnem todos os mamí
feros em que o filhote tem um de
senvolvimento no interior do orga
nismo materno, do qual depende 
para a obtenção de alimento e de 
oxigênio. Essa subclasse é dividida 
em quatro infraclasses; Pantoté- 
rios, com mamíferos fósseis do Ju
rássico, provavelmente precursores 
de todos os outros; Alotérios, um 
grupo primitivo fóssil, com costu
mes semelhantes aos dos atuais 
roedores; Metatérios e Eutérios.

Os metatérios representam um 
estágio mais avançado de desenvol
vimento. São vivíparos e os filhotes 
nascem depois de mais ou menos 
três semanas de gestação. Ainda 
semi-embriões, são colocados no 
marsúpio para completar seu de
senvolvimento. O canguru, o 
gambá da América do Sul, a cuíca 
e o lobo-da-tasmânia incluem-se 
entre os metatérios (ordem dos 
marsupiais), que, em geral, vivem 
na Austrália e ilhas adjacentes.

A infraclasse mais evoluída é a 
dos eutérios também conhecidos 
como placentados*. Dividem-se em
d e z e s s e te  o rd e n s  v iv e n te s :

INSETÍVOROS —  Inclui cente
nas de pequenos animais como ou
riços, toupeiras e musaranhos. O 
musaranho-pigmeu ou Suncus 
etruscus, o menor mamífero vivo 
(1,5 a 2 cm) é desta ordem.

DERM ÓPTEROS —  Há um
único gênero vivo, o Cynocephalus 
(duas espécies), que vive na Ásia. 
Parecidos com os esquilos, eles vi
vem nas árvores e dão grandes pu
los, planando com expansões mem- 
branosas que ligam as patas 
dianteiras às traseiras. Os Dermóp- 
teros alimentam-se de folhas e fru
tos, são conhecidos como “lêmu- 
res-voadores” e levam vida 
noturna.

QU IRÓPTEROS — É nesta or
dem que aparecem os únicos mamí
feros adaptados ao vôo, o que é 
possível graças à ligação membra- 
nosa que possuem entre os dedos 
das patas dianteiras. Parecem-se 
com os ratos e têm o pavilhão audi
tivo, em geral, bastante desenvol
vido. O maior dos morcegos é o 
Pteropus edulis (atinge 1,5 metro 
de envergadura), que vive na ilha 
de Java. Trata-se de um megaqui- 
lóptero, subordem que se alimenta 
de frutas. Há ainda outra subor- 
dem, os microquirópteros, que são 
os menores. Tem dentes agudos e 
alimentam-se de insetos ou, em al
guns casos, de sangue (estes po
dem, inclusive, transmitir a raiva).

DESDENTADOS — O tam an
duá, a preguiça e o tatu são exem
plos desta ordem que vive, em sua 
maior parte, nas Américas do Sul 
e Central. Os desdentados pos
suem, geralmente, uma fórmula 
dentária bem diferente daquela que 
é habitual nos mamíferos.

FOLIDOTOS — Há apenas um 
representante vivo desta ordem; o 
pangolim,_do gênero Manis, habi
tante da África e Ásia. Seu corpo 
é parecido com o do tamanduá, 
mas coberto de escamas córneas, 
a p rc sc n ia n ü u  p c lu s  nos in te rv a lo s .

O elefante, maior mamífero de terra firme, é da ordem dos proboscídeos.

Entro os artiodáctilos suiformoa dcataca ao o hipopótamo, U111 herbívoro-
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Na ordem dos Perissodáctilos incluem-se as zebras (à esquerda), as antas (ao centro, alto) e os cavalos (ao centro, embaixo). São herbívoros e não têm 
o estômago adaptado para a ruminação. Além disso, geralmente têm número ímpar de dedos em cada pata. Os gibões (à direita) pertencem à ordem 
dos primatas, têm vida arborícola e movimentam-se em seu ambiente natural, com extrema agilidade. Atingem até 1 metro de altura.

O pangolim não possui dentes, e 
alimenta-se de insetos capturados 
com a língua.

LAGOM ORFOS — É a ordem 
de animais como os coelhos, as le
bres e outros semelhantes aos ra
tos. Da mesma forma que os roedr- 
res, apresentam dentes incisivos 
que crescem continuamente; mas, 
enquanto os ratos possuem apenas 
dois desses dentes, os lagomorfos 
têm (juatro (dois maiores, na frente, 
e dois menores, atrás dos granues). 
O coelho e a lebre fazem parte da 
família dos leporídeos, uma das 
muitas abrangidas pela ordem dos 
lagomorfos (ná mais de trezentas 
espécies e subespécies viventes), 
cuja base alimentar se constitui de 
folhas, ramos e raízes.

ROEDORES —  É a mais nume
rosa das ordens< (em número supe
rior a 6 000 espécies e subespécies). 
Com apenas dois dentes incisivos 
na frente, os roedores podem ser 
encontrados ao nível do mar, em 
altitudes de até 6 000 metros, ou 
ainda em desertos e florestas úmi
das. O rato, esquilo, porco-espinho, 
castor, cobaia e capivara sao al
guns dos animais desta ordem, cujo 
tamanho varia de 7 centímetros a 
1,20 metro de comprimento. Seu 
alimento: folhas, ramos, sementes, 
raízes e insetos.

C E T Á C F .O S  ---- S ã o  m a m ífe r o s

aquáticos, de corpo fusiforme, e 
com membros adaptados á nata
ção. Há duas subordens e seis famí
lias, destacando-se entre seus repre
sentantes os botos, golfinhos e as 
baleias (entre estas distingue-se a 
baleia azul, que tem 30 metros de 
comprimento e 120 toneladas).

CARNÍVOROS — Suas duas 
subordens são bem diferentes entre 
si: os fissipédios, de dedos separa
dos, incluem cães, lobos, gatos, hie
nas, ursos e leões, entre outros; os 
pinipédios são marinhos e seus 
membros transformaram-se em na
dadeiras. Apesar de aquáticos, não 
possuem a mesma especialização 
dos cetáceos. Entre os pinipédios 
estão as focas, os leões-marinhos e 
as morsas.

TU BULIDENT ADOS — 
Existe §penas um gênero, que ha
bita a África. Trata-se do aadvark 
(Orycteropus), um animal de foci
nho tubular, língua comprida e re
trátil, vida noturna, que se alimenta 
de formigas e cupins.

PROBOSCÍDEOS —  Os mamí
feros dessa ordem chegam a comer 
mais de 300 quilos diários de árvo
res, gramíneas e bambus. Têm os 
membros cilíndricos^ com patas de 
cinco, quatro ou três dedos (con
forme a espécie), e o nariz e lábio 
formam uma “tromba” (probós
c id e )  m u s c u la r  lo n g a  e  f le x ív e l. H a

bitam a África e a Ásia. Represen
tados atualmente pelo elefante, os 
proboscideos são conhecidos prin
cipalmente em estado fóssil, por 
formas bastante diferentes, como o 
mastodonte, dinotérios e mamutes.

HIRACÓIDES —  Os represen
tantes assemelham-se a porqui- 
nhos-da-índia, porém relacio- 
nam-se mais com os animais de 
casco. Têm quatro dedos nas patas 
dianteiras e três nas traseiras. Há 
três gêneros conhecidos: Procavia, 
Dendrohyrax e Helerohyrax.

SIRENIDEOS — Nesta ordem 
estão os animais herbívoros de vida 
aquática, como o peixe-boi, que vi
vem nos rios ouentes da Ámérica 
do Sul, da África e da Flórida 
(EUA). Suas patas assemelham-se 
a remos, não possuem ouvido ex
terno, e a cauda é alargada com lo
bos horizontais. A boca dos sirení- 
deos é pequena, com lábios 
carnosos e grandes bigodes. Na ín
dia, Nova Guiné e Austrália apa
rece uma espécie (dugongo) de 
corpo fusiforme e membros adapta
dos à natação.

ARTIODÁCTILOS —  São 
herbívoros e, a não ser o porco e 
o hipopótamo, possuem estômago 
adaptado à ruminação. Há três su
bordens: tilópodes (camelos, lha- 
mas, alpacas, vicunhas), ruminan- 
tc3 (girafas, veados c bois) e

suiformes (porcos e hipopótamos).

PERISSODÁCTILOS — In
cluem os equídeos* (cavalos, asnos, 
zebras), os tapirídeos (antas) e os 
rinocerontídeos (rinocerontes). São 
herbívoros, e seu estômago e sim
ples (não preparado para a rumina
ção). Têm, geralmente, número 
impar de dedos em cada pata.

PRIM ATAS — É nesta ordem 
que está o homem, ao lado dos ma
cacos e monos, na subordem dos 
antropóides. Entre os antropóides 
há três superfamílias: cebóides 
(macacos do Novo Mundo), cerco- 
pitecóides (macacos do Velho 
Mundo) e os hominóides (os gran
des antropóides ou pongídeos e o 
homem). A outra subordem dos 
primatas engloba os prossímios, 
bastante primitivos, como os lêmu- 
res, tarsios, loris, galagos, e musa- 
ranhos-arborícolas. Os prossímios 
podem ser encontrados na índia, 
nas Filipinas, em Madagáscar, na 
África do Sul e na China. São ar- 
borícolas, têm hábitos noturnos, 
solitários e apresentam focinho.

VEJA TAM BÉM : Artiodáclilos; 
Carnívoros; Cetáceos; Desdenta
dos; Insetívoros; Marsupiais; Mo- 
notremados; Morcegos; Perisso
dáctilos; Primatas; Proboscideos; 
KoeUures.
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Manaus

Antiga fortificação povoada pe
los índios que a construíram, Ma
naus cresceu com o ciclo da borra
cha (fim do século XIX). Dessa 
época de prosperidade, conserva 
amda o traçado quadricular e os 
grandes sobrados do centro, pró
ximo ao porto. Ao longo das praias 
inundáveis do rio Negro, no pró
prio leito do rio e nos igarapés (ca
nais naturais), a cidade completa-se 
com as moradias erguidas sobre 
palafitas pela população mais po
bre, formando uma favela fluvial. 
Manaus é uma inesperada concen
tração urbana de cerca de 300 000 
habitantes (1970) no centro da 
imensa e despovoada Amazônia.

Sua existência deve-se sobretudo 
a razões estratégicas. Em 1669, 
para garantir a posse da boca do 
rio Negro ^contra jesuítas espa
nhóis e indígenas hostis, aliados 
aos holandeses), os colonizadores 
portugueses resolveram construir a 
fortaleza de São José do Rio Ne 
gro. Escolheram um terraço fluvial 
na margem esquerda do rio, a 20 
quilômetros da confluência com o 
Amazonas. O terraço eleva-se de 
20 a 30 metros acima do nível mé
dio das águas e é cortado por nu
merosos igarapés. Seu clima é 
equatorial: quente (média anual de 
26,5 graus centígrados) e muito 
úmido (2 500 milímetros anuais). 
As chuvas são abundantes durante 
o ano todo, e na primavera há uma 
breve estação seca.

índios catequizados pelos portu
gueses e que haviam ajudado na 
construção do forte — das tribos 
manaus (de onde veio o nome da 
cidade), borés, banibas e passés — 
ficaram morando em volta do forte 
e assim originou-se a povoação, 
inicialmente chamada Lugar da 
Barra. A presença do forte deu im
portância à localidade.

Em 1783, já  em ruínas, o forte 
foi demolido. Ficou a povoação co
locada em situação privilegiada: 
entre a Amazônia ocidental e a 
oriental, num ponto do principal 
eixo da navegação fluvial do Brasil 
e que constitui, ainda hoje, um elo 
entre a navegação fluvial e as gran
des rotas marítimas de cabotagem. 
Em 1791 a povoação tornou-se 
sede da administração da capitania 
de São José do Rio Negro (criada 
em 1735). Perdeu essa função em 
1799, mas recuperou-a em 1808. 
Em 1832 passou à categoria de 
vila, com o nome de Manaus. Essa 
denominação mudaria em 1848 
para a de cidade da Barra do Rio 
Negro. Passou a chamar-se defini
tivamente Manaus em 1856, ao ser 
criada a província do Amazonas*. 
Mas ainda não passava de um pe
queno aglomerado urbano.

O desenvolvimento viria de 
forma intensa e pouco duradoura 
durante o ciclo da borracha, de 
1880 a 1915. Colocada na conver
gência dos principais rios da região 
produtora, Manaus recebia por eles 
a borracha extraída (sobretudo da 
região do rio Acre). Tornou-se o 
centro de exportação de borracha, 
além de entreposto comercial.

A riqueza trazida pela borracha 
criou no meio da  selva amazônica 
uma cidade moderna com estilos

arquitetônicos europeus (o Teatro 
Amazonas, por exemplo, é um 
típico teatro francês de fins do sé
culo X lX), hábitos urbanos, m anu
faturas, artesãos, artistas. Foi a se
gunda cidade brasileira a ter luz 
elétrica.

Com a queda dos preços da bor
racha no mercado internacional e a 
conseqüente crise da produção bra
sileira, começou a decadência da 
cidade. Acentuou-se ao mesmo 
tempo o seu isolamento, já que, na 
época de prosperidade, ligava-se 
muito mais ao exterior que ao resto 
do país.

A partir da década de 60, procu- 
rou-se incentivar o desenvolvi
mento da região amazônica, no 
qual Manaus tem necessariamente 
um papel importante. Criaram-se 
assim a Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia— Su- 
dam e a Zona Franca (livre de tari
fas alfandegárias) de Manaus 
(1967), além de concederem-se in
centivos fiscais para_ estimular os 
investimentos na região.

O comércio é a principal função 
urbana da capital do Estado do 
Amazonas. Seu porto, que conta 
c o m  um  c a is  flutuante (construído 
pelos ingleses em 1907, e com

prado pelo governo brasileiro de
pois da crise da borracha), exporta 
principalmente borracha, castanha- 
do-pará, essência de pau-rosa, óleo 
de copaiba, fibra de ju ta  e peles de 
animais silvestres. O movimento 
portuário teve um expressivo cres
cimento depois da criação da Zona 
Franca, passando, de 663 649 000 
toneladas de carga transportada em 
1968, para 976 385 000 toneladas 
em 1970. O aeroporto registrou
2 615 pousos em 1970.

O setor industrial ocupa apenas 
20% da população ativa e restrin
ge-se ao beneficiamento de produ
tos naturais como borracha, pau- 
rosa, couros e peles, madeiras, 
guaraná e juta. A principal indús
tria é a refinaria de petróleo, que 
recebe o produto do Peru por via 
fluvial e que em 1970 processava 
406 000 metros cúbicos de petróleo 
bruto. Em sua atual fase de desen
volvimento, mais lento porém não 
dependente de um só produto, Ma
naus destaca-se como centro da 
agricultura nas várzeas do médio 
Amazonas.

VEJA TAM BÉM : Amazonas.Localizada em meio à despovoada Amazônia, na convorgôncia de vioa flu
viais, Manaus é o mais importante centro agrícola e comercial da região.
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Mancais

Mancais são suportes ou elemen
tos mecânicos utilizados para ser
vir de apoio e para reduzir os atri
tos que acompanham a movimen
tação de eixos*. De acordo com o 
tipo de atrito, os mancais podem 
ser de escorregamento ou de rola
mento.

Mancais de escorregamento

Denominam-se “mancais de es
corregamento” aqueles em que a 
interação da superfície interna com 
o eixo é feita por deslizamento. Po
dem ser de buchas, de encosto e de 
articulações esféricas e pivôs.

Os mancais de buchas são os 
mais simples. Empregam buchas 
cilíndricas de metais antifricção 
fundidos ou sinterizados, ou mate
riais plásticos especiais, sendo nor
malmente lubrificados com óleo ou 
graxa. São utilizados em aparelhos 
eletrodomésticos, ferramentas, vál
vulas, motores elétricos, etc.

Os mancais fundidos sofrem usi- 
nagem em seu diâmetro interno 
para maior precisão dimensional e 
melhor acabamento superficial. A 
sinteriza^ào, por sua vez, permite a 
fabricacao de buchas dentro de es
treitos limites de tolerância, sendo, 
nesse caso, necessários somente pe
quenos ajustes por ocasião da mon
tagem. Já os materiais plásticos 
(como poliamidas, poliacetais e 
compostos de tetrafluoretileno) são 
empregados em buchas injetadas 
ou usinad-as, utilizadas em aplica
ções com cargas pequenas e baixas 
velocidades.

Os mancais de encosto, projeta
dos para resistir a esforços axiais, 
são fabricados pelos mesmos pro
cessos e com os mesmos materiais 
dos mancais de bucha.

Quando as flexões estruturais e 
dos eixos causam desalinhamentos, 
torna-se imprescindível a utilização 
de articulações esféricas, fixadas 
nos eixos, com livre movimento 
numa bucha cilíndrica, que serve 
como mancai. Em articulações es
féricas, o movimento é em geral os
cilatório.

Em aplicações delicadas, onde 
as cargas são extremamente peque
nas (como por exemplo nos instru
mentos de medida, relógios e ou
tros aparelhos de precisão), os 
pivôs são normalmente usados. 
Nesse caso, o eixo não atravessa o 
mancai, mas fica apoiado na parte 
interna de 'uma superfície cônica. 
Os pivôs são habitualmente fabri
cados em aço temperado e 
apóiam-se em assentos de safira 
sintética, vidro, cobre-berílio ou 
outros materiais especiais.

Mancais de rolamento

São os que fornecem apoio a ei
xos através de componentes inter
mediários rolantes. Suas partes 
principais são as pistas, os elemen
tos rolantes e os separadores. Com 
exceção dos rolamentos de encosto, 
os d em ais  a p re sen tam  a s  p is ta s  em 
forma de anéis (um interno e outro

externo). Essas pistas^ têm as su
perfícies de fixaçao cilíndricas e as 
de rolamento com perfis especiais, 
conforme o tipo de rolamento.

Os elementos rolantes podem ser 
esferas, roletes cilíndricos, roletes 
cônicos ou roletes de agulha 
(quando o comprimento for supe
rior ao dobro do diâmetro). Os por- 
ta-esferas ou porta-rolètes separam 
as esferas ou os roletes para não 
haver contato entre dois elementos 
consecutivos.
__ As pistas e elementos rolantes 

são normalmente fabricados em 
aço especial, com alto teor de 
cromo, matejial dúctil, forte e resis
tente ao desgaste. Os porta-esferas 
e porta-roletes são executados 
tanto em materiais metálicos como 
em plástico. A escolha depende das 
cargas, velocidades e precisão dese
jadas para o rolamento.

O tipo de rolamento empregado 
depende muito das condições de 
serviço a que será submetido. Para 
conjuntos pequenos de alta veloci
dade, os rolamentos de esferas são 
mais indicados. Para cargas meno
res, em muitos casos, apenas rola
mentos de roletes podem ser utili
zados. Nos casos em que eixo e 
mancai acham-se em posição oblí
qua, devem ser usados rolamentos 
autocompensadores de esferas ou 
de roletes. Para equipamentos com 
cargas axiais relativamente grandes 
e velocidades altas, a melhor solu
ção é oferecida pelos rolamentos de 
contato angular. Já o livre desloca
mento do eixo, dentro de certos li

mites, exige o uso de rolamentos de 
roletes cilíndricos. Os rolamentos 
de roletes cônicos são facilmente 
desmontáveis e muito usados na in
dústria automobilística.

O cálculo do tamanho do rola
mento é baseado na grandeza e na 
espécie das cargas, nas exigências 
relativas à segurança do serviço e 
à duração do rolamento, bem como 
na rotação.

Para efeito de cálculo, as cargas 
axiais e radiais (jue atuam sobre os 
rolamentos são transformadas 
numa única carga fictícia, cha
m ada “carga equivalente” e que 
produziria o mesmo efeito que as 
cargas reais nos dados da “vida do 
rolamento” (número de rotações 
que o rolamento pode desenvolver 
antes que sejam notados fenômenos 
de fadiga em alguns de seus anéis 
ou elementos rolantes).

A rotação máxima permitida 
para certo rolamento depende da 
carga imposta, do sistema de lubri
ficação, das condições de arrefeci
mento, etc.

Falhas e materiais

No projeto de um mancai, le
vam-se em consideração as dimen
sões do eixo, a carga atuante sobre 
ele e o comprimento e o diâmetro 
disponíveis na aplicação em es
tudo. O cálculo das folgas.tolerá
veis entre mancai e eixo nem sem
pre é executado, o que 
freqüentemente ocasiona desgaste 
prematuro, aquecimento, ruído e

vibrações. Nas aplicações de alta 
responsabilidade são necessários 
cálculos e considerações físicas e 
matemáticas bastante precisas.

As principais causas de even
tuais falhas no funcionamento dos 
mancais são perda de .posiciona
mento dos eixos, por desgaste; en- 
gripamento, devido à perda das fol
gas recomendadas, em decorrência 
de superaquecimento ou de falha 
na lubrificação; e abrasão da su
perfície do eixo, pela presença da 
incrustação de partículas duras no 
material do mancai.

O superaquecimento é a princi
pal causa de falhas.

Os projetistas admitem um coefi
ciente de atrito constante, e anali
sam duas variáveis: a pressão sobre 
o mancai P (quociente da carga 
pela área do mancai) e a velocidade 
de escorregamento V (produto do 
número de rotações do eixo pelo 
perímetro do mesmo). As duas po
dem ser combinadas no produto 
PxV, que indica grosseiramente a 
quantidade de calor a ser desenvol
vida. Valores máximos do produto 
P V  recomendados para materiais 
autolubrificantes foram determina
dos experimentalmente, mas são 
usados com cuidado por não serem 
constantes. Dessa forma, determi
nado material pode ser adequado 
para mancais grandes que funcio
nam com baixas pressões e veloci
dades médias, mas pode não servir 
para um mancai pequeno que fun
ciona com altas pressões e veloci
dades baixas.

Os elementos rolantes dos mancais de rolamento podem ser cônicos (figura a) ou esféricos (figura b). Os primeiros, 
facilmente desmontáveis, suportam cargas combinadas. São bastante usados na indústria automobilística, que em
prega também, no diferencial dos automóveis (figura c), os chamados rolamentos de encosto, capazes de experimen
tar forças axiais intensas. Quando o eixo e o mancai se acliam em posição obliqua, são utilizados os rolamentos 
autocompensadores de esferas, que também suportam consideráveis esforços axiais.
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Normalmente os elementos rolantes dos mancais são produzidos em aço especial que possui alto teor de croma. 
São obtidos por prensagem a frio a partir de um longo fio de aço, cortado em pequenos cilindros (foto a). Levados 
depois para máquinas especiais (fotos b e c), nelas passam por um processo de acabamento. Assim através de 
uma série de operações, as peças brutas transformam-se em esferas cada vez mais perfeitas.

Os materiais antifricção mais 
utilizados na fabricação de man
cais são ligas de estanho e chumbo, 
bronzes e ligas de cobre e chumbo, 
ligas de alumínio, metais sinteriza- 
dos e materiais plásticos.
_ As ligas de estanho e chumbo 

são muito usadas devido à exce
lente compatibilidade com os mate
riais normalmente empregados nos 
eixos. Em pequenas buchas para 
motores fracionários e em muitas 
aplicações automotoras, esses ma
teriais são utilizados em finas ca
madas, como revestimento, sobre 
anéis de aço. Em mancais maiores 
de equipamentos pesados é usada 
uma camada mais espessa, em ge
ral fundida e posteriormente usi
nada, sobre um suporte mais resis
tente de aço ou de ferro fundido. 
Com paradas com outros materiais, 
as ligas de estanho e chumbo têm 
baixa capacidade de carga e resis
tência à fadiga. São também ligei
ramente mais caras e requerem 
projeto mecânico mais elaborado.

Como o chumbo é praticamente 
insolúvel no cobre, a microestru- 
tura das ligas de cobre-chumbo 
apresenta pequenos aglomerados 
desse metal, alojados numa matriz 
de cobre.

Esses aglomerados funcionam 
como reservatórios para manuten
ção de um filme de chumbo contí
nuo na superfície do mancai. Como 
as ligas de estanho, as de cobre 
tambem necessitam de um suporte 
de aço ou ferro fundido para terem 
sua resistência mecânica aumen
tada. Os bronzes têm ótima compa
tibilidade com os materiais usaaos 
em eixos, excelente fundibilidade, 
fácil usinabilidade, baixo custo, 
boas propriedades mecânicas e alta 
c ap a c id a d e  dc  carga.

As ligas de alumínio, por outro 
lado, são empregadas em casos es
pecíficos, quando é necessário alta 
capacidade de carga, resistência à 
fadiga, alta condutibilidade térmica 
e resistência à corrosão. Sua apli
cação exige que os eixos sejam tra
tados termicamente para terem a 
dureza superficial aumentada.

Com o desenvolvimento das téc
nicas de sinterização, surgiram ps 
mancais de metais sinterizadòs, 
que combinam baixo custo e boas 
propriedades gerais. São muito 
usados em equipamentos, automó
veis, brinquedos, aparelhos eletro
domésticos e máquinas-ferramenta. 
Em virtude de sua porosidade, po
dem ser impregnados com óleo, 
que preenche de 10 a 35% de seu 
volume total.

Foram também desenvolvidos 
vários materiais plásticos, com 
aplicação específica em mancais, 
devido às boas propriedades que 
apresentam. Resinas fenólicas 
(com carga de tecido de algodão, 
asbesto ou outro tipo de enchi
mento), poliamidas, poliacetais e 
compostos de tetrafluoretileno pro
porcionam baixo coeficiente de 
atrito e, em muitos casos, dispen
sam a lubrificação. Além disso, po
dem ser fabricados contendo gra
fita e sulfato de molibdênio, em 
dissolução, que são materiais com 
coeficiente de atrito muito baixo.

O tipo e as características dos 
mancais são determinados pelos se
guintes eritérios: capacidade de 
carga, atrito, espaço disponível, 
precisão dimensional, mvel de 
ruído e custo.

VEJA TAM BÉM : Eixos.

Mandato

Mandato é o contrato* em que 
alguém recebe poderes de outrem 
para, em seu nome, praticar atos ou 
administrar interesses.

A representação constitui a prin
cipal característica do mandato: o 
mandatário (aquele a quem é feita 
a outorga de poderes) tem a facul
dade de agir representando o man
dante (aquele que faz a outorga), 
atuando como se fosse ele e, em 
conseqüência, podendo comprome
tê-lo com seus atos.

Considera-se o mandato um con
trato porque ele só se efetiva com 
a outorga e a aceitação dessa ou
torga, havendo assim o concurso 
de vontades que tipifica uma rela
ção contratual.

Não basta que A  escolha B para 
seu procurador (nome comumente 
dado ao mandatário); para a carac
terização do mandato, é preciso 
que B aceite a condição de procu
rador de A . Mas essa aceitaçao não 
precisa ser expressa, nem simultâ
nea à outorga; pode ser tácita, evi
denciando-se com o início de exe
cução por parte do mandatário. 
Por exemplo: um advogado (man
datário) nao precisa aceitar por es
crito a procuração que seu cliente 
(mandante) lhe fez; basta que co
mece a agir em defesa dos interes
ses dele para que se evidencie sua 
aceitação da outorga.

Embora definindo a procuração 
como o instrumento do mandato, o 
Código Civil brasileiro não a c o n 
sidera indispensável, já  que se trata

de um contrato do tipo não-solene: 
a outorga pode ser meramente ver
bal, ou mesmo só tácita.

A lei presume gratuito o man
dato quando nele não se estipulou 
retribuição, salvo quando seu objeto 
for daqueles que o mandatário 
trata  por ofício ou profissão.

Presume também que o mandato 
se baseie num vínculo de confiança 
do mandante em relação ao man
datário; por isso, é que, cessada 
esta mesma confiança, o contrato 
pode ser revogado a qualquer 
tempo.

Tipos de mandato

Salvo poucas exceções (o testa
mento, por exemplo), os atos* jurí
dicos em geral podem ser realiza
dos por mandato; isso inclui atéi 
mesmo o casamento, desde que seja" 
celebrado à vista de procuração há
bil.

__ Essas atividades de representa
ção civil são agrupadas em duas 
grandes categorias: mandatos ad 
judicia, nos quais o m andatário é 
investido de poderes para defender 
judicialmente os interesses do man
dante; e mandatos ad negotia, que 
são todos aqueles outorgados para 
a prática de atos jurídicos ou de
fesa de interesses fora da área do 
Judiciário.

O mandato político

A eleição de indivíduos para car
gos do Executivo* e do Legisla
tivo* foi por muito tempo vista 
como o estabelecimento de um au
têntico mandato civil, no qual o 
mandante seria o povo e o manda
tário,_o eleito. Contudo, essa identi
ficação entre o chamado “mandato 
político” e o mandato civil não é 
aceita pela teoria jurídica contem
porânea. Isso porque o mandato ci
vil supõe uma pessoa que outorga 
e outra que recebe poderes, aOj 
passo que um deputado é escolhido 
por um círculo eleitoral, e no en
tanto representa não só esse cír
culo, mas toda a nação, diante da 
instituição do Legislativo onde 
atua (nao seria concebível, no man
dato civil, que o mandatário repre
sentasse mais alguém além das pes
soas que lhe outorgaram poderes).

Em segundo lugar, uma das ca
racterísticas essenciais do mandato 
civil, a revogabilidade, não está 
presente no mandato político (per
dida a confiança, o eleitor não pode 
destituir o eleito).

Além disso, no mandato civil, o 
mandatário tem a obrigação legal 
de prestar contas ao mandante rela
tivamente aos atos que praticou 
como seu representante, o que não 
acontece, entretanto, no mandato 
político.

Finalmente, uma diferença fun
damental faz divergir a situação do 
eleito político e a do mandatario ci 
vil. Este tem apenas os poderes ou
torgados pelo mandante e, por
tanto, todos seus atos que os 
ultrapassem são nulos; já  no man
dato político, não há como anular 
os atos que o eleito pratique contra 
a vontade dos que o elegeram.

VEJA TAM BÉM : Representação.
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Maneirismo

São inúmeras as variedades cultivadas no Brasil, primeiro produtor mundial. (Feira em Campina Grande, PB.)

Mandioca

A mandioca (do tupi-guarani: 
mãyba e mandiog), tambem cha
mada mani, iúca, manuba, manioc, 
manduba, cassaba, macaxeira e ai
pim, é uma planta que pertence à 
família das Euforbiáceas, sendo ge
ralmente alta, com folhas grandes 
e alternadas, flores amarelas e pe
quenas que formam cachos e, de
pois, pequenos frutos.

Suas raízes formam cilindros ou 
cones alongados, cuja polpa, 
branca, é rica em fécula (amido). 
Originária da região centro-oeste 
do Brasil, foi levada para zonas 
tropicais e subtropicais, como An
tilhas, África, Java e muitos países 
da América do Sul, onde ainda é 
cultivada.

Apesar de usada na alimentação, 
a mandioca pode oferecer sério 
risco à vida: as raízes possuem um 
glicosídeo que, em contato com o 
suco gástrico, hidrolisa-se, libe
rando acido cianídrico.

Quando as raízes são frescas, 
esse ácido pode ser mortal. A man
dioca “braba” possui maior por
centagem desse glicosídeo, ao con
trário da chamada mandioca 
“mansa”. Para que as raízes per
cam a “fonte” do veneno é necessá
rio secá-las ou torrá-las.

O hábito de consumir a raiz de 
mandioca na alimentação foi trans
mitido pelos índios. Com sua fari
nha são feitos beijus, pirões, sopas 
e mingaus, e seu polvilho é aprovei
tado para engomar roupas e na fa
bricação de explosivos. Com a 
mandioca fazem-se também aguar-

dente (como a tiquira, no norte do 
Brasil) e pratos especiais.

O Brasil ocupa o primeiro lugar 
na produção mundial de mandioca 
com aproximadamente 25 milhões 
de toneladas por ano, provenientes 
de 1,7 a 1,9 milhões de hectares 
cultivados (dados de 1970). As re
giões brasileiras de produção mais 
elevada são: Bahia, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina.

Para fins culinários e como for
ragem, as variedades mais usadas 
no centro-sul do Brasil são vassou
rinha, guaxupé e ouro-do-vale. In
dustrialmente utilizam-se a branca- 
de-santa-catarina e a iracema. A 
variedade mantiqueira, por sua vez, 
é indicada como forrageira*.

De cultivo relativamente fácil, a 
mandioca adapta-se a praticamente 

ualquer tipo de solo e a quase to
as as condições climáticas. Mas 

os melhores climas são os de tem
peratura média anual acima de 21 
graus centígrados e precipitações 
pluviométricas por volta dos 1 000 
milímetros/ano, distribuídas por 
seis a oito meses após o plantio. 
Uma boa produção depende de so
los adequadamente preparados. Em 
regiões onde há possibilidade de 
gear (centro-sul do Brasil, por 
exemplo), a melhor época de plan
tio é a do início das chuvas. Onde 
não há geadas, maio é a época indi
cada. A adubação é sempre aconse
lhada. As culturas necessitam 
ainda de capina, poda (em alguns 
casos) e rotação. Geralmente, é 
preciso fazer tres capinas durante o 
primeiro ano e duas no segundo 
ano.

A poda é recomendada somente 
quando as geadas queimam as ra
mas e se estas são necessárias para 
o plantio e como forragem.

A rotação de culturas, por outro

lado, é sempre indicada quando o 
mandiocal produz seguidamente, 
no mesmo local, ou em casos de 
doenças e pragas. Na rotação de 
culturas com a mandioca^ costu
ma-se plantar arroz, algodão, mi 
lho ou uma leguminosa.

A colheita e facilitada quando as 
plantas são cortadas a 15 ou 20 
centímetros acima do solo. Pode-se 
colher mandioca com um ciclo 
oito a doze meses) ou dois ciclos 
dezoito a 24 meses).

Os mandiocais estão sujeitos à 
ação destruidora de pragas e mo
léstias. As pragas mais comuns são 
a larva do broto, provocada pela 
forma larval de uma mosca preto- 
azulada (como medida de preven
ção antecipa-se o plantio); a man
dar ová-de-mandioca, lagarta de 
mariposa que se alimenta das fo
lhas e que pode ser evitada com de
fensivos especiais; e a broca do- 
caule, provocada pela forma larval 
de um besouro (para combatê-la 
adotam-se medidas profiláticas, 
como seleção de ramas, poda e 
queima dos restos vegetais após a 
colheita).

Entre as doenças que atacam os 
mandiocais, as mais comuns são a 
bacteriose e a putrefação das raí
zes. Para evitar a bacteriose são 
adotadas medidas preventivas, en
tre elas a seleção de ramas e a esco
lha de variedades resistentes. Já a 
putrefação das raízes, causada por 
fungos, pode ser combatida pela 
limpeza do terreno, com completo 
destocamento; nas glebas atingidas 
pela doença, as plantas são erradi
cadas e o terreno sofre tratamento 
que emprega cal.

VEJA TAM BÉM : Agricultura.

Em sua obra Vida dos Mais E x
celentes Arquitetos, Pintores e Es
cultores Italianos, o pintor e arqui
teto Giorgio Vasan (1511 1574) 
destaca a bella maniera com que 
Michelangelo* pintava corpos hu
manos, cenas grandiosas e ressal
tava a dramaticidade dos sentimen
tos. Vasari chama a atenção não 
apenas para um estilo pessoal, mas 
para uma maneira figurativa e 
artística que se inaugurava — e 
que seria imitada por muitos —-, 
quebrando a harmonia plástica da 
figura (característica do Classi
cismo* renascentista) para salien
tar formas, relevos, angulosidades, 
contrastes e proporções. A bella 
maniera fugia dos cânones artísti
cos que a Renascença* usava como 
ideal supremo da beleza: composi
ção plástica, fundos plácidos, cores 
e contornos nítidos, linhas harmo
niosas. E escondia uma técnica e 
uma concepção espiritual pelas 
quais, por ter conseguido o domí
nio da natureza, o artista lança
va-se também ao exercício da liber
dade de expressão.

De maniera surgiu o termo “ Ma
neirismo”, aplicado a essa tendên
cia, que dominou a arte européia de 
fins do século XVI. Usado num 
primeiro momento em sentido pejo
rativo — de decadência, mau 
gosto, incapacidade de produzir 
obras nos altos padrões renascen
tistas, limitação de artistas que se 
submetem à imitação de um mestre 
— , o Maneirismo foi depois reabi
litado pela crítica. Passou a ser 
visto como um esforço de abertura 
para soluções estéticas e técnicas 
que incorporassem à arte elementos

M. Eyquem. senhor de Montaigne: 
Maneirismo na literatura francesa.
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naturais e espirituais deixados de 
lado pela Renascença ou inadequa
damente tratados por ela. A ten
dência é considerada ainda como 
expressão de um propósito de fuga 
do academicismo, ânsia de liber
dade e afirmação da personalidade 
inventiva do artista na procura de 
um meio de expressar sua visão di
ferente do mundo. Exemplos dessa 
tendência, nas artes plásticas, além 
de Michelangelo (em certas obras) 
e do próprio Giorgio Vasari, são 
Jacopo Tintoretto*, Benvenuto Cel- 
lini*, El* Greco e Pieter Bruegel*, 
e, na literatura, Shakespeare*, Cer- 
vantes*, Montaigne* e Tasso*.

Uma época de tensões

A arte maneirista começou na 
Itália e espalhou-se para o resto da 
Europa, predominando em vários 
países entre 1530 e 1600. Mas o sé
culo XVI, ao contrário dos anterio
res, não se caracterizou pela uni
dade de estilo: coexistiam a antiga 
tradição renascentista, o Manei
rismo e o princípio do Barroco*.

Alguns autores consideram a 
história da arte no século XVI um 
choque contínuo entre o Manei
rismo e o Barroco, com o predomí
nio provisório do primeiro e a vitó
ria definitiva do segundo, Arnold 
Hauser (_1892 ) vai além dessa 
concepção, propondo um conceito 
de Maneirismo a partir da “tensão 
entre Classicismo e Anticlassi- 
cismo, Naturalismo e Formalismo, 
racionalismo e irracionalismo, sen
sualidade e espiritualidade, tradi- 
cionalismo e busca da novidade, 
convencionalismo e protesto contra 
todo e qualquer conformismo. A 
essência do Maneirismo consiste 
nessa tensão, nessa união de opos
tos aparentemente inconciliáveis” . 
Em outra tensão típica do Manei
rismo, entre Espiritualismo e Natu
ralismo, El Greco é considerado a 
expressão maior da primeira cor
rente e Bruegel da segunda. Essa 
tensão também se reflete na litera
tura, com as obras de Tasso (Espi
ritualismo) e Cervantes (N atura
lismo), por exemplo.

As circunstancias históricas cor
respondiam a essa idéia de tensão: 
o surgimento do protestantismo'* 
criava uma alternativa para o mo- 
nolitismo religioso (domínio secu
lar da Igreja Católica); na política, 
estabelecia-se a moral dupla, uma 
para os soberanos, outra para os 
súditos (O Príncipe, de Maquia- 
vel*, mostra isso); e a situação eco- 
nômico-social apresentava carac
terísticas revolucionárias (ruína do 
sistema feudal, expansão das cida
des e das relações comerciais, guer
ras camponesas).

O ambiente artístico do século 
XVI facilitava a liberdade dos ma- 
neiristas; além de trabalharem para 
as pessoas que os patrocinavam, 
como acontecia tradicionalmente 
desde a Idade Média e a Renas
cença, eles passaram a trabalhar 
também para si mesmos. Eram 
muito valorizados e disputados 
pela nobreza. Os Mediei, de Flo
rença, tiveram seu Palácio Vecchio 
remodelado por Vasari. Para os 
Gonzaga, de Mântua, Giulio Ro
mano (1498 ou 1499-1546) recons
truiu o interior do Palazzo Ducale. 
Os Farnese, de Roma, os Doria, de

Na pintura, o Maneirismo rompeu com a rigidez das regras clássicas. ("Vênus e Vulcano", óleo de Tintoretto.)

Michelangelo, com suas esculturas monumentais, é considerado precursor 
do Maneirismo. (Túmulo de Juliano de Mediei, na Basílica San Lorenzo.)

Gênova, e outras famílias domi
nantes também disputavam os ar
tistas, o que acontecia igualmente 
fora das grandes cidades italianas: 
nas cortes de Francisco I (França), 
Filipe II (Espanha), Alberto V 
(Munique) e Rodolfo II (Praga). 
Muitos artistas foram até elevados 
à condição de nobres, como Miche
langelo, Giuseppe Arcimboldi 
(1530-1593) e Bartholomeu Spran- 
ger (1546-1627).

Sob a proteção dos governantes, 
os artistas chegaram a construir 
palácios, túmulos e capelas memo
riais para si próprios, além de se 
auto-retratarem e fazerem retratos 
e esculturas de colegas, ou usarem 
como temas acontecimentos fami
liares e fatos importantes de suas 
vidas. Daniele de Volterra 
(1509-1566) fez um bronze de Mi
chelangelo. Quase todos os manei- 
ristas se auto-retrataram.

O Maneirismo significou um 
rompimento com a regularidade e 
a harmonia da arte clássica, cuja 
impessoalidade foi substituída por 
traços de maior sugestão e subjeti
vidade. O artista afasta-se da reali
dade em busca de esferas espiri
tuais superiores, de novas e 
intensas experiências mentais. As 
obras mostram uma busca do ex
cêntrico e do paradoxal, uma predi
leção pelo refinado, estranho e exa
gerado. Busca-se a exceção e não 
a regra, salienta-se o que é insólito, 
estimulante, ousado, provocador. 
A figura humana é tomada como 
centro (paisagem, plantas e espaço 
são secundários e dela dependem), 
vista de ângulos exagerados e arti
ficiais (grupos humanos retorcidos 
e compactos), desmembrada e 
transformada em objetos inanima
dos ou em monstros. Acentua-sc o 
culto a criaturas grotescas, o uso
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de ornamentos exóticos, os con
trastes entre figuras grandes e pe
quenas, gordas e magras, ascéticas 
e glutonas. Desenvolve-se a pintura 
de teto e paredes com alegorias, ce
nas históricas, figuras decorativas 
(como máscaras, emblemas, escri
tas enigmáticas). Em tudo se per
cebe a busca de uma relação obra- 
espectador, o que leva ao exagero, 
aos ângulos insólitos, na tentativa 
de transmitir imagens mentalizadas 
(o chamado disegno interno).

A figura humana é valorizada 
também na arquitetura: fontes, tú
mulos e sobretudo colunas unem 
formas arquitetônicas à escultura 
de figuras humanas. A arquitetura 
maneirista manifesta-se sobretudo 
na construção de castelos e palá
cios para governantes e famílias 
poderosas que patrocinam os gran
des artistas. As construções procu
ram a combinação ousada de confi
gurações espaciais complicadas e 
contraditórias (como labirintos) em 
vez de se aterem estritamente à coe
rência e à originalidade. As facha
das apresentam esculturas e os por
tais são construídos como obras 
independentes.

Os maneiristas

Michelangelo, a figura mais con
trovertida do Maneirismo, é consi
derado por alguns precursor ou 
criador dessa tendência. Foi renas
centista e clássico, mas com traços 
que já  questionavam o Classi
cismo.

Maneirista em certos momentos, 
barroco em outros, não pode ser 
enquadrado numa escola, mas foi 
criador de escola e teve muitos se
guidores, entre eles os que forjaram 
o Maneirismo.

Esse estilo desenvolveu-se sobre
tudo na Itália do século XVI, mas 
teve importantes manifestações 
também nos Países-Baixos (Ho
landa) e na Espanha. Outros artis
tas também se salientaram como 
representativos dessa tendência: 
Giulio Romano, Jacopo da Pon- 
tormo, Hosso Fiorentino, Dome- 
nico Becafumi, Lorenzo Lotto, 
Baccio Bandinelli (da chamada pri
meira geração de maneiristas italia
nos), Daniele de Volterra, Jacopo 
Tintoretto, Jacopo Bassano, Fede- 
rico Barocci, Giovanni Bologna, 
Federico Cioli, Giuseppe Arcim- 
boldi, Giovanni Angelo Montor- 
soli, Perino dei Vaga, Alessandro 
Vittoria, Giacomo delia Porta, 
Taddeo Landini, Benvenuto Cellini 
e Francesco Rossi Salviatti (se-

fiunda geração de maneiristas ita- 
ianos); Francesco Primaticcio, 

Jean Juste, Jean Goujon, Germain 
Pilon, François Clouet, Antoine 
Caron, François Quesnel, Jacques 
Callot e Jacques Bellange (França); 
Anthonis Mor, Jan van Scorel, 
Jan Mostaert, Lukas de Heere, Fre- 
derik Sustris, Jan van der Straet ou 
Stradanus, Pieter Candid, Bartho- 
lomeus Spranger, Martin van 
Heemskerck, Adriaen de Vries, 
Corneies van Haarlem e outros (na 
Holanda).

Na literatura

O Maneirismo literário caracte- 
riza-se pela introdução de novos 
elementos: valorização dos sons,

das cores e da natureza; descrições 
meticulosas e intimistas, busca de 
efeitos sensuais, ênfase na anato
mia (não mais pondo em evidência 
a delicadeza de pele e contornos, 
mas o jogo dos músculos, a expres
são facial, etc.).

A visão do mundo é essencial
mente naturalista e hedonista. O 
fantasioso torna-se fantástico; o 
imaginativo, impacto; a construção 
mental leva à sutileza, estupefação, 
surpresa, expectativa. A palavra 
adquire suas dimensões de som, ca
dência e música. Ao mesmo tempo, 
os sentimentos oscilam entre um 
intimismo perturbado e uma pro
blemática de comportamento.

Assim, a uma visão hedonista do 
mundo associa-se a tentativa de ex
ploração da alma, o que expressa 
o jogo de oposições, a tensão típica 
da época de mudança, onde persis
tem posições anteriores e novas 
abrem caminho.

Daí decorre uma surpreendente 
variação na literatura maneirista. 
Algumas obras já  prenunciam o 
Barroco, outras começam a anali
sar as relações do espírito com a 
vida, com uma temática que pro
cura evocar a futilidade da existên
cia e das paixões.

Além disso, há uma formulação 
quase humorística de tudo. A lite
ratura esquiva-se dos problemas 
econômicos e conflitos religiosos 
que abalam a Europa da época, e 
põe seu interesse sobre o indivíduo 
que não consegue dar-se conta do 
que acontece ao redor. Para dis
traí-lo, a poesia inventa o drama 
pastoral e a prosa cria a sátira do 
D om  Quixote (solene condenação 
que envolve toda uma classe para 
mostrar-lhe tanto a grandeza 
quanto a inutilidade do ideal). Que- 
vedo* escolhe como personagens 
os maltrapilhos, os disformes, os 
miseráveis, providos de um sorriso 
de escárnio e superioridade.

O teatro, com Shakespeare, es
cava as profundezas da consciência 
huijiana.

As vezes, a literatura maneirista 
chega a abusar de artifícios retóri
cos, o que a subseqüente técnica 
barroca fará sistematicamente.

Mais importante que esse exa
gero foi a tentativa técnica de con
seguir efeitos imediatos para afir
mar as perspectivas de uma nova 
época. O Maneirismo literário 
ainda não era um momento de rup
tura, mas de grande agitação.

Alguns dos autores mais repre
sentativos do Maneirismo foram: 
na Itália, Ludovico Ariosto* e Tor- 
quato Tasso; na Espanha, Cervan- 
tes e Quevedo (da fase de manei
rismo puro), e Pedro Calderón*_de 
la Barca (já expressando a tendên
cia barroca); na França, Mon- 
taigne, o dramaturgo Robert Gar- 
nier* e o poeta Du Bartas 
(1544-1590); na Inglaterra, os dra
maturgos Christopher Marlowe* e 
William Shakespeare (este^ como 
um caso à parte, não passível de 
enquadramento numa única escola 
estilística, mas com obras que po
dem ser consideradas maneiristas).

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
Arte; Barroco; Escultura; Estilo; 
Literatura; Pintura; Renascença.

Tato do estúdio de Francisco I de Medici, por Vasari (Palácio Vecchio).

Cariátides de Jean Goujon para o salão de baile do Palácio do Louvre.
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Manet

Precursor do Impressionismo*,
Édouard Manet — nascido em Pa
ris a 23 de janeiro de 1832 — só 
conseguiu chegar à pintura depois 
de ter brigado com sua aristocrá
tica família, que queria vê-lo mili
tar ou formado em direito. Mau 
aluno desde a escola primária, fir
mou sua vocação artística após ser 
reprovado pela segunda vez na Es
cola Naval da França. Viajou 
como tripulante para o Brasil, onde 
permaneceu de fevereiro a maio de 
1849, e voltou para seu país com 
a decisão de dedicar-se inteira
mente à rnntura.

Em 1850 matriculou-se no estú
dio de Thomas Couture, um dos 
mais famosos da época, onde es
teve durante seis anos. Partindo 
dessa orientação acadêmica e ofi
cial, suas primeiras obras denotam 
outras influências vindas de dife
rentes direções: dos mestres venezia- 
nos (Tintoretto*, Ticiano*), dos es
panhóis (Velásquez*, Goya*), dos 
holandeses (Frans Hals*), sobre
tudo no tratamento das cores cla
ras e na pincelada. Levado por esse 
interesse, visita a Holanda, Alema
nha, Itália e Espanha. Nessa oca
sião enviou seu primeiro trabalho,
O Bebedor de Absinto  (1859), para 
o Salão dos Artistas Franceses.
Essa obra era o resultado da pro
cura de um estilo definitivo, que 
afirmasse sua individualidade. O 
quadro foi recusado junto com 
mais da metade do total de traba
lhos apresentados. Consideran- 
do-os abaixo dos padrões exigidos, 
o_ júri não criticou a capacidade 
técnica dos artistas, mas sim a vio
lação proposital de alguns princí
pios estéticos.

O critério do júri provocou a 
reação imediata de Manet e outros 
artistas, mas, em 1861, ao contrá
rio do que se esperava, ele apresen
tou O Cantor Espanhol e Retrato 
do Sr. e Sra. Manet, com visível in
fluência das normas clássicas da 
pintura. Ambos foram aceitos e O 
Cantor Espanhol (inspirado em Ve
lásquez*) recebeu menção honrosa.

Mas Manet iria chocar nova
mente o público e a crítica em 
1863, quando sua remessa foi recu
sada no salão oficial, juntamente 
com numerosos outros artistas.
Napoleão III, diante da reação pro
vocada, resolveu expor em bloco as 
obras não admitidas, criando o 1.°
Salão dos Recusados. Entre as te
las de Manet, particularmente uma 
desencadeou o escândalo. O A l
moço na Relva  (1863), que mos
trava dois homens vestidos ao lado 
de duas moças nuas. Embora inspi
rada no Concerto Campestre de 
Giorgione, a obra foi acusada de 
ultrapassar os limites morais da 
época, que só permitiam o apareci
mento de figuras nuas em alego
rias* ou temas mitológicos.

A crítica ficou dividida. Atacado 
por alguns devido aos temas cho
cantes e ao colorido berrante, e elo
giado por outros, Manet liderou o 
movimento renovador, mais pelo
tom de desafio que assumiu do que "Claude Monet pintando em seu atelier". Na tela de 1874, Manet retratou o amigo e colega impressionista.

Por trás da tristeza da moça. a alegre vida parisiense refletida no espelho. ("Bar do Folies-Bergòre". 1822.)
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Manganês, 
Subgrupo do

Com o tema da tela "Almoço na Relva" (18631. Manet provocou uma das maiores polAmicas da história da arte.

por qualquer inovação técnica real.
Embora nunca tenha participado 

das Exposições Impressionistas, 
realizadas a partir de 1874, o nome 
de Manet aparece ligado ao movi
mento, em primeiro lugar por ser 
alvo de violenta discriminação da 
crítica e do público, além disso 
porque seus temas se inspiravam 
diretamente na realidade quoti
diana e, finalmente, por sua técnica 
mais livre e ousada. Suas composi
ções çram pacientemente construí
das. As vezes, foi tentado a fazer 
incursões no campo das cotiposi- 
ções históricas — é o caso de Exe
cução de Maximiliano, inspirada 
no Três de Maio, de Goya.

Uma constante em suas obras 
são as pessoas e seu quotidiano, na 
rua, no parque ou no estúdio. Os 
movimentos humanos e a passa
gem direta, na tela, das luzes à 
sombra — grande objetivo dos pin
tores de dez anos depois — são ou
tra tônica de seus trabalhos. A obra 
de Manet compreende também na
turezas mortas, retratos, cursivos e 
gravuras.

Em J865, o salão oficial aceitou 
Olimpia (retrato de uma prostituta 
nua, pintado em 1863). O quadro 
desencadeou indignação; foi visto 
pelos conservadores como escanda 
loso e Manet, como despudorado.

No ano seguinte, seu Tocador de 
Pífaros foi recusado; em resposta, 
Manet instalou uma barraca para 
expor seus trabalhos no centro de 
Paris. A exposição rebelde foi um 
fracasso: o pintor só foi apoiado 
por alguns artistas, principalmente 
os escritores Mallarmé* e Zola*. 
Este último ^publica um estudo crí
tico e biográfico a respeito do pin
tor, que, em agradecimento, exe
cuta o Retrato ae Émile Zola, que 
tem como fundo a sala de trabalho 
do escritor (com seu próprio Olim
pia na parede).

Com a invasão alemã, em 1870, 
Manet alistou-se e recebeu o posto 
de tenente, devido à posição privi
legiada de sua família. Vencida, a 
França viu o início de uma rebelião 
republicana que impressionou o 
pintor. O resultado foi uma série de 
desenhos do episódio sangrento.

Depois da guerra, retoma seu 
trabalho e, em 1873, conhece um 
curto sucesso com alguns quadros 
inspirados em Frans Hals. ‘

Amor e veneno

Nos anos seguintes, os ataques 
reaparecem. Manet vive uma época 
de intensa vida afetiva, marcada 
p e la  p re s e n c a .d e  v á ria s  m u lhe res , 
entre elas a pintora impressionista

Berthe Morisot, de quem deixou 
inúmeros retratos.

Seu contato com os jovens im
pressionistas — Monet , Renoir*
—  leva-o a clarear sua paleta. Exe
cuta nesta nova linha algumas 
obras-primas: Nana, O Bar do Fo- 
lies-Bergère.

E o apogeu. Em 1881, o salão 
oficial concedeu-lhe uma medalha 
pelo mérito de seu trabalho. Um 
ano depois, porém, Manet foi nova
mente boicotado. Antonin Proust, 
ministro das Artes da França e seu 
amigo, tomando sua defesa, in- 
cluiu-o entre os que deveriam ser 
condecorados pela Legião de 
Honra.

Manet continuou trabalhando e 
promovendo reuniões com outros 
artistas para  discutir e promover o 
Impressionismo. Em 1883, uma in
suficiência circulatória (que ele 
considerava “um reumatismo sem 
importância”) afastou-o da arte. A 
infecção alastrou-se e os médicos 
amputaram sua perna esquerda. 
M as foi inútil: a 30 de abril, depois 
de doze dias de agonia, Manet mor
reu com o sangue envenenado pela 
septicemia.

VEJA TAM BÉM : Impressionismo.

Juntamente com o tecnécio (Tc) 
e o rênio (Re), o manganês (Mn) 
forma, o grupo 7B da tabela perió 
dica. E um subgrupo dos elementos 
de transição, metais duros, quebra
diços e com pontos de fusão eleva
dos. Quando se passa de um ele
mento de transição para outro, 
verifica-se um aumento de elétrons 
no penúltimo nível de energia, e 
não no último. Isso explica a seme
lhança entre integrantes de uma se
qüência horizontal, que, em alguns 
casos, é mais acentuada do que a 
analogia vertical em um subgrupo.

Do ponto de vista químico e in
dustrial, o manganês e o elemento 
mais importante do grupo. Foi re
conhecido como elemento por C. 
W. Scheele e isolado pelo sueco Jo
hann Gottlieb Gahn (1745-18 18), 
em 1774. Seu nome derivou do la
tim magnes, indicativo das proprie
dades magnéticas da pirolusita, o 
óxido M n02. Contribui com 0,08% 
em peso para a constituição da 
crosta terrestre. Entre seus compos
tos naturais destacam-se, além da 
pirolusita (o minério mais difun
dido), a hausmanita (Mn30 4) e a 
braunita (Mn20 3).

Os depósitos mais ricos em man
ganês estão localizados na Rússia, 
no Brasil (Território dg Amapá), 
no Egito, em Cuba, na índia e em 
Gana.

A redução da pirolusita com 
óxido férrico produz uma liga de 
ferro e manganês, denominada 
ferro especular quando o manganês 
está presente com 20%, ou ferro- 
manganês se essa contribuição 
atinge 80%. Esta última liga é 
usada na obtenção de aços*_ espe
ciais, como o aço-manganês, de 
elevada dureza e grande resistência 
ao desgaste.

A preparação do manganês ele
mentar — de densidade 7,4 g /cm 3 
e ponto de fusão 1 250 graus centí
grados — recorre à aluminoter- 
m ia, isto é, redução de seu óxido 
com alumínio*, ou à eletrólise* de 
uma solução aquosa de sulfato de 
manganês.

À importância industrial do 
manganês — que apresentou um 
aumento considerável após a Se
gunda Guerra Mundial (1939/45), 
com o desenvolvimento da siderur
gia — soma-se seu valor bioquí
mico, como ativador de enzimas*; 
o manganês confere também maior 
dureza e flexibilidade aos ossos.

Os compostos

Em seus compostos — quase to
dos coloridos — , o manganês apre
senta os números de oxidação + 2 , 
+  3, + 4 , +  6 e + 7 . Os compostos 
em que o manganês apresenta nú
mero de oxidação + 2  e + 3  pos
suem características básicas; são 
anfóteros quando esse número é 
+  4; e apresentam propriedades 
ácidas para números de oxidação
s u p e r io r e s .

Os sais de manganês + 2  (M n2+)
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são estáveis e exibem coloração ro
sada; os sais de M n3+, embora ins
táveis, estabilizam-se pela forma
ção de complexos — com oxalato, 
por exemplo, dando Mn(C20 , ) 33 .

O dióxido de manganês, M n 0 2, 
é o composto mais estável. É um 
pó preto, poderoso agente oxidante. 
Encontra aplicação no preparo de 
halogêneos , na eliminação de im
purezas que ocorrem na fabricação 
do vidro, na manufatura de pilhas* 
secas e como catalisador de diver
sas reações químicas. Os sais de 
manganês + 4 , como o cloreto 
MnCl4 e o sulfato M n(S04)2, são 
muito instáveis.

Os manganatos, que apresentam 
o manganês no estado + 6 , pos
suem cor verde intensa. O íon 
M n042_ é instável em solução 
ácida, onde produz M n 0 2 e o íon 
permanganato M n04 , de cor vio
leta, que representa o manganês em 
seu estado de oxidação mais alto. 
Em solução ácida, revela-se forte 
oxidante. Soluções de permanga
nato de potássio (KM nOj) são usa
das em química analítica para 
determinar, por titulação, a con
centração de soluções reduto
ras. Ao reagir com ácido sulfúrico 
concentrado, o permanganato de 
potássio forma um óxido explosivo 
(M n 20 7).

Tecnécio e rênio

O tecnécio (do grego technetos 
=  “artificial”) não ocorre na natu
reza. Foi produzido pela primeira 
vez em 1939, quando o francês Per-

rier e o ítalo-americano Emílio 
Gino Segré (1928- ) bom bar
dearam núcleos de molibdènio 
com dêuterons acelerados num 
cíclotron. Posteriormente, foi en
contrado nos produtos de fissão do 
urânio*._ Sua semelhança com o 
manganês não é tão acentuada 
quanto a do rênio. Este é um ele
mento que constitui apenas 10~7% 
da crosta terrestre. Ocorre apenas 
como traços em molibdenita, co- 
lumbita e pirolusita. Só foi isolado 
em 1925, pelos alemães Noddack, 
Tacke e Berg. (Seu nome vem do 
rio Reno, na Alemanha.)

Quando em estado livre, o rênio 
é um metal branco que lembra a 
plating; funde a 3 200 graus Cel 
sius. E extraído por oxidação de 
seus minérios a ácido perrênico 
(HR e 0 4), seguida de precipitação 
como perrenato de potássio (KR e 
0 4). Quando aquecido ao ar, forma 
nuvens de heptóxido de rênio, Re2 
O ,, que é um sólido amarelo, não 
explosivo (no que difere do 
Mn20 7). Encontra aplicação em 
termômetros elétricos, usados para 
medir altas temperaturas; também 
nos pontos de contato de interrup
tores elétricos; e ainda nas reações 
de hidrogenação, devido a seu alto 
poder catalítico.

Sua utilização, entretanto, sofre 
limitações em vista de sua extrema 
raridade.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos.

Mangue

Típicos de regiões tropicais e 
subtropicais, onde substituem os 
pântanos salgados das regiões tem
peradas, os mangues são conjuntos 
de árvores e arbustos litorâneos 
que se desenvolvem em ambientes 
salinos ou salobros, constante
mente inundados pela maré. Eles se 
formam nas praias abrigadas 
(como as de baias e enseadas) ou 
às margens de estuários*, onde se 
faz sentir a influência da água sal
gada. Podem aparecer também 
nas ilhas oceânicas e nos recifes de 
coral, em áreas não sujeitas à ação 
das ondas.

A vegetação que se desenvolve 
nessas regiões possui raízes aéreas, 
chamadas “escoras” (que absor
vem o ar e sustentam a planta no 
solo pouco consistente) ou pneu- 
matóforos (cuja função principal é 
a aeração da parte mergulhada no 
lodo, onde o teor de oxigênio é 
muito baixo). Essas raízes formam 
uma tram a que reduz a velocidade 
das ondas (proporcionando melho- 

Compostos de rênio, um dos elementos de transição do grupo do mangands. rcs condições para a deposição do

lodo) e fornecem ainda o substrato 
para a fixação de algas e animais 
marinhos.

Do ponto de vista geológico, o 
mangue proporciona condições 
para a deposição de sedimentos no 
continente, ilha ou recife de coral 
nos quais está situado. Além disso, 
protege, satisfatoriamente, os am
bientes costeiros da excessiva ero
são provocada pelas tormentas.

Mais exuberantes na faixa do 
equador, os mangues aparecem 
também ao norte e ao sul dos trópi
cos. Sua distribuição atinge tanto o 
Oriente (Ásia, África oriental, Aus
trália e Nova Zelândia) quanto o 
Ocidente (África ocidental e Amé
ricas). Na costa brasileira os man
gues aparecem desde o Amazonas 
até o litoral do Estado de Santa 
Catarina.

A flora e a fauna dos mangues 
acham-se condicionadas aos movi
mentos das marés. Há uma transi
ção gradual nas espécies de plantas 
e animais, desde as que surgem nas 
áreas constantemente inundadas, 
até as das áreas raramente ou 
nunca atingidas pela maré. Esse zo- 
neamento de fauna e flora está 
ajustado ao tipo de substrato e a 
outros fatores ambientais, como 
por exemplo salinidade e teor de 
oxigênio da água (determinados

Muitas espécies do mar, como os caranguejos, adaptam-se ao mangue.



396 Mangue

pela freqüência e amplitude de 
inundação da área).

Dos gêneros vegetais que cres
cem nos maneues, os mais comuns 
são a Rhizophora  e a A vicenia, que 
se desenvolvem na zona entre ma
rés. A Rhizophora  caracteriza o 
mangue vermelho e possui grandes 
raízes escoras. Sua semente ger
mina na própria p lanta antes de 
cair e flutuar na agua, até encon
trar no lodo o ambiente adequado 
para seu desenvolvimento. Da 
casca que envolve seu caule e seus 
ramos e obtido o tanino, usado in
dustrialmente no tratamento de 
couros. A Avicenia, por outro lado, 
caracteriza o mangue preto e pos
sui pneumatóforos. Outros gêneros, 
como Spartina e Juncus, crescem 
na região delimitada pelo nível 
mais alto de maré.

A fauna

Nos mangues, além das muitas 
espécies marinhas (como carangue
jos e moluscos, e peixes e camarões

3ue chegam em busca de alimento), 
estacam-se alguns animais terres

tres, por exemplo, morcegos frutívo- 
ros, aves insetívoras e muitos inse
tos. ( ^  construção de açudes nos 
mangues possibilita a exploração 
comercial de peixes e camarões.)

Os animais marinhos dessas 
áreas estão sujeitos à imersão e 
emersão periódica. São, por esse 
motivo, capazes de adaptar-se à 
dessecação e às grandes variações

de salinidade. Muitos animais têm 
comportamento coordenado pelo 
movimento das marés. Podem 
apresentar atividade cavadora bas
tante desenvolvida, de modo a se 
enterrarem no lodo, protegendo-se 
da dessecação excessiva. Existem 
peixes que vivem no lodo e que, du
rante a maré alta, utilizam-se das 
nadadeiras para prender-se nos ga
lhos e troncos da vegetação pró
xima à superfície da água. Algu
mas famílias de crustáceos, por sua 
vez, são altamente especializadas. 
Exemplares do genero Alpheus 
constroem labirintos nas zonas 
mais úmidas, associadas a florestas 
de Rhizophora. As margens dos 
mangues são habitadas por caran
guejos do gênero Uca, que prefe
rem substratos de areia e pouco 
lodo.

Também uma grande variedade 
de aves povoa os mangues. Muitas 
aproveitam a baixa da maré para 
pescar. Outras constroem ninhos 
sobre os galhos de árvores e arbus
tos da região. Répteis e anfíbios 
(como jacarés), pequenos mamífe
ros (como os macacos, hábeis pes
cadores) e muitos insetos (como 
abelhas e uma grande variedade de 
mosquitos, entre os quais o A no
pheles, transmissor da malária*) in
tegram a fauna dos manguezais.

VEJA TAM BÉM : Ecologia: Ecos
sistema; Habitat.

a  "Aviiiunío" (em cima) e varios arDustos crescem na zona entre mar6s.

Em 1928. já famoso, Thomas Mann foi retratado por Rudolf Grosmann.

Mann, Thomas

Considerando-se um “individua
lista moral”, Thomas Mann foi um 
escritor minucioso e grande obser 
vador de seu tempo. Influenciado 
sobretudo por Heine*, Goethe* e 
Nietzsche*, dizia pertencer “à tra
dição germânico-idealista-clássico- 
rom ântica”.

Sua obra versou, principalmente, 
sobre o conflito entre o artista, que 
ama a vida e o amor, e a sociedade 
burguesa, que o vê como um ser 
ocioso. Os Buddenbrooks: Deca
dência de uma Família (1901) é um 
exemplo. Nesse romance, que lhe 
valeu o Prêmio Nobel de Literatura 
em 1929, Mann mostrou quatro ge
rações de uma família alemã — 
síntese de toda a burguesia do sé
culo XIX que, obcecada por inte
resses materiais, vai pouco a pouco 
perdendo a  capacidade criadora. A 
consciência do declínio vai se agu-

çando em cada geração, até se tor
nar desesperadora para os últimos 
Buddenbrooks. Os fatos, na obra, 
não são extraordinários; mais im
portante é a reconstituição do 
mundo interior das personagens.

Para situar o problema do artista 
na sociedade, Mann criou duas per
sonagens diferentes: Christian Bud
denbrook, filho de um cônsul, é um 
diletante, artista sem estrutura que 
não consegue romper os laços que 
o prendem à família; Hanno, primo 
de Christian, é o verdadeiro artista 
que, para criar o belo, renuncia à 
sociedade hipócrita.

A disciplina burguesa de 
um antiburguês

Filho de Thomas Johann Hein
rich Mann (senador municipal e 
próspero comerciante de cereais) e 
de Júlia da Silva Bruhns Mann 
(brasileira, descendente de alemães 
e negros), Paul Thomas Mann nas
ceu em Lübeck, Alemanha, a 6 de 
junho de 1875.

C o m  a  m o rte  d o  p a i.  em 1891. 
sua família (a mãe, dois irmãos e
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duas irmãs) mudou-se para Muni
que. Thomas permaneceu em sua 
cidade por mais dois anos, para ter
minar os estudos. No Liceu Katha- 
rineum, fundou, com o colega Otto 
Grantoff, a revista Tempestade de 
Primavera, sob a influência de 
Heinrich Heine, poeta de origem 
judaica que optou por sua arte, en
frentando o preconceito de uma so
ciedade que via em cada judeu ape
nas um comerciante.

Quando se reuniu à família, 
Mann passou a trabalhar num es
critório de seguros. Também cur
sava arte e literatura na Universi
dade de Munique.

Seu primeiro trabalho literário, 
Queda, foi publicado em 1894 na 
revista A Sociedade, de Munique. 
Dois anos depois, foi para a Italia 
(onde começou a preparar Os Bud- 
denbrooks).

De volta à Alemanha, e dentro 
do mesmo espírito desse seu grande 
romance, escreveu Tristâo (publi
cado em 1902), Tônio Kroeger 
(1903), Florença (1903) e O San
gue dos Walsungs X 1905).

Em 1905, Mann casou-se com 
Katia Pringsheim, filha de um pro
fessor de matemática da Universi
dade de Munique. Katia foi uma 
companheira ideal, não só por sua 
cultura, inteligência e delicadeza, 
mas também por ser uma boa ad
ministradora: fazia contratos com 
editores e controlava a correspon
dência e as entrevistas do marido, 
para que ele pudesse se dedicar to
talmente á atividade literária.

Já nessa época Thomas Mann 
era muito disciplinado em seu tra
balho: lia pela manhã e todos os 
dias escrevia pelo menos uma pá
gina, mesmo que não a aprovei
tasse. A tarde saía para um passeio 
e levava um caderno para anotar o 
que observava.

Depois do casamento, publicou 
Sua A lteza Real (1909), “uma des
crição épica da decadência” , se
gundo Georg Lukács*.

Morte em Veneza, considerada 
uma das melhores composições em 
língua alemã, foi publicada em 
1912. O tema da novela são os últi
mos dias de Gustav Aschembach, 
um escritor que, optando pela soli
dão, refugia-se num sofisticado bal
neário veneziano. Lá conhece um 
adolescente muito bonito, e apaixo- 
na-se por ele. Fracassando no 
amor, acaba morrendo sozinho na 
cidade assolada pela cólera. Trans
formando o escritor em músico, o 
diretor italiano Luchino Visconti 
transpôs a história para o cinema, 
usando trechos de sinfonias do 
compositor alemão Gustav Mah- 
ler*, em quem Mann teria se inspi
rado para escrever a novela.

A grande dor, o nazismo

Em seu primeiro artigo político, 
Pensamentos de Guerra (publicado 
na revista Nova Visão em 1914), 
Mann tentava justificar a posição 
da Alemanha na Primeira Guerra 
Mundial. Em 1918, porém, as Con
siderações de um Apolítico  rejeita
vam a violência e defendiam a par
ticipação política do artista_ para 
garantir a liberdade de criação na 
sociedade.

Após a guerra, entre alguns con-
to s  ------c o m o  U m  H o m e r n  e  S o u  C a cuita o boa administradora, Kdiíd Tui a muiner meai para o escritor.

chorro (1918) e Desordem e Dor 
Prematura (1925) —  e ensaios so
bre Goethe e Tolstói*, apareceu ou
tra de suas grandes obras, A M on
tanha Mágica (1924). Para cenário 
desse romance, Mann escolheu um 
sanatório nos Alpes suíços —  um 
microcosmo que refletia a doentia 
sociedade européia à beira da 
guerra. Os doentes internados (um 
engenheiro alemão, um liberal ita
liano, um judep que se tornou pa
dre) debatem de maneira caótica fi
losofia, religião, política, arte, vida, 
amor e guerra.

Dando cada vez mais conteúdo 
político à sua obra, em 1930 Mann 
escreveu o conto Mário e o M á
gico: chegando a um balneário ita
liano, um mágico hipnotiza os hós-

gedes e faz-se obedecer cegamente, 
uma alegoria contra o fascismo*, 

já  imposto na Itália, e ao qual ele 
dedicaria seu ódio.

Com a subida do nazismo* ale
mão ao poder (1933), seus livros 
foram proibidos e apreendidos, sua 
cidadania cassada (1936) e seu 
nome riscado da lista de doutores 
honorários da Universidade de 
Bonn. Exilado na Suíça, Mann res-

Pondeu ao diretor da Faculdade de 
ilosofia com um violento mani

festo, no qual falava de sua situa
ção, do reconhecimento interna
cional de seu trabalho e da 
responsabilidade das universidades 
alemãs pelo Estado nazista. Termi
nava pedindo a proteção de Deus 
ao “país obscurecido e profanado, 
para que o ensine a fazer a paz com 
o mundo e consigo mesmo’ .

Suas atividades literárias não es
tacionaram. No exílio, escreveu os 
três últimos volumes da tetralogia 
sobre José, inspirados no episódio 
bíblico (o primeiro da série, José e 
Seus Irmãos, aparecera em Berlim, 
em 1933; O Jovem José também 
foi publicado na capital alemã, no 
ano seguinte; José no Egito foi pu-

Baseado no romance de Mann, Luchino Visconti dirigiu o filme "Morte em Veneza", reconstruindo sua época.
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Capas de "Ouvintes Alemães" e "Os Buddenbrooks''. Esta última, para al
guns a obra-prima de Mann, valeu-lhe o Prêmio Nobel.

blicado em Viena, em 1936, ao 
mesmo tempo em que o governador 
alemão cassava a cidadania de 
Thomas Mann; o último volume, 
José, o Provedor, apareceu em Es
tocolmo, em 1944). O tema. apro
veitando um motivo que è tirado da 
história sagrada dos judeus, 
representava um protesto contra o 
anti-semitismo. Além disso, Mann 
pretendeu, nesta obra, “construir, 
através da psicologia do mito, uma 
psicologia mítica” .

Em 1937, ainda na Suíça, numa 
tentativa de desmascarar a deturpa 
ção nazista do pensamento de 
Nietzsche, Mann fundou a revista 
Medida e Valor.

Referia-se aos detentores do po
der do seu país como “os porcos 
mais ignóbeis que Deus já  criou”, 
ao mesmo tempo em que denun
ciava “o mofo soldadesco deste es
túpido campo militar que ainda 
responde pelo nome de Alemanha”.

Embarcou em 1938 para os Es
tados Unidos, fixando-se em Nova 
Jersey e depois na Califórnia 
(1940). Transmitiu por rádio para 
a Alemanha diversos discursos 
políticos condenando Hitler. Profe
riu também várias palestras; a mais 
conhecida é A Iminente Vitória da 
Democracia (1938), onde, numa 
previsão do conflito mundial imi
nente, o escritor conclamava a 
América a socorrer a Europa, "sal
vando nossos valores tradicionais 
da escuridão atual” . Em 1944, 
Thomas Mann adotou a cidadania 
norte-americana.

Numa visão moderna do tema de 
Goethe, escreveu entre 1943 e 1947 
Doutor Fausto: Vida e Obra do 
Compositor Alemão Adrian Lever- 
kuhn Narradas por um Amigo. O 
livro usa a Segunda Guerra Mun
dial como fundo aos temas habi
tuais de Mann: o conflito entre o 
intelecto e o físico, a tragédia 
alemã, a arte e o artista em luta 
com a vida material.

E ra  a  seg u n d a  vez q u e  se insp i

H ^W îrm Æ a n n

rava em Goethe: em 1939 ele escre
vera Carlota em Weimar, onde 
contou a partida da heroína da vida 
real e da famosa novela Werther 
(de Goethe) para a cidade onde mo
rava o poeta 44 anos depois de seu 
encontro quando jovens. Embora 
Carlota encontre apenas os amigos 
e o filho de Goethe, nas páginas de 
Mann o poeta alemão emerge mais 
vivo do que nunca, com a introdu
ção de seus pensamentos no caos 
da época.

De volta à Europa, em 1947, 
Mann estabeleceu-se na Inglaterra. 
Dois anos depois recebeu da Uni
versidade de Oxford o título de 
doutor honorário em literatura; 
nesse ano visitou a Alemanha pela 
última vez.

Em 1952, transferiu-se para Zu
rique (Suíça) e publicou O Eleito, 
baseado na vida de um papa nas
cido de um incesto e incestuoso ele 
mesmo. Numa reedição moderna 
da tragédia de Édipo, O Eleito é 
um épico do pecado, do castigo, da 
penitencia e do triunfo final da 
humildade.

Em 1953, Mann terminou A s  
Confissões de Félix Krull, Cava
leiro da Indústria, que iniciou em 
1909 e interrompeu várias vezes. 
Nessa sua única novela cômica, 
Thomas Mann conta as aventuras 
de um jovem que busca firmemente 
a ascensão social através de todos 
os meios.

Seu último trabalho data de 
1955. Foi um discurso, proferido 
em Stuttgart e em Weimar, em co
memoração ao sesquicentenário da 
morte de Schiller, a quem já  havia 
dedicado a novela A  Hora Difícil. 
Thomas Mann morreu a 12 de 
agosto desse ano, em Zurique, de
pois de ter seu octogésimo aniver
sário homenageado em Lübeck, 
sua cidade natal.

V E J A  T A M B É M :  L ite r a tu r a .

Mantegna

Nascido em 1431 em Isola de 
Carturo, pequena aldeia entre Pá- 
dua e Vicenza, ao norte da Itália, 
Andrea Mantegna mudou-se ainda 
menino para Padua, a firti de estu
dar com Francesco Squar.cione 
(1394-1474), colecionador de anti
guidades e dono de um atelier de 
pintura, desenho e decoração. Seu 
método de ensino baseava-se sobre
tudo na cópia de modelos antigos 
que possuía, com prioridade à es
cultura greco-romana. As primei
ras obras de Mantegna denotam 
claramente a influência desta es
cola: importância da plástica, pro
cura do relevo, desenho incisivo, 
contornos secos, gosto pelos aces
sórios (mármores, guirlandas de 
flores e frutas, etc.).

Seguro de seu talento, Mantegna 
deixou de freqüentar a escola e co
meçou a trabalhar sozinho na de
coração de templos (profissão ren
dosa para a época, quando a arte 
era totalmente dominada pela 
Igreja e pelas cortes). Seus primei
ros trabalhos foram  os painéis do 
altar da igreja de Santa Sofia, em 
Pádua (1448). (Essas obras são co
nhecidas apenas por crônicas da 
época.)

No tempo de Mantegna, Pádua 
era um dos grandes centros da cul
tura italiana, principalmente de
vido a sua grande universidade. Vi
vendo na cidade, o pintor pôde

adquirir cultura humanista, receber 
influência de artistas florentinos 
como Donatello*, Paolo Ucello 
(1397-1475) e Andrea dei Cas- 
tagno (1421-1457). Depois desses 
contatos, passou a trabalhar com 
afinco e dedicar atenção especial 
ao estudo da perspectiva. Ao termi
nar o trabalho na igreja de Santa 
Sofia, começou a pintar afrescos na 
capela Ovetari, na igreja dos Ere
mitas (1454/59), bombardeada du
rante a Segunda Guerra Mundial. 
Os afrescos da capela foram pinta
dos por diversos artistas, alguns 
conservadores e outros já  tendentes 
ao estilo que caracterizaria o Re
nascimento. Mantegna estava entre 
estes últimos. Em sua obra é visível 
a fusão de elementos antigos (re
construção de um movimento, por 
exemplo) e detalhes originais den
tro do novo estilo que surgia.

Em Mântua, a obra-prima

Em 1454, abandonando Pádua, 
Mantegna foi para Veneza, que ja  
tinha fama de centro artístico. 
Aproximou-se então da família 
Bellini*, conhecida pela grande cul
tura de seus membros (Jacopo Bei 
lini, Giovanni Bellini e Gentile Bel
lini) e aprendeu novas técnicas 
sobre luz e cor. Usando desse 
aprendizado, pintou o retábulo de 
Sao Zeno, em Verona. As vezes 
voltava a Pádua, para continuar o 
trabalho na igreja dos Eremitas, 
que concluiu em 1459. Nesse ano 
recebeu o convite de Ludovico 
Gonzaga para ser o pintor oficial 
da corte de Mântua.

Pretendendo igualar-se a Lou
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"Cristo Morto" (1480): o grande sofrimento humano expresso na figura do Messias. A obra mostra um estudo de perspectiva novo para a época.

renço* de Mediei, o marquês Ludo
vico pensava transformar M ântua 
em uma outra Florença, pólo das 
artes e das idéias renovadoras. E 
foi nessa cidade que Mantegna con
cebeu sua obra-prima, os afrescos 
da Câmara dos Esposos, no Palá
cio de Gonzaga. Trata-se de uma 
peça quadrangular inteiramente de
corada por Mantegna com afrescos 
representando e glorificando os 
Gonzaga. Esse trabalho tem inte
resse histórico — reconstrução dos 
costumes das cortes quatrocentis
tas — e artístico — Mantegna uti
liza o trompe-l’oeil, que são efeitos 
de perspectiva de formas vistas de 
baixo para cima.

Foi esse um dos retratos mais 
impressionantes da sociedade da 
época. Não era a simples reprodu
ção da vida quotidiana de alg u n s

burgueses, mas a fixação da von
tade de poder de uma classe em 
plena ascensão. A obra exigiu 
muito trabalho do artista e. levou 
três anos para ser concluída.

Aproveitando seus conhecimen
tos arqueológicos, pintou Triunfo 
de César (1490), uma série de nove 
telas com as mesmas dimensões, 
onde mostra a meticulosa pesquisa 

ue fez sobre o Império Romano, 
ando grande autenticidade às figu

ras e aos objetos. Essas cenas, di
vulgadas através de numerosas gra
vuras espalhadas pela Europa, 
exerceram grande influência sobre 
Dürer* e Holbein*, Rubens* e Le 
Brun (1619-1690).

No castelo de Mântua pintou 
ainda Ascensão, Circuncisão e 
Adoração dos Magos. Mantegna
m o s tr a v a - s e  in d ife r e n te  q u a n to  a o

conteúdo místico dos temas religio
sos, preferindo os homens aos deu
ses. Para ele, o cristianismo era a 
religião social obrigatória que nada 
tinha em comum com a religião do 
espírito. Isso acabou lhe valendo o 
apelido de “velho pagão” .

A convite do Papa Inocêncio 
VIII, o pintor foi a Roma em 1488, 
para decorar uma capela no Belve
dere. Para essa obra, utilizou nova 
técnica: alterando a superfície do 
trabalho com detalhes em relevo, 
conseguiu provocar ilusão de óp
tica.

Quando voltou a Mântua, em 
1490, foi acolhido pelo neto de Lu- 
dovico, Francesco Gonzaga, e sua 
mulher, Isabella d’Este, que retra
tou em 1493. Em 1495, para come
morar a vitória de Gonzaga sobre
as t r o p a s  fr a n c e s a s  d e  C a r lo s  V I I ,

pintou A  Virgem da Vitória: Ma
ria, rodeada de flores e folhagens, 
ricamente adornada, tem a seus pés 
o herói ajoelhado, que aparece ves
tido com uma armadura brilhante.

Dois de seus últimos quadros, O 
Parnaso e Triunfo da Virtude 
(1496/1506), onde se acha resu
mido todo o humanismo renascen
tista, foram feitos apenas para sa
tisfazer Isabella. Sob influencia de 
Donatello, pintou ainda uma série 
de Madonas, que hoje se acham es
palhadas por diversos museus. 
Morreu em Mântua, em 1506, e foi 
enterrado na capela funerária da 
igreja de Santo André, que ele 
mesmo havia decorado.

V E J A  T A M B É M :  P in tu r a .
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O departamento de manutençáo repara falhas dos equipamentos industriais.

Manutenção

O departamento de manutenção 
de uma empresa* tem por objetivo 
fazer com que todos os seus equi
pamentos — máquinas, instalações 
e prédios —  apresentem sempre 
condições normais de trabalho.

Esses equipamentos sofrem des
gastes devido ao uso ou ao envelhe
cimento, surgindo falhas que preci
sam ser reparadas. As reparações 
vão desde a substituição de peças 
ou conjuntos até a reconstrução 
parcial — conserto ou reforma — 
dos equipamentos. Muitas vezes, 
além dessas funções básicas, o de
partamento de manutenção preen- 
che outras: instala, coloca em con
dições de operação e opera 
sistemas de utilidade geral — 
como água, esgotos, energia elé
trica e ar condicionado — e cons
trói equipamentos para atender as 
novas necessidades da empresa.

Tipos de manutenção

No sistema de manutenção de 
emergência espera-se que surja 
uma falha para repará-la. Isso aá 
margem a alguns inconvenientes. 
Principalmente em linhas de produ
ção —  onde a falha de um equipa
mento pode acarretar a parada de 
todos os outros — , qualquer pro
blema provoca uma suspensão das 
atividades produtivas por muito 
tempo. Como os defeitos aparecem 
de forma aleatória, torna-se difícil 
programar a produção. Além disso, 
e impossível adequar o pessoal e os 
equipamentos de manutenção às 
necessidades da firma: como as di
ficuldades apresentam-se de forma 
imprevista, há períodos de excesso 
de serviço e outros em que o pes
soal não tem o que fazer. Existe 
ainda um outro problema: nesse 
sistema as máquinas podem ficar 
inativas, por falta de peças de repo
sição em estoque, e o custo da re
paração é muito alto, pois o dano 
em uma peça pode ocasionar defei
tos em outras.

Para evitar alguns desses incon
venientes, criou-se o sistema de ma
nutenção preventiva. Cada equipa
mento passa por um período 
predeterminado de inatividade, du
rante o qual algumas peças são tro
cadas sumariamente. As outras só 
são inspecionadas e, quando apre
sentam defeitos, substituídas. Para 
elaborar um programa de manuten
ção parte-se das informações do fa
bricante do equipamento e da 
própria experiencia da firma, 
principalmente no que se refere à 
vida provável de cada peça. A sus
pensão das atividades é planejada 
de acordo com dois critérios: não 
atrapalhar os planos de produção e 
distribuir de maneira uniforme a 
carga de trabalho do pessoal de 
manutenção. Nesse sistema as pe
ças podem ser encomendadas com 
a necessária antecedência, o que 
permite boas condições de compra.

A manutenção sistemática ca
racteriza-se por um programa de 
inspeções regulares dos equipamen
to s . E possíve l, d esse  m o d o , v e rifi

car-se com certa antecedência 
quais as peças que precisam ser 
substituídas. Em geral, é uma etapa 
imediatamente anterior à manuten
ção preventiva, pois serve para co
letar informações que serão utiliza
das para montar o programa desta 
última.

Na manutenção com equipa
mento de reserva dispõe-se sempre 
de um equipamento completo, 
que se acha pronto para funcionar 
no momento em que se torne neces
sária sua operação.

A escolha

As empresas utilizam o sistema 
de manutenção que acarreta o me
nor custo operacional total (custo 
de manutenção mais o custo de 
oportunidade das perdas de produ
ção, mau atendimento, etc.). Nor
malmente, coexistem os quatro ti
pos, pois cada equipamento deve 
receber o modo de manutenção 
mais adequado à sua situação par
ticular. Ainda que se escolha o me
lhor tipo de manutenção, as emer
gências nunca serão totalmente 
eliminadas; no entanto, sua ocor
rência pode ser reduzida a limites 
aceitáveis.

Os preços da manutenção de 
equipamento de reserva são eviden
temente maiores que os da de emer
gência, mas os custos de produção

e os de oportunidade associados às 
falhas diminuem.

Nos equipamentos que contri
buem diretamente para a produção 
ou apresentam custos de oportuni
dade muito altos, o sistema de ma
nutenção preventiva ou de equipa
mento de reserva é o mais indicado. 
Os sistemas vitais dos aviões, por 
exemplo, são construídos em dupli
cata ou triplicata. Os grandes cen
tros de processamento de dados 
também podem possuir um ou mais 
computadores que ficam de re
serva.

Para equipamentos de baixa res
ponsabilidade ou com muito tempo 
de folga utiliza-se a manutenção de 
emergencia.

Conforme o tamanho, a ativi
dade e o equipamento particular da 
empresa, a manutençao pode ser 
executada por pessoal e equipa
mento próprio ou por terceiros.

Mesmo nos casos em que a firma 
possui departamento encarregado 
de manutenção, costuma-se dividir 
as diversas tarefas por tipo dé ser
viço (elétrico, mecânico, etc.), por 
equipamento, por região geográfica 
ou amda por uma combinaçao des
ses critérios.

VEJA TAM BÉM : Fábrica; Indus
trial, Engenharia.

Manzoni

O poeta italiano Alessandro 
Manzoni nasceu em Milão, no dia
7 de março de 1785. Era filho do 
Conde Pietro Manzoni e de Giulia 
Beccaria, uma jovem que após dez 
anos de casamento abandonou o 
marido para viver com outro ho
mem (Cario Imbonati). Sem ir
mãos, Alessandro teve infância 
triste e solitária, passada em inter
natos religiosos nos quais a então 
recente Revolução Francesa* e os 
iluministas, como Diderot* e Vol- 
taire*, eram assuntos que preocu
pavam seus professores.

Aos dezesseis anos, com o 
poema O Triunfo da Liberdade, 
Alessandro Manzoni acabou fa
zendo seu protesto contra a educa
ção aristocrática, proclamando ao 
mesmo tempo sua independência. 
Resolveu deixar os estudos e levar 
uma vida dedicada a jogos e bebi
das, dividindo-se entre Milão e Ve
neza. Foi ainda em sua juventude 
que despertou para o nacionalismo', 
interessando-se com ardor pela uni
ficação* e pela independencia da 
Itália. No entanto, desejava para o 
país uma autoridade única, 
apoiada no Exército e na Igreja — 
um ideal monárquico que o acom
panhou até a morte, e que ficou re
gistrado na obra Sermões.

Em 1805 (após a morte do 
amante), sua mãe retornou a Milão, 
à procura de Manzoni. O jovem 
poeta aceitou-a sem recriminações. 
Mais tarde, foram viver em Paris, 
onde Manzoni chegou a dedicar 
poemas ao homem que sua mãe ha
via amado (A M orte de Cario Im 
bonati, por exemplo). Na capital 
francesa, ligou-se a ideólogos que 
não viam diferenças entre fisiologia 
e sociedade, e que achavam neces
sários procedimentos científicos 
para melhorar o ambiente e o ho
mem. Logo, porém, a doença do 
pai obrigou-o a regressar a Milão, 
onde conheceu Henriqueta Blondel 
(uma calvinista que depois se con
verteria ao catolicismo), com quem 
se casou em 1808 e da qual teve 
dez filhos.

Cristão fervoroso, Manzoni acre
ditava que uma submissa con
fiança em Deus poderia ajudar o 
homem a melhorar por seus pró
prios esforços e por sua disciplina. 
Mas a fé, para ele, “não exclui a 
análise crítica das decisões secula
res da Igreja e da  conduta de seus 
ministros” .

A partir de 1812, começou a es
crever os Hinos Sacros, dos quais 
completou apenas cinco: A  Ressur
reição, O Nome de Maria, O Natal, 
A  Paixão e Os Pentecostes.

Por essa época, Alessandro 
Manzoni passou a preocupar-se 
também com o teatro, mas em toda 
sua vida escreveu apenas duas tra
gédias: O Conde de Carmagnola e 
Adelchi. Também nelas encon
tra-se presente o forte senso de rea
lismo humano de sua obra lírica, 
atenuado por sentimentos de fé e 
esperança. No prefácio de O Conde 
de Carmagnola, refutou as unida
des aristotelicas de tempo e lugar,
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Alessandro Manzoni, retratado por Francesco Hayes, e a casa em Brusuglio, onde viveu durante muitos anos.

Sua obra registra episódios da Itália do século XVII. (Ilustrações de Galizzi para o romance "Os Noivos".)

considerando-as absurdas e contrá
rias à verdade histórica e humana.

Em 1821, a revolução piemon
tesa inspirou-lhe a ode Marzo 1821 
(publicada em 1848, em Poucos 
Versos Inéditos). No mesmo ano, a 
morte de Napoleão* foi motivo 
para outra ode, II Cinque Maggio 
(publicada em 1823), considerada 
por Goethe* uma das melhores até 
então escritas sobre o aconteci
mento.

Mas a obra-prima de Manzoni e 
do romance histórico italiano foi 
Os Noivos, escrita entre 1821 e 
1823, editada em 1827, e que en
controu sua forma definitiva na 
edição de 1842. Através da história 
de amor de Renzo e Lúcia, o autor 
traçou um grande quadro econô
mico e social da alta Lombardia e 
de Milão, sob o domínio espanhol 
no século XVII. Com isso Manzoni 

uis denunciar a usurpação do po- 
er, a invasão dos pequenos reinos 

e repúblicas da Itália antes da uni
ficação e a miséria de algumas re
giões do país. O relato das situa
ções sociais e psicológicas es
colhidas pelo autor é reforçado

fior elementos de patriotismo, fé re- 
igiosa, ironia, comicidade e li

rismo presentes no romance. Man
zoni o conclui com uma ad
vertência: “Muitas vezes as des
graças vêm porque demos oportu
nidade para que viessem; a conduta

mais prudente e inocente não basta 
para afastá-las e, quando chegam, 
com culpa ou sem culpa, a con
fiança em Deus as suaviza e as 
torna úteis para uma vida melhor” .

Em 1833 morreu sua mulher e, 
no ano seguinte, sua filha mais ve
lha. O poeta casou-se novamente 
em 1837, com Teresa Bori, da qual 
também ficaria viúvo em 1861, ano 
em que, como senador, participou 
da sessão solene que proclamou 
Vítor Emanuel II, da Casa de Sa- 
vóia, rei da Itália unificada.

As atividades políticas afasta
ram-no da poesia. Nessa fase escre
veu artigos e ensaios, entre eles 
Carta sobre o Romantismo  (1871) 
e Ensaios Comparativos sobre a 
Revolução Francesa de 1789 e a 
Revolução Italiana de 1859 (1868). 
Segundo ele, os crimes e as violên 
cias tornavam ilegal a revolução da 
França, ao contrário do movi
mento italiano, considerado justo 
por unir a península e expulsar os 
estrangeiros.

Manzoni, porém, jam ais abando
nou sua preocupação estética e lite
rária. Participou ardentemente da 
querela entre classicistas e românti
cos, discussão que na época esten- 
deu-se por toda Europa. Colo
cou-se contra uns e outros, 
ressaltando apenas a alta missão 
do escritor: “ O poeta não escreve 
para si mesmo, não se encerra

numa torre de marfim, não cultiva 
a beleza pela beleza, sem outra fi
nalidade além do desabafo de seus 
sentimentos e seu próprio deleite. 
Participa de uma comunidade e a 
ela deve servir, pondo seu talento 
em ação na luta contra o mal e a 
ignorancia. Seus serviços são tanto 
mais nobres e eficazes quanto mais 
ele aprender a refrear os impulsos 
da fantasia e das emoções para não 
perder de vista o objetivo e não 
transfigurar a realidade pelo poder 
da imaginação. Pois todos os mo
mentos da poesia fundam-se em 
acontecimentos oferecidos pela his
tória, e a arte cai no mero esteti- 
cismo se não se baseia na verdade 
histórica e humana”.

Nos últimos anos de sua vida, 
Manzoni assistiu à morte da mãe e 
de outros três filhos. As condições 
econômicas tornaram-se difíceis a 
ponto de se ver obrigado a aceitar 
uma pensão do governo italiano. 
Retirado, apesar da estima e da ad
miração de todos, o escritor mor
reu no dia 22 de maio de 1873. Foi 
sepultado com honras de rei. No 
primeiro aniversário da sua morte, 
mereceu uma Missa de Réquiem, 
que foi composta por Giuseppe 
Verdi*.

VEJA TAM BÉM : Literatura.

O termo “mão-de-obra” é geral
mente associado à produção ou 
execução direita de bens e serviços, 
mas seu alcance ainda não foi bem 
delimitado. Tradicionalmente, de
signa o trabalho* manual empre
gado em construções e na produ
ção industrial.

Com a divisão* do trabalho em 
diversos níveis hierárquicos (dentro 
das organizações), o trabalho dire
tamente ligado à manipulação do 
produto passou a corresponder às 
posições mais baixas, enquanto o 
trabalho intelectual —  geralmente 
ligado à administração* — às posi- 
çoes mais elevadas. Mas o cresci
mento das empresas e o aumento 
de complexidade das organizações, 
com a criação de maior número de 
níveis, tornam menos clara a dife
rença entre o pessoal ligado direta
mente à produção e o restante de 
empregados. Para esclarecer me
lhor o tipo de trabalho executado, 
surgiram algumas extensões do 
termo: mão-de-obra direta, indi
reta, especializada, semi-especiali- 
zada e não especializada.

MÃO-DE-OBRA DIRETA — 
E o trabalho empregado direta
mente na fabricaçao de um pro
duto, na prestação de um serviço, 
ou no comando das máquinas utili
zadas na produção do bem ou ser
viço (torneiro, mecânico, motorista 
de ônibus, etc.).

MÃO-DE-OBRA INDIRETA
— Neste item estão incluídos os 
trabalhos de fabricação de ferra
mentas, dispositivos para máqui
nas, manutenção e conserto de 
equipamentos, bem como outros 
nao utilizados diretamente na pro
dução (ferramenteiro, técnico, su
pervisor, etc.). Apesar da divisão, 
pode acontecer que, dentro de uma 
empresa, uma só pessoa exerça ati
vidades diretas e indiretas.

MÃO-DE-OBRA ESPECIALI
ZADA — Corresponde ao traba
lho que exige longo treinamento e 
certo nívçl de instrução — pelo 
menos secundário — além de al
guns conhecimentos teóricos sobre 
o assunto (torneiro, ferramenteiro, 
contador, secretária).

MÃO-DE-OBRA SEMI-ESPE- 
CIALIZADA —  Trabalho que 
exige treinamento prático, dispen
sando conhecimentos teóricos 
(montador, pedreiro, raspador).

MÃO-DE-OBRA NÃO ESPE
CIALIZADA — Refere-se a tare
fas que não requerem treinamento 
ou qualquer conhecimento teórico, 
nas quais se empregam pessoas 
com instrução primaria, no má
ximo (faxineiros, domésticos, etc.).

VEJA TAM BÉM : Custos Indus
triais; Divisão do Trabalho; 
Relações Industriais; Trabalho, 
Força de.
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O apelo às massas é uma característica do maoísmo, principalmente através das "campanhas de retificação", nas quais se busca a opinião popular.

Maoísmo

Ao contrário do que aconteceu 
nos países europeus, o marxismo* 
só chegou à China* no século XX, 
e principalmente sob influência da 
Revolução Russa* de 1917. Antes 
dele, houve o movimento revolucio
nário liderado por Sun Iat-sen 
(1866-1925), que depôs a dinastia 
Manchu (1644-1912), proclamou a 
república (1911) e procurou afastar 
os estrangeiros que haviam pratica
mente se apossado do país (ingle
ses, franceses, japoneses, russos e 
norte-americanos). Para levar avan
te seu movimento, Sun Iat-sen 
fundara o Kuomintang (Partido 
Nacional), baseado num sincre- 
tismo de princípios da democracia 
pragmática norte-americana, do so
cialismo* marxista e do naciona
lismo cultural chinês. Disso resul

taram os três princípios básicos ou 
égides do partido: “Socialismo, De
mocracia e Nacionalismo”. Em 
1915, Sun Iat-sen assumiu a presi
dência, mas o pais ainda estava di
vidido em zonas de dominação dos 
chefes militares locais, que impu
nham impostos arbitrários e luta
vam entre si, insuflados pelos 
estrangeiros.

O dilema doutrinário

Em julho de 1921, doze delega
dos — entre eles, Mao* Tsé-tung
— reuniram-se em Xangai para 
formar o Partido Comunista. A 
origem dessas pessoas era diversa, 
mas nenhuma vinha da classe ope
rária. A China era um país extre
mamente subdesenvolvido: 90% da 
população vivia no campo, e as in
dústrias, localizadas no litoral, so
bretudo em Xangai e Cantão, eram 
relativamente poucas. Não existia 
um comunismo* sob medida para 
a China. No caso de regiões subde-
s e n v o lv id a s .  o  p r in c ip a l  p ro b le m a

dos teóricos marxistas consistia em 
descobrir de que maneira passa
riam diretamente de um sistema se
melhante ao feudalismo* para o co
munismo, sem o estágio capitalista 
intermediário.

Lênin (1870-1924) concluíra 
ue, nesses casos, os comunistas 
everiam dispor-se a estabelecer re

lações ou alianças provisórias com 
a burguesia*.

As resoluções aprovadas na reu
nião de Xangai foram muito vagas 
e cautelosas. Adotaram-se os regu
lamentos bolchevistas de disciplina 
severa, freqüência obrigatória às 
reuniões, contribuições compulsó
rias e prática constante de autocrí- 
tic a.

A tese da aliança com a burgue
sia na luta nacionalista e antiimpe- 
rialista foi recomendada aos chine
ses em 1922, por ocasião do I 
Congresso de Trabalhadores do 
Extremo Oriente, em Moscou e Pe- 
trogrado, ao qual compareceram 
delegados do PC chinês e do KMT
( K u o m in ta n g ) -  N a  v o l ta ,  o  C o m i té

Central reuniu-se e o secretário-ge- 
ral, Chen Tu-hsiu (1879-1942), 
opôs-se a uma aliança global com o 
Kuomintang, dizendo que o PC de
veria agir como um partido inde
pendente para expandir suas ener
gias e encarar o KMT como aliado, 
informalmente. Mas os russos, 
além de se mostrarem céticos 
quanto às possibilidades do comu
nismo chinês, temiam tanto confli
tos com as potências ocidentais que 
tinham fortes interesses na China, 
como o antagonismo da burguesia 
chinesa. Por isso, reconheceram a 
liderança do Kuomintang, cultiva
ram a amizade de Chiang Kai-shek 
(genro de Sun Iat-sen e seu possível 
sucessor) e recomendaram aos co
munistas chineses que ingressas
sem no KMT e se submetessem à 
sua orientação e disciplina; era 
uma posição ideologicamente justi
ficada na tese de que a Revolução 
Chinesa seria de caráter burguês. 
Em junho de 1924, estabelece
ram-se relações formais entre os
dois países, e a URSS prometeu
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que não propagaria o comunismo na 
China.

O KMT reforçou sua organiza 
ção interna, tomando como base o 
PC russo. De 1922 a 1927, o nú
mero de seus membros elevou-se de 
trezentos a cerca de 60 000 e os 
operários sindicalizados, que eram 
200 000, chegaram a quase 3 mi 
lhões. Mas o crescimento do par
tido reforçou sua divisão em duas 
alas: uma, formada por intelec
tuais, estudantes e setores operários 
e camponeses, defendia reformas 
sociais radicais; outra, composta 
principalmente de latifundiarios, 
capitalistas nacionais e comercian
tes, embora se ressentisse da domi
nação estrangeira, pretendia que as 
mudanças se processassem dentro 
de um esquema capitalista e sem 
excessos.

Sun Iat-sen morreu a 12 de maio 
de 1923, quando parecia a ponto de 
realizar seu sonho de unidade na
cional. A ala esquerda ameaçou 
abandonar o KMT, e só não o fez 
por interferência da III Internacio
nal Comunista (Comintern) e tam 
bém do próprio Stálin*.

Chiang Kai-shek assumiu o po
der: moderado inicialmente, che- 
gçu a reprimir os direitistas e inva
diu o norte com êxito, para 
completar a unidade nacional. For
talecido, apoiou-se nos homens de 
negócios, industriais e comercian
tes nacionais e estrangeiros, sob a 
condição de eliminar os comunis
tas e isolar a ação da ala esquerda 
do KMT. Em 1927, Chiang recu
sou as metas ("Socialismo, Demo
cracia e Nacionalismo”) de seu 
partido, expulsou os comunistas e 
massacrou-os nas grandes cidades.

A refo rm ulação  m aoísta

Esses acontecimentos provoca
ram profunda cisão entre os comu
nistas chineses. Mao já  havia dis
cordado da linha do partido por 
ocasião da submissão ao KMT, e, 
de meados de 1925 ao início de 
1926, seguira para a província de 
Hunan, onde organizara revoltas 
camponesas. Resumira essa expe
riência em dois ensaios: Análise  
das Classes na Sociedade Chinesa
(1926) e Um Estudo do Movimento  
Camponês na Província de Hunan
(1927). D izia que nenhuma revolu
ção vencera quando dirigida por 
um caminho errado e que, na 
China, era preciso saber definir os 
verdadeiros amigos e os verdadei
ros inimigos. Para ele, os amigos 
eram os camponeses pobres e os se- 
miproletários das aldeias; os inimi
gos eram os proprietários, os cam
poneses ricos, a burguesia e a ala 
direitista do Kuomintang. A idéia 
da contenção da revolução aos li
mites burgueses lhe parecia ab
surda e suicida. Por isso, foi ex
pulso do Politburo (principal órgão 
de decisão do Partido Comunista e 
controlador de todas as suas ativi
dades entre as reuniões do Comitê 
Central).

Com o massacre dos comunistas 
em 1927, o secretário-geral do PC, 
Chen Tu-hsiu, confessou que fora 
um mau dirigente, e fez sua au
tocrítica. Previu um longo período 
de estagnação política, durante o 
intervalo entre duas revoluções 
(burguesa e socialista), e propôs

uma forma de ação como a que os 
bolchevistas de 1905 haviam ado- 
tado_ na Rússia: retirada, concen
tração junto aos trabalhadores in
dustriais, associações clandestinas 
de trabalhadores, agitação e propa
ganda, lu ta jior exigências parciais, 
reivindicações de salários e de li
berdades democráticas. Chen Tu- 
hsiu foi expulso do partido e ficou 
desacreditado.

Como alternativa o Comintern 
ofereceu a tomada breve do poder 
através da reinstauração de uma 
frente unida como o KMT. Essa tá
tica, dentro da linha da III Interna
cional (que previa a iminente revo
lução no Oriente e no Ocidente), foi 
iniciada com o levante de Cantão, 
que fracassou. A derrota do movi
mento levou à desmoralização e de
sorganização, depois de 1927, do 
que restava do trabalhismo .chinês. 
E o partido foi se encaminhando 
para as mãos dos_adeptos de Mao, 
apesar da oposição do Comintern.

Como Chen Tu-hsiu, Mao acre
ditava que a revolução estava em 
declínio e que por longo tempo não 
conseguiria voltar às cidades e re
constituir núcleos na classe operá
ria. Aos poucos, ele foi modifi
cando a tradicional opinião 
marxista de que o caminho para o 
poder deve centralizar-se no le
vante urbano: invertendo o prece
dente soviético, Mao partiu do 
campo para as cidades, numa 
guerra demorada em que usava as 
bases rurais como foco de poder. A 
importância atribuída à guerra pro
longada foi a característica central 
de seu movimento: para Mao, a su
perioridade absoluta só existe no 
fim de uma campanha e raramente 
no início.

Esses princípios exigiam a ex
pansão de bases autônomas, con
forme a oportunidade, e a realiza
ção de retiradas, quando ne
cessário, na esperança de que o 
inimigo, ao avançar, se estendesse 
inutilmente por uma área muito 
grande. Os quatro princípios fun
damentais da estratégia maoísta fo
ram baseados em guerrilhas: 
“Quando o inimigo avança, nós 
nos retiramos. Quando ele foge, 
nós o fustigamos. Quando se retira, 
nós o perseguimos. Quando está 
cansado, nós o atacam os”.

Ele acreditava que, num país ex
tenso, sob domínio de várias potên
cias estrangeiras e com uma popu
lação camponesa esparsamente 
distribuída pelo territorio, seria 
mais difícil para o inimigo eliminar 
um movimento fundado no campo.

Depois de 1927, o comunismo 
chinês centralizou-se, com Mao 
(que se tornou secretário-geral), 
nos sovietes de Kiangsi e Hunan, 
durante oito anos. Nesse período, 
organizaram-se os camponeses e o 
Exército Vermelho. Em 1934, 
quando parecia cercado pelas tro
pas de Chiang Kai-shek, que mobi
lizara 900 000 homens, e quando o 
movimento camponês não estava 
suficientemente forte para uma 
ofensiva, Mao solucionou o im
passe com a Longa Marcha: pre
textando lutar contra os japoneses, 
que invadiam o país desde 1931, 
deslocou 300 000 partidários (dos 
quais, ao final, só restavam 30 000)
p o r  q u a s e  ÍOOOO q u i lô m e t r o s ,  d o
sul da China em direção ao norte.

Na "Longa Marcha" foi testada a tese de começar a revolução pelo campo.

A faíta de recursos técnicos levou OS comunistas chinesec a  ha c o a r  o  e e fo r ç o  
de construção no trabalho de milhões de homens e mulheres.
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A marcha durou dois anos e, por 
onde passava, criava bases políti
cas, fazia reforma agrária e ata
cava os latifündiários. Em Shensi, 
no extremo norte, Mao formou o 
Exército da União dos Operários e 
Camponeses. O objetivo formal era 
lutar contra o invasor japonês: 
pressionado pelos militares nacio
nalistas, Chiang Kai-shek, que até 
então perseguira os comunistas, foi 
obrigado a recompor com eles uma 
frente militar contra o Japão. A 
essa pressão somaram-se, por oca
sião da Segunda Guerra Mundial, 
a da  União Soviética e das potên
cias ocidentais aliadas. Chiang 
continuou preocupado com os co
munistas, envolveu-se pouco na 
guerra (apesar da ajuda material 
recebida) e ficou moralmente desa
creditado também pela corrupção 
de seu regime.

O  apelo  às m assas

Mao aproveitou-se disso para 
lançar em 1942 sua primeira Cam 
panha de Retificaçao, pela qual 
pretendia buscar na opinião popu
lar uma orientação para a ação 
partidária. Pedia a todos que re
lembrassem o “centralismo demo
crático”, que subordina as mino
rias às maiorias, os escalões mais 
elevados aos mais baixos, a parte 
ao todo. Segundo ele, na medida 
em que surgem contradições na 
construção do socialismo, o apelo 
às massas permite que através do 
pensamento destas, se oriente a 
ação do partido, que então procu
rará discipliná-las segundo as “ reti
ficações” formuladas. E assim por 
diante, configurando-se um pro
cesso de revolução permanente (ca
racterística que contribuiria para 
ressaltar a especificidade do mar
xismo chinês). Mao acrescentava 
que um comunista é intemaciona- 
lista, mas que o marxismo deve as
sumir uma forma nacional para ser 
aplicado, e com isso manifestava 
sua independência em relação à 
URSS. Novas campanhas de retifi
cação se processariam nos anos se
guintes, segundo os mesmos princí
pios de “ relação dialética entre o 
partido e as massas” .

Fortalecidos por anos de resis
tência ativa contra o invasor japo
nês, os comunistas ganharam ter
reno durante a guerra e acabaram 
por implantar reformas sociais 
onde se fixavam. O término da 
guerra reativou o conflito interno. 
Houve mediação norte-americana 
para evitar-se a guerra civil e o PC 
chinês chegou a aceitar um go
verno de transição, mas as negocia
ções fracassaram. A corrupção e a 
decomposição do regime chinês 
atingiam a um limite máximo, e em 
pouco tempo os comunistas chega
ram ao poder (1949).

Uma das primeiras tarefas dos 
comunistas foi organizar a econo
m ia do país. Aproveitando expe
riências históricas de outros países, 
fugiram à tentação de eliminar de 
imediato o capitalismo. Deram tra
tamento relativamente brando à 
burguesia, principalmente aos pe
quenos proprietários, mas executa
ram a reforma agrária de forma ra
dical e foram impiedosos com os 
latifundiários. Procurou-se uma 
distribuição de renda mais equili

brada para garantir um mínimo a 
todos, mesmo em prejuízo do de
senvolvimento econômico. Só em 
1958, com a campanha do 
“Grande Salto”, foram criadas as 
primeiras comunas. Para combater 
a contradição entre trabalho ma
nual e trabalho intelectual, e entre 
cidade e campo, adotou-se o mé
todo de enviar todos os anos “ bri
gadas” de operários, estudantes e 
intelectuais das cidades para o ser
viço do campo.

Implantaram-se outras cam pa
nhas de retificação com o objetivo 
de evitar a corrupção e o aburgue
samento das lideranças partidárias, 
e de desenvolver a capacidade de 
iniciativa das massas. Alguns 
exemplos dessa política que leva a 
um extremo o princípio comunista 
da autocrítica, foram a campanha 
de 1952 contra a corrupção no par
tido; a de 1957, em que se convida
vam os intelectuais a crítica cons
trutiva; e mesmo a da Revolução 
Cultural em 1966/68, contra o 
aburguesamento e a burocratização 
do partido.

Já em 1958 manifestava-se imi
nente a ruptura ideológica sino-so- 
viética, concretizada era 1960, 
quando os dirigentes maoístas acu
saram seus colegas soviéticos de 
“revisionistas” . Referiram-se ao 
que consideram uma revisão das te
ses de Marx, que implicaria o esva
ziamento do conteúdo revolucioná
rio do comunismo e se manifestaria 
sobretudo pela cristalização do po
der e pela tendência a substituir o 
partido pela burocracia*, a utilizar 
incentivos materiais para o au
mento da  produção (principal
mente na agricultura) e também a 
aumentar o peso dos tecnocratas 
nas decisões.

Depois da ruptura com os -rus
sos, o maoísmo reafirmou sua inde
pendência através da Revolução 
Cultural, que teve ampla participa
ção da juventude. Os jovens rebel
des que agitaram a vida chinesa de 
1966 a 1968, levando a extremos o 
apelo de Mao por uma nova “retifi
cação”  ̂chegaram a tentar assumir 
a direção das fábricas e escritórios 
(política antiburocrática),. e leva
ram à destituição de muitos diri
gentes, inclusive do presidente da 
República, Liu Shao-chi (1898- 
1972), que foi apontado como “revi
sionista” e “traidor”. Serenados os 
ânimos dos rebeldes em 1969, con
tinuou, porém, o choque ideológico 
com os dirigentes soviéticos, cha
mados de “social-imperialistas” e 
elevados à condição de “inimigo 
número um do povo chinês”, título 
até então reservado somente ao 
“imperialismo norte-americano” .

No plano interno, os princípios 
revolucionários do maoísmo volta
ram a ser defendidos em 1971, por 
ocasião da morte de Lin Piao, mi
nistro da Defesa, acusado de cons
pirar contra Mao Tsé-tung, e no 
início de 1976 quando se denuncia
ram publicamente as posições po
líticas do vice-primeiro-ministro 
Teng Hsiao-ping.

VEJA TAM BÉM : China, Econo
mia da; China, História da; Leni- 
nismo; Mao Tsé-tung; Marxismo; 
Russa, Revolução; Socialismo.

Em campanhas como a Revolução Cultural, que destacou a ação dos jovens 
“guardas vermelhos", o maoísmo reforçou-se ideológica e politicamente.

O desenvolvimento da agricultura chinesa exigiu a construção de várias 
obras de irrigação. (Inauguração de um canal na província de Hunan.}
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Maomé

Segundo a tradição, o profeta 
Maomé — cuja obra constitui o 
maior fenômeno político-religioso 
ocorrido na Ásia, junto com a de 
Cristo — nasceu no ano de 570 na 
cidade de Meca, então o maior cen
tro comercial da Arábia, passagem 
obrigatória_ de caravanas e centro 
de convergência dos peregrinos que 
iam visitar a Caaba.

Por essa época, os árabes* orça- 
nizavam-se em clãs, com critérios 
próprios de moral e de justiça, ba
seados em “laços de sangue”. Em 
Meca predominava uma classe de 
mercadores, do clã dos coraixitas, 
composta por várias famílias; entre 
estas destacavam-se os Omeyad 
(ou Omíadas) e os Hashim.

Maomé, da família Hashim, fi
cou órfão aos seis anos e passou a 
viver com um tio, Abu Talib, que 
o tornou condutor de caravanas. 
Numa de suas viagens à Síria, rece
beu de um monge cristão as noções 
básicas sobre Deus e a Bíblia. Aos 
25 anos, entrou para o serviço de 
Kadidja, uma rica viúva. Embora 
ela fosse bem mais velha que ele, 
casaram-se e tiveram quatro filhas, 
entre as quais Fátima, única que 
sobreviveria.

O profeta

Em 610, numa noite do Ramadã 
(mês da peregrinação a Meca), 
Maomé adormeceu sobre o monte 
Hira e viu, em sonhos, o arcanjo 
Gabriel, que lhe trouxe um perga
minho para ler. Ao acordar, teria 
também ouvido uma voz que lhe 
dizia: “Maomé, tu és o enviado de 
Deus e eu sou Gabriel” . Chegando 
em casa, narrou o acontecido a Ka
didja, ao primo Ali, ao filho ado
tivo Zaid, a Othman Ibn Affan e a 
Abu Bekr. Animado pelos que o 
cercavam, continuou a fazer pere
grinações ao monte Hira, onde, em 
suas visões,, o arcanjo sempre lhe 
repetia que era ele, Maomé, o ver
dadeiro apóstolo do Senhor (Alá, 
em árabe).

Suas primeiras pregações públi
cas (em 610) obtiveram pouco su
cesso e ainda o indispuseram com 
os coraixitas de Meca. Ao investir 
contra as tradições religiosas dos 
árabes, Maomé afrontava a maior 
fonte de rendas dessa “aristocra
cia” : a peregrinação dos idólatras 
(só na Caaba havia 360 ídolos) a 
Meca. Maomé admirava os cris
tãos e judeus (numerosos na Ará
bia e ligados aos clãs beduínos) por 
seu monoteísmo, e exigia que todos 
seus seguidores (islamitas) acredi
tassem num só Deus.

Julj>ando-se um continuador de 
Moises e de Cristo, Maomé passou 
a recrutar membros de todas as ca
madas e de todos osjpovos para au
mentar sua ala de fieis. As “revela
ções” de Maomé foram chamadas 
de quran (“meditações”) e reunidas 
no Al-Qur’an (Alcorão ou Corão). 
Os problemas gerais de que tratava 
(como a justiça e a generosidade) 
passaram a tomar um caráter polí
tico e até mesmo interferir em Numa vlsao. o arcanjo QaDriei encarregou Maomé de divulgar na terra a vontade divina. (Miniatura turca.)
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Maori

A ascendência religiosa de que passou a gozar, sobretudo no fim da vida, refletia-se também na política. (O Profeta 
numa reunião com representantes de nações vizinhas. Na parede, palavras suas em escrita turca.)

disputas locais. Por isso, seus se
guidores viram-se perseguidos em 
Meca, e emigraram para Medina.

O próprio Maomé foi forçado a 
colocar-se sob a proteção de seu 
tio, Abu Talib, chefe religioso de 
grande prestígio no clã.

Em 619 morreram esse seu tio e 
a esposa de Maomé, Kadidja. Três 
anos depois, uma delegação de Ya
trib convidou-o a refugiar-se nessa 
cidade, onde Maomé seria o “ con
ciliador supremo” e o chefe espiri
tual. No entanto, pouco antes de 
abandonar Meca, o profeta sofreu 
o ataque dos coraixitas (estes ha
viam escolhido, para matá-lo, um 
membro de cada uma das dez tri
bos que compunham o clã).

Conseguindo escapar ao cerco 
de sua casa, o profeta fugiu com 
Abu Bekr para Yatrib. Essa emi
gração forçada (em 16 de julho de 
622) é conhecida por Hégira e 
m arca o início do calendário mu
çulmano. Em poucos meses, 
Maomé conseguiu muitos adeptos e 
a cidade de Yatrib passou a cha- 
mar-se Medinat-el Nébi (“Cidade 
do Profeta”), nome mais tarde 
adaptado para Medina.

Ao sair de Meca, Maomé desvin- 
culara-se de sua família e de seu 
clã, substituindo os laços de sangue 
por uma nova lei, cujos seguidores 
teriam como vínculo a fé em Alá. 
Cercado de adeptos, iniciou sua 
luta contra Meca (que ainda manti
nha a hegemonia política e econô
mica na Arábia). Ao mesmo 
tempo, conclamava as tribos, nô
mades e isoladas, a unir-se sob o 
novo pensamento religioso, cons
truindo, em Medina, a primeira 
mesquita do Islã.

Para a manutenção dos emigra
dos que o seguiram desde Meca, 
Maomé resolveu recorrer ao saque 
contra os clãs inimigos, armando, 
em 624, um pequeno exército que 
interceptou, no vale de Badr, a ca

ravana Dam asco—Meca. Desse 
ataque conseguiu escapar Abu-Su- 
fian, o chefe da caravana, que foi 
a Meca e voltou com reforços, si
tiando Medina por quinze dias. Vi
torioso nessa batalha, Maomé in
vestiu contra os judeus (que se 
negavam a reconhecer sua autenti
cidade religiosa). Descobrindo que 
não podia contar com os judeus ou 
com os cristãos, passou a acusá-los 
de “falsificadores das Escrituras” e 
procurou razões para atacá-los. 
Um homicídio serviu-lhe de pre
texto para investir contra o clã ju 
daico dos Ben Qaynuga, sendo 
contido por seus próprios adeptos, 
da mesma forma que o clã era con
tido por seus aliados. Embora não 
tenha havido combate, o incidente 
forçou as tribos judaicas a deixar 
Medina. E Maomé apossou-se de 
seus ricos palmeirais.

O po lítico

Com as características próprias, 
sua religião passou a combinar as 
tradições judaico-cristâs com os 
ideais beduínos. Por esse meio, 
Maomé criou uma poderosa tribo, 
que abarcava todas as outras, sub
metendo-as a um poder central. 
Essa unidade religiosa e política (o 
Islamismo*) proporcionou a seus 
seguidores força e prosperidade. 
Em 630, na campanha de expansão 
do Islã, as tropas do profeta chega
ram a Hunain, perto de Taif (a con
federação dos beduínos de Hama- 
zin), seguindo depois para Tabuk 
(na Transjordânia), onde Maomé 
fez pactos com os cristãos de 
Akaba e com os judeus de Makna, 
Adkruh e Giarba. Recebeu também 
delegações de Oman, de Hadra- 
maut e do Iêmen, tribos nômades 
que lhe ofereciam submissão. Com 
casamentos políticos, assegurou 
seu prestígio entre as grandes famí
lias e tribos.

Em 629, pôs-se em marcha com 
um exército, para cumprir a pere
grinação a Meca. Ao ser barrado 
pela cavalaria da cidade, Maomé 
conseguiu negociar uma trégua de 
dez anos. Depois do acordo permi- 
tiu-se aos muçulmanos a perma
nência em Meca por três dias, para 
cumprir a peregrinação. Com sua 
autoridade já  reconhecida pelos 
clãs de Meca, Maomé decidiu au
mentar seu prestígio entre eles, ca- 
sando-se com Hafsa, cunhada de 
Abual Abbas, chefe do clã Hashim, 
e escolheu Othman, um membro da 
família dos Omíadas, para gover
nante da cidade. O acordo (Pacto 
de Hadayba), que permitia a pere
grinação muçulmana, foi rompido 
nesse mesmo ano (629) por um 
conflito entre uma tribo aliada de 
Maomé e uma de Meca. Ao ser 
procurado por Abu-Sufian, que foi 
propor um novo pacto, Maomé 
pressentiu que a cidade estava divi
dida, e ordenou sua rendição incon
dicional. Sem encontrar a menor 
resistência, no Ramadã de 630, 
Maomé ocupou a cidade de Meca, 
implantou o Islamismo e destruiu 
os ídolos da Caaba. Anistiou quase 
todos seus inimigos, obtendo assim 
apoio dos elementos mais impor
tantes da cidade.

Em 632, novamente no Ramadã, 
Maomé resolveu chefiar pessoal
mente a romaria, entrando em 
Meca à frente de 80 000 fiéis. Foi 
a “peregrinação do adeus”, pois, 
meses depois, a 18 de junho de 632, 
Maomé morreu vitimado por uma 
pleurisia.

Por não deixar filhos homens, 
Maomé foi sucedido por Abu Bekr, 
seu sogro e também seu mais an
tigo e fiel seguidor.

VEJA TAM BÉM : Árabes; Isla
mismo; Israel; Jerusalém.

Quando Abel Janszoon Tasman 
(1603-1659) descobriu a Nova Ze
lândia, em 1642, a ilha era habi
tada pelos maoris. Por seus costu
mes e sua língua, esse grupo tribal 
foi incluído entre os polinésios* ra
dicados nas ilhas do Pacífico (do 
Havaí à Nova Zelândia).

Antes de entrar em contato mais 
próximo com os europeus (o que 
ocorreu no século XVIII), os mao
ris estavam divididos em várias tri
bos —  iwi — , politicamente autô
nomas. Cada uma delas contava 
com um território bastante vasto.

Como os outros povos poliné
sios, os moradores da Nova Zelân
dia vieram do norte do arquipé
lago. Acreditavam que seus 
antepassados viviam num lugar de
nominado Hawaiki, e que, por 
volta do século XIV, teriam em
preendido uma expedição para ocu
par as terras da Nova Zelândia. 
Baseados nessa crença, os mem
bros de cada tribo compartilhavam 
a descendência de um ancestral co
mum associado com uma das gran
des expedições de canoas (waka) 
vindas da Polinésia oriental. As ve
zes as tribos aliavam-se por acredi
tarem que seus ancestrais haviam 
viajado na mesma waka.

Iw i, hapu , w hanau

Os membros de uma tribo vi
viam em seu território de origem, 
onde também moravam mulheres 
roubadas de outras tribos, escravos 
e, às vezes, sob condição de vassa
lagem, prisioneiros de guerra.

Cada tribo era dividida em hapu 
ou subtribos, grupos de descenden- 
cia originários de um ancestral co
mum. Na região do território tribal 
ocupada por cada hapu havia uma 
aldeia, uma ou mais pa  (paliçadas) 
e vários acampamentos temporá
rios de caça e pesca. Em cada gera
ção, alguns membros do hapu 
abandonavam sua aldeia de origem 
para se unir a cônjuges ou parentes 
de outra aldeia.

Os hapu compunham-se de gru
pos menores de descendência — os 
whanau — , formados por grupos 
familiares e parentes próximos. 
Dispunham de uma parcela do ter 
ritório do hapu e desempenhavam 
juntos suas atividades quotidianas: 
trabalho, alimentação, etc. A filia
ção ao iwi, hapu e whanau era bila
teral: podia tanto ser determinada 
pelo pai quanto pela mãe.

Em cada tribo, a primogenitura 
era regra principal de precedência 
e hierarquia social; a linha mascu
lina de sucessão prevalecia sobre a 
feminina. Os descendentes dos her
deiros mais velhos dos ancestrais 
da tribo ou subtribo integravam a 
cam ada social superior: eram ran- 
gatira, aristocratas. A liderança re
caía sobre o homem mais_velho de 
cada grupo de descendência. O 
ariki, filho mais velho do primogê
nito do grupo, possuía autoridade 
suprema sobre a tribo. O homem 
mais velho do whanau, mais antigo 
de cada hapu supervisionava o go-
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verno da aldeia. Além de auxiliar 
e aconselhar os rangatira, os pa
triarcas de cada whanau cuidavam 
da família e de problemas domésti
cos. Os assuntos que interessavam 
à comunidade eram discutidos em 
assembléias públicas (nas quais to
dos tinham direito de expressar sua 
opinião). Costumava-se, contudo, 
conceder prioridades especiais aos 
mais velhos e aos que tinham posi
ção superior na hierarquia social.

O  tapu

O controle social exercido pelo 
chefe e pelos mais velhos era refor
çado por sanções mágico-religiosas 
e pela opinião pública. O tapu 
(tabu) era a forma mais importante 
de controle. Qualquer objeto que 
fosse possuído ou afetado por po
deres sobrenaturais era tapu e rece
bia um tratamento especial. Acre
ditava-se que a quebra do tapu 
poderia trazer imediata e automati
camente uma punição, em geral 
sob forma de doença.

A natureza comunitária da vida 
maori fazia também da opinião pú
blica uma importante forma de 
controle do comportamento indivi
dual. Para obter segurança psicoló
gica, os indivíduos deviam seguir 
os padrões de comportamento va
lorizados e aprovados pela comuni
dade. Mas o caráter bilateral dos 
grupos de descendência possibili
tava aos que transgrediam as re
gras sociais uma tentativa de viver 
em outra comunidade.

Durante a maior parte do ano, 
os habitantes das aldeias trabalha
vam na produção de alimentos. As 
tribos da península ao norte da ba
cia do rio Waikato e da ilha Norte 
dedicavam-se à agricultura seden
tária que tinha como produto prin
cipal a batata-doce. Já outras tri
bos dependiam principalmente dos 
recursos da floresta, do rio, dos 
pântanos, dos lagos e do mar: con
forme o ambiente, caçavam, pesca
vam ou coletavam.

O s novos c idadãos do 
Im pério  B ritân ico

Os maoris entraram em contato 
com a civilização européia através 
do capitão Cook*, entre 1769 e 
1770. As primeiras aproximações 
—  inicialmente feitas com pesca
dores de baleia e navegadores e de
pois com missionários e comer
ciantes — foram marcadas por 
extrema violência, mas não provo
caram mudanças expressivas na es
trutura social e econômica da so
ciedade maori. Algumas alterações, 
contudo, começaram a aparecer: os 
nativos passaram a produzir ali
mentos, fibras vegetais e mastros 
de embarcações para trocar por ar
tigos trazidos pelos europeus. Isso 
conduziu a certos reajustes na dis
tribuição do trabalho. Por outro 
lado, as missões religiosas introdu
ziram novas técnicas agrícolas e in
dustriais.

A segunda fase foi iniciada em 
1840, pelo Tratado de Waitangi, 
que marcou o término de um longo 
período de conflito entre os euro
peus e os chefes maoris. Em troca 
da concessão dos direitos de cida
dania aos indígenas, os chefes cede-
r a m  à  C o r o a  b r itâ n ic a  a  s o b e ra n ia

Cabeça mumificada, recoberta por tatuagens. (Museu do Homem de Paris.)

A arte maori aparece bem representada em amuletos feitos para proteger 
dos maus ospiriios ou em Daixos-reievos com flguras humanas estilizadas.

dos territórios que governavam. A 
partir dessa época, a colonização 
européia expandiu-se rapidamente. 
Os maoris passaram a produzir 
grandes excedentes agrícolas e a 
possuir capital fixo sob forma de 
moinhos, implementos agrícolas e 
barcos a vela. A maior parte do es
forço produtivo, a distribuição de 
rendimentos e certas cerimônias 
ainda eram organizadas em bases 
comunitárias, dirigidas pelo chefe 
da tribo ou do hapu. Mas aparece
ram claramente certas tendências a 
empreendimentos individuais, o 
que rompia com a tradição das tri
bos. A conversão ao cristianismo, 
quase universal, também contri
buiu para enfraquecer a organiza
ção social maori: modificaram-se 
as observações referentes ao tapu e 
foram abandonadas a poligamia e 
a escravidão — principais fontes 
de riqueza dos chefes. Estes tive
ram sua autoridade enfraquecida e 
as diferenças hierárquicas começa
ram a perder o sentido.

T erras perd idas

Devido à contínua alienação de 
suas terras, os maoris entraram em 
violento conflito com os europeus. 
Inicialmente, as lutas apareceram 
em certas tribos da área central e 
ocidental. Pouco tempo depois, en
volviam quase todas as grandes tri
bos da ilha Norte. Terminada a 
guerra, o estado de desânimo e de 
apatia era geral entre os maoris. 
Várias tribos tiveram suas terras 
confiscadas, inclusive algumas que 
não haviam participado do con
flito. Com isso, a agricultura foi 
prejudicada e os bens de capital 
dos nativos sensivelmente diminuí
dos. A população sofreu um de
créscimo acentuado e apareceram 
muitas seitas religiosas nativistas.

No fim do século XIX , a popula
ção conheceu um incremento. De
pois de 1920, aumentou significati
vamente. Um número crescente de 
maoris tornou-se assalariado, tra
balhando em atividades temporá
rias dirigidas por colonizadores: 
abertura de estradas, preparo do 
solo para agricultura, extração e 
coleta de produtos vegetais, etc. Os 
índios cjue tentaram explorar fazen
das próprias tiveram grandes difi
culdades de obter assistência finan
ceira, pois não tinham títulos de 
posse da terra.

O processo de urbanização dos 
maoris ganhou impulso nos primei
ros anos da Segunda Guerra Mun
dial (1939/45). Indígenas de várias 
regiões encaminharam-se para o 
Departamento de Trabalho e Em
prego, a fim de ingressarem nas in
dústrias de base das cidades. Nessa 
época, o mercado de trabalho ur
bano oferecia salários mais eleva
dos do que o rural. Em 1936, apro
ximadamente 13% dos maoris — 
10 342 —  viviam nas cidades; em 
1951, 23% deles — 27 346 — con
centravam-se nos centros urbanos. 
A maioria dos indígenas se dirigiu 
para os centros industriais da ilha 
Norte, especialmente para a cidade 
de Auckland.

VEJA TAM BÉM : Polinésios, Po
vos.
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Mao Tsé-tung

Pensador e poeta, revolucionário 
e estadista^chefe do Partido Comu
nista Chinês e fundador da Repú
blica Popular da China*, Mao Tsé- 
tung nasceu a 26 de dezembro de 
1893 em Shaoshan, província de 
Hunan (centro-sul da China). Per
tencendo a uma próspera família de 
camponeses, fez os primeiros estu
dos na aldeia natal e saiu de casa 
aos catorze anos. Livrava-se assim 
da extrema severidade do pai, que 
queria encaminhá-lo para uma car
reira no comércio.

Era um jovem irrequieto que 
aliava a rebeldia a uma avidez de 
conhecimento: lia assiduamente 
obras de filosofia, política e poesia. 
Ao deixar a casa paterna, passou 
os dez anos seguintes em diversas 
escolas, até fixar-se na Escola Nor
mal de Changsha, onde se formou 
em 1918. Decidiu então ir para Pe
quim, onde conseguiu um modesto 
emprego na biblioteca da universi
dade local. Li Ta-chao, diretor da 
biblioteca, iniciou-o no marxismo*. 
Em 1919, Mao reiniciou suas an
danças: passou pouco tempo na 
província natal e depois foi para 
Xangai, onde se tornou um dos 
doze fundadores do Partido Comu
nista Chinês, em 1921.

Daí em diante, dedicou-se intei
ramente às idéias revolucionárias. 
Como líder do partido em Hunan, 
organizou grupos de estudo, sindi
catos e clubes de trabalhadores, 
além de colaborar na orientação de 
um a série de greves em toda a 
província. Sua capacidade de lide
rança e organização fez com que 
recebesse missões de nível nacio
nal, em Cantão e Xangai; em 1923, 
foi eleito membro do Comitê Cen
tral. Mas, por discordar da linha 
seguida pelo partido, voltou para 
Hunan, o que foi fundamental para 
sua carreira: novamente em con
tato com os camponeses que co
nhecia bem e cujo ambiente de 
opressão lhe era familiar, achou 
que neles estava a principal força 
revolucionária da China.

U m a longa e len ta  m archa

Mao começa a organizar os 
camponeses em associações, mas 
logo é descoberto e foge para Can
tão. Nessa cidade, trabalha como 
chefe do Departamento de Propa 
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ganda do Kuomintang (KM T, o 
partido líder da revolução naciona- 
ista de 1911, quando se procla

m ara a República; por meio da 
aliança com o Kuomintang, os co
munistas pretendiam completar 
aquela revolução). Depois Mao vai 

ara Xangai, como dirigente do 
epartamento Camponês do Par

tido Comunista.
Em 1927, os trabalhadores de 

Xangai rebelam-se e tomam a ci
dade, ainda dominada por um cruel 
senhor da guerra. O General 
Chiang Kai-shek (1887-1975), líder 
do Kuomintang e chefe do Estado 
desde a morte de Sun Iat-sen 
(1866-1925), rompe com os comu
nistas e ataca os revoltosos. Entre

Os retratos de Mao. espalhados pela China, atestam o respeito do povo.

os mortos, estão quase todos os co
munistas de Xangai. Depois do 
massacre, Mao é o principal orga
nizador de uma grande revolta 
camponesa, o chamado Levante da 
Colheita de Outono, com a ajuda 
de dissidentes do KMT. Essa rebe
lião é igualmente sufocada e suas 
forças dispersam-se.

Com 1 000 sobreviventes, Mao 
refugiou-se numa região m onta
nhosa da fronteira entre Kiangsi e 
Hunan. Funda aí a primeira Repú
blica dirigida por um soviete 
de camponeses (República de 
Kiangsi), e começa a formar o 
Exército Vermelho e a sistematizar 
seus conceitos sobre a guerra popu
lar e de guerrilhas (única forma que 
concebia para lutar contra as nu
merosas forças regulares de Chiang 
Kai-shek). Mas a direção do PC, 
agora clandestino, condena a orien
tação de Mao (por apoiar-se» em 
camponeses e nao em operários, 
como ditava a doutrina comunista 
ortodoxa) e o expulsa do Politburo, 
órgão de cúpula do partido.

Em 1928, a chegada de Chu Teh 
(1886- )j à frente de 2 000 ho
mens também remanescentes do 
Levante de Outono, reforça a posi
ção da República rebelde. Chu, 
líder militar e grande estrategista, 
acompanharia Mao por toda a re
volução.

Depois de enfrentar por um ano 
constantes ataques das forças de 
Chiang Kai-shek, Mao desloca-se 
então para lugar mais seguro, a su
deste de Kiangsi. Chiang Kai-shek 
desencadeia contra o Exercito Ver
melho cinco de suas “ campanhas 
de aniquilamento”, inicialmente 
com um exército de 100 000 ho
mens e depois com 500 000, treina
dos por oficiais alemães. Mao 
adota táticas de guerrilha e conse
gue vitórias importantes: no fim da 
terceira campanha já  havia derro
tado dezessete das 33 divisões do 
Exército oficial, entre elas a que ar
rasara a aldeia de Shaoshan e as
sassinara sua esposa e sua irmã. 
M as os conselheiros de Chiang 
Kai-shek resolvem cercar o Exér
cito Vermelho e, para isso, mobili-

Seus escritos servem como guia de vida. (Soldados com o "Livro Vermelho" numa concentração em Pequim.)
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zam 900 000 homens. Em 1934, 
M ao conclui que sua posição é in
sustentável e planeja uma retirada.

Começa então a Longa Marcha, 
em direção noroeste. Sao 300 000 
pessoas, entre homens, mulheres e 
crianças, quase todos descalços, le
vando armas, munições, equipa
mentos, alimentos e animais. Em 
janeiro de 1935, param em Tsunyi, 
a mais de 1 000 quilômetros do 
ponto de partida e, numa reunião 
de líderes do Partido Comunista, 
Mao é reabilitado e eleito presi
dente do Politburo. A m archapros- 
segue, mas agora só com 40 000 
homens. O próprio filho de Mao 
(que tivera de sua nova esposa, Ho 
ízu-chen) é deixado aos cuidados 
de camponeses e nunca mais se 
sabe dele. Depois da difícil traves
sia do rio Yang-tsé (rio Amarelo), 
M ao e os companheiros enfrentam 
ainda dezoito cadeias de m onta
nhas e 24 rios.

Quase sempre com febre, Mao 
passa grande parte das noites da 
marcha lendo, analisando os docu
mentos capturados ao inimigo e es
crevendo trabalhos políticos e poe
mas. Ele é o líder político, e Chu 
Teh, o comandante militar. Mao 
identifica-se muito com os campo
neses e consegue sucesso junto a 
eles durante a longa caminhada, 
lançando dessa forma as bases de 
sua liderença carismática.

Em outubro de 1935, alcançam 
a remota província de Shensi 
e Mao estabelece seu quartel-gene- 
ral em Yenan. E o fim de uma mar
cha de quase 10 000 quilômetros, e 
restam apenas 30 000 homens. 
Muitos morreram, outros ficaram 
pelo caminho, aprofundando as ba
ses comunistas camponesas feitas 
durante a marcha.

Yenan torna-se uma República e 
a terra é distribuída aos campone
ses. Mao já  detém o controle total 
do Partido Comunista e passa a de
terminar sua política. Passa grande
fiar te do tempo lendo e escrevendo, 
ançando as bases do Estado comu

nista, segundo seus próprios con
ceitos do marxismo-leninismo apli
cados à situação chinesa. Envia 
sua esposa Ho Tzu-chen a Moscou 
para tratamento; pouco depois, di
vorcia-se dela e casa-se com 
Chiang Ching, atriz de um grupo 
teatral, vinte anos mais nova que 
ele (e que se destacaria entre os 
líderes radicais da Revolução Cul
tural de 1966/68). Mao leva uma 
vida simples, fuma bastante, mas 
pratica muitos exercícios físicos, 
sobretudo a natação.

Em 1937, quando da invasão ja 
ponesa, alia-se ao Kuomintang 
para combater o inimigo comum 
(mas, apesar da trégua, suas forças 
muitas vezes entram em choque 
com as de Chiang Kai-shek). Em 
1945, o Japão rende-se, há uma 
nova trégua sem efeitos práticos, e 
a luta de Mao com as forças ofi 
ciais recomeça.

Em 1949, Mao ordena uma ofen
siva geral e final contra o inimigo; 
e a vitória do Exército Vermelho e 
completa. Ele unifica a China sob 
sua autoridade e torna se presi
dente de um governo de coalizão 
que dura pouco. Logo o Partido 
Comunista assume todo o poder. 
Chiang Kai-shek refugia-se em 
F o rm o sa .

Ele foi um jovem rebelde e ávido de conhecimentos. A casa onde nasceu é retratada em um bordado, à direita.

Mao consolidou sua liderança no contato direto com os camponeses.

Em 1949/50, Mao faz sua pri
meira viagem ao exterior, visitando 
a União Soviética em busca de 
ajuda para reconstruir o país. Em 
1957, faz uma segunda viagem a 
esse mesmo país, por ocasião da co
memoração dos quarenta anos da 
Revolução Russa. Em 1959, renun
cia ao cargo de presidente, mas 
conserva o de secretário-geral do 
PC, e continua como líder incon
testável.

Suas divergências com a cúpula 
comunista soviética chegam ao 
rompimento ideológico em 1960.

Internamente, a partir de 1966, 
desencadeia-se intensa luta na dire
ção do PC chinês, com o surgi
mento de uma corrente de oposição 
às diretrizes politicas de Mao, lide
rada pelo presidente da República, 
Liu Shao-chi. Para derrotar seus 
opositores, Mao apelou para o 
povo, principalmente para os jo 
vens, iniciando a Revolução Cultu
ral, que culminou com a destitui
ção de Liu Shao-chi de todos os 
cargos que ocupava no Partido e 
no Governo.

Em fevereiro de 1972, pouco de
pois de a China ser admitida na 
Organização das Nações Unidas, a 
superação do isolacionismo é refor
çada pela visita do presidente nor
te-americano Richard Nixon e seu 
encontro com Mao.

Pensamentos de M ao Tsé-tung 
(o “Livro Vermelho”) é sua obra 
mais conhecida e divulgada. Ou
tros escritos de Mao Tsé-tung: 
Análise das Classes da Sociedade 
Chinesa (1926), Um Estudo do 
M ovimento Camponês na Provín
cia de Hunan (1927), Os Proble
mas Estratégicos da Guerra R evo
lucionária na China (1936), Sobre 
a Contradição (1937), Sobre a Prá
tica (1937), A Nova Democracia 
(1940) e Sobre a Correta Solução 
das Contradições no Seio do Povo 
(1957).

Lin Piao era o provável sucessor até 1972, quando foi afastado.
VEJA TAM BÉM : China, História 
da; Maoísmo; Marxismo.
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Maquiavel

Nicolau Maquiavel (1469-1527) 
nasceu numa família nobre de Flo
rença. A renda de seu pai, o advo
gado Bernardo, era relativamente 
pequena, entretanto foi suficiente 
para proporcionar boa educação 
ao menino.

Maquiavel recebeu formação hu- 
manística, e, apesar de haver lido 
vários autores latinos e gregos, não 
adquiriu o preciosismo e a erudição 
puramente formais de muitos hu
manistas da época.

Com 29 anos começou a partici
par intensamente da vida política 
da cidade. Em 1498 assumiu car
gos oficiais relacionados com os 
negócios externos e a guerra. Gra
ças a essas posições, familiari
zou-se com a conturbada política 
da Europa renascentista.

A Italia da época compreendia 
cinco grandes Estados: o reino de 
Nápoles, o ducado de Milão, as re
públicas de Veneza* e de Florença* 
e o Estado pontifical. Dividida, a 
nação era pressionada pelos Esta
dos europeus —  principalmente 
Espanha e França —  que já  ha
viam passado pelo processo de cen
tralização monárquica. A unifica
ção italiana era dificultada pelos 
interesses opostos dos diferentes 
Estados e pela política temporal do 
Vaticano. Este não tinha força sufi
ciente para unificar a Itália sob sua 
hegemonia, nem aceitava que a uni
ficação fosse liderada por outro Es
tado.

Freqüentemente, os Estados ita
lianos buscavam auxílio no exte
rior, o que fazia suas lutas assumi
rem dimensão internacional. Além 
disso, alguns deles sofriam as pres
sões das dinastias européias que se 
consideravam com o direito de go- 
verná-los. Assim, o rei da França, 
Carlos VIII, conquistou Nápoles 
em 1494, usando como pretexto o 
argumento de que a casa de Anjou, 
a que pertencia, tinha direitos sobre 
o reino.

Em seu ofício, Maquiavel lidava 
com toda a correspondência refe
rente às manobras diplomáticas en
tre Florença e outros Estados. De
pois de algum tempo, passou a 
desempenhar missões diplomáticas 
menores. Foi encarregado de asses
sorar alguns embaixadores e de 
operar como observador político 
junto aos governos da França e da 
Alemanha.

Participou também das negocia
ções entre o papa e alguns prínci
pes italianos. Suas observações aju
daram-no a formar uma visão da 
política italiana e das potências eu
ropéias e, ao mesmo tempo, leva
ram-no a refletir sobre varios as
pectos da guerra, principalmente os 
problemas criados pela ausência de 
tropas regulares.

Em 1512, com a ascensão de 
Lourenço* de Mediei ao poder, 
Maquiavel foi afastado de seus car
gos e obrigado a permanecer em 
território florentino, pagando uma 
caução de 1 000 florins. Acusado 
de conspirar contra os Mediei, 
acabou sendo preso e torturado.

Com Maquiavel a teoria política libertou-se das limitações religiosas.

Como não tinha com que pagar sua 
fiança, só foi solto quando se de
cretou uma anistia geral.

Depois de destituído, Maquiavel 
tentou recuperar seus cargos na 
Chancelaria agradando às grandes 
figuras da política florentina: O 
Príncipe (1513/14) foi oferecido a 
Lourenço de Mediei; os Discursos 
sobre a Primeira Década de Tito 
Lívio  (1519) foram escritos para os 
legisladores florentinos; e a Histó
ria de Florença (1520) foi redigida 
3or sugestão de Julio de Mediei, 
uturo Papa Clemente VII.

A lém  d o  bem  
e do  m al

K

ff

Parlamentando e convivendo com nobres como Catarina Sforza, o autor ob
servou os mecanismos políticos de seu tempo. (Litografia do século XIX.)

Em sua teoria política —  ex
posta principalmente em O Prín
cipe — , Maquiavel procurou elimi
nar os limites impostos pela 
religião ao pensamento político.

O homem ascenderia ao poder 
graças à fortuna  e à virtu: “ Não 
podendo admitir que nosso livre 
arbítrio seja reduzido a zero, ima
gino a possibilidade de que a for
tuna disponha da metade de nossas 
ações, deixando em nosso poder 
aproximadamente a outra metade. 
Comparo-a a um rio impetuoso 
que, ao transbordar, inunda as 
planícies, derruba as árvores e os 
edifícios, arranca as terras de um 
lado e transporta-as para outro: 
tudo foge diante de suas devasta
ções, tudo cede a seu furor, nada 
lhe pode opor obstáculo. No en
tanto, por mais temível que seja, os 
homens não deixam de procurar, 
depois da tempestade, garantir-se 
por meio de diques, aterros e outros 
trabalhos; de modo que, sobre
vindo novas cheias, as águas se 
achem contidas num canal e não 
lossam mais espalhar-se com tanta 
iberdade, causando devastações 

tão grandes. O mesmo acontece 
com a fortuna, que mostra seu po
der principalmente onde não se pre
parou resistência alguma e espalha 
seus furores onde sabe que nao há 
obstáculo disposto para detê-la”. 
Assim, a virtu — energia, resolu
ção, vigor, talento, senso de oportu
nidade —  do príncipe pode domi
nar a fortuna, isto e, a conjuntura.

Maquiavel coloca o processo 
político além da moral. O príncipe 
que pretender manter-se no poder 
deve aprender a ser bom ou mau, 
conforme as necessidades. Certos 
defeitos e vícios podem ser necessá
rios à conservaçao do Estado e, ao 
contrário, certas qualidades pode
riam levá-lo a perdê-lo. “Final
mente, nas ações dos homens, e so
bretudo dos príncipes, que não 
podem ser investigados perante um 
tribunal, o que se considera é o re
sultado.”

Numa época em que todos os 
soldados da península italiana 
eram mercenários, Maquiavel pro
punha a formação de um Exército 
de tropas regulares, recrutadas en
tre a população. Os chefes de Es
tado da época não tinham condi
ções financeiras nem políticas para 
isso; os príncipes costumavam 
manter apenas uma guarda preto- 
riana para sua defesa pessoal. A 
medida implicaria a entrega de ar
mas ao povo, iniciativa perigosa 
para governantes de populações se
cularmente descontentes.
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Maquiavel dedicou sua obra máxima. 'O Príncipe", a Lourenço de Mediei. Exilado de Florença, o autor refugiou se. em 1512, em San Casciano.

U m  herói italiano

Em 1559, o Papa Paulo IV colo
cou a obra de Maquiavel no Index, 
decisão que foi solenemente confir
mada no Concilio de Trento 
(1564). Jã  enfraquecida pela Re
forma*, a Igreja Católica não po
dia tolerar a submissão do religioso 
ao político, o que constituía o traço 
essencial dos trabalhos do teórico.

Apesar da interdição, seu pensa
mento expandiu-se por toda a Eu
ropa, principalmente pela Itália, 
França e Inglaterra.

No período de consolidação do 
Absolutismo*, à acusação de im
piedade feita a Maquiavel acres
centou-se a de “defensor de tira
nos”. O Príncipe foi identificado 
como um manual de técnicas do 
despotismo. Além disso, extrain
do-se Maquiavel de seu contexto 
histórico, criou-se para ele a ima
gem de talentoso oportunista polí
tico.

Rousseau* e Diderot* tentaram 
reabilitar a figura de Maquiavel. 
Diderot sustentou que O Príncipe é 
uma sátira, que, por equívoco, foi 
entendida como elogio. Já Rous
seau sublinhou a profundidade das 
convicções republicanas de Ma
quiavel, que teria sido obrigado pe
las circunstâncias que o envolviam 
a disfarçar seu amor gela liberdade, 
“simulando dar liçoes aos reis, 
quando na verdade dava-as ao 
povo”.

Os democratas radicais do sé
culo XIX afirmaram que M aquia
vel extraiu suas normas de estudo 
da história. Assim, o maquiave- 
lismo seria a prática política dos 
poderosos; as lições de Maquiavel 
teriam sido dirigidas àqueles que 
não as conheciam, ou seja, exata 
mente os súditos. Não podendo fa
lar às claras com seu público, ele 
teria optado pela desmistificação 
d o  po d er, d e sp o jan d o -o  dc  sua apa-

O florentino elaborou suas teorias depois de afastado dos negócios públicos. 
("Maquiavel Trabalhando em Sua Biblioteca", quadro de S. Ursi.)

rente moralidade, através da reve
lação dos procedimentos dos sobe
ranos.

Mas, para o grande público, Ma
quiavel só saiu do ostracismo 
quando foi louvado como herói na
cional, durante o movimento de 
unificação* da Itãlia.

Nas primeiras décadas do século 
XX, as discrepâncias no entendi
mento de sua obra permitiram in
terpretações diametralmente opos
tas. Por exemplo: Mussolini* 
reconheceu no autor um precursor 
do fascismo*, ao passo que o mar
xista Antônio Gramsci* viu em O 
Príncipe uma antecipação do Par
tido Revolucionário do proleta
riado.

Os estudos contemporâneos 
acerca de Maquiavel procuram 
afastar os problemas ideológicos e 
morais. Preocupam-se em determi
nar a contribuição do pensador à 
história das idéias políticas.

De acordo com alguns especia
listas o pensamento de Maquiavel 
não pode ser encarado como uma 
teoria política que pretendesse se 
manter indefinidamente inalterada. 
Ele escreveu uma obra que visava 
mais à Itália da época: dividida em 
pequenas repúblicas e principados, 
a nação era vítima indefesa das 
máquinas de çuerra dos Estados 
nacionais recem formados. Ma
quiavel não buscou a melhor ou a 
mais legítima forma de governo, 
nem se preocupou em apurar em 
que consiste o poder* ou o Es
tado*. Referindo-se sempre à situa 
ção italiana —  mesmo que de 
forma pouco explícita — , procurou 
descobrir a maneira de fazer reinar 
a ordem e instituir um Estado dura
douro na Itália.

VEJA TA M B ÉM . Esiado; Flo
rença, República de.
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QUADRO DE ALTERNATIVAS

Para o primeiro 

lance

uma situação

Para o terceiro 

lance

doze situações

etc. . . .  

1 =  12

Para o quinto 

lance

103 situações

etc___

1 =  103

Para o sétimo 

lance

191 situações
X
o

o i _  I O

o
etc. . . .  

X 1 =  191

Máquinas
Adaptativas

Máquinas adaptativas são dispo
sitivos mecânicos ou eletrônicos 
capazes de simular comportamen
tos característicos dos sistemas 
adaptativos.

Muitos sistemas naturais, espe
cialmente os organismos vivos, 
mostram a capacidade de adapta
ção*, que consiste em reagir ao 
meio de forma a favorecer a contí
nua operatividade do sistema (isto 
é, sua sobrevivência). Assim, o 
corpo humano tende a manter sua 
temperatura a um nível constante 
apesar das variações térmicas do 
meio exterior, desde que essas va
r ia ç õ e s  co n se rv em -se  d e n tro  de ce r
tos limites. Outros sistemas adapta-

tivos podem dispor de vários níveis 
que tornam possíveis novas confi
gurações das mesmas variáveis em 
torno de diferentes parâmetros: as
sim, um indivíduo portador de uma 
neurose mantém certas variáveis 
dentro de limites que lhe permitem, 
mediante certos efeitos retroativos 
(mecanismos de defesa), conservar 
a mesma estrutura mental; a 
“cura”, no caso, seria possível atra
vés da busca de um outro nível ou 
patam ar para nova configuração de 
variáveis, mais conveniente ao or
ganismo, em relação ao meio anu 
biente. Essa mudança de nível onde 
ocorre a constância do meio inte
rior é chamada homeorhése.

Para descrever o comportamento 
adaptativo pode-se usar uma téc
nica da estatística matemática co
nhecida como “processos estocásti- 
cos” , através da qual se descrevem 
os padrões finais de probabilidade 
de um processo que e inicialmente 
a le a tó r io  e  im prev isíve l. E sse  p ro 
cesso pode ser visualizado nas má-

quinas adaptativas, que simulam, 
por exemplo, o processo adaptativo 
chamado “ aprendizagem por tenta
tiva e erro”.

Para isso, essas máquinas preci
sam incorporar a seu comporta
mento um 'elemento aleatório, de 
forma que os resultados positivos 
em relação ao objetivo (aprendi
zado) possam servir para aumentar 
as probabilidades de ocorrência fu
tura do comportamento que levou 
a eles (reforço); e os resultados ne
gativos devem inibir as probabili
dades de ocorrência das ações que 
a eles conduzem (punição).

Gabriela, prêmio e castigo

Gabriela II (patente requerida 
por Isaac Epstein) é uma típica má
quina adaptativa. Ela aprende o 
jogo da velha”. ÇEssa disputa en

volve dois adversarios e nove lan
ces, correspondentes às nove divi
sõ es  q u a d ric u la re s  que fo rm am  um  
quadrado. Os jogadores marcam

alternadamente seu signo —  uma 
marcação em cada jogada —  em 
qualquer das divisões. Vence quem 
conseguir primeiro dispor três mar
cações de seu signo em linha reta 
horizontal, vertical ou diagonal.)

Na primeira partida, Gabriela II 
tem as mesmas probabilidades de 
executar qualquer lance, tanto os 
eficazes quanto os neutros e os que 
beneficiam o adversário. Ela está 
na mesma situação de uma pessoa 
que não conhecesse o jogo e a 
quem se mostrasse o desenho di
zendo: “ Marque um signo (“ O”, 
por exemplo) numa dessas divi
sões”. Depois o “ professor” m arca
ria seu signo (“ X ”, por exemplo) 
em outra divisão, e assim alternati
vamente até o final da partida, mo
mento em que diria ao jogador 
inexperiente se ele perdeu, ganhou 
ou empatou. Com a repetição dessa 
experiencia, a pessoa acabaria per
cebendo em que consiste o jogo e 
desenvolvendo alguma estratégia 
para ganhar. É o que acontece com 
Gabriela II, pois ela não é cons
truída para jogar com sucesso, 
desde o principio, mas para apren
der a partir da própria experiência.

Gabriela II foi projetada para jo 
gar sempre em primeiro lugar, ca- 
bendo-lhe portanto os primeiros, 
terceiros, quintos, sétimos e nonos 
lances. Ela contém 307 cavidades, 
correspondentes a cada uma de to
das as situações que poderá encon
trar (ver quadro, página 412). Cada 
cavidade contém bolinhas imanta
das de tantas cores quantas são as 
alternativas possíveis na situação 
correspondente (foto 1 da página 
413).

Ao deparar inicialmente com 
uma situação, Gabriela II executa 
uma jogada aleatória (àtravés de um 
ímã que, introduzido na cavidade 
correspondente à situação dada, 
extrai ao acaso uma bolinha cuja 
cor representa o movimento de G a
briela II) (foto 2).

Após o movimento do oponente 
humano, é criada nova situação, 
identificada no mapa. Gabriela tem 
novo movimento aleatório (foto 3). 
E assim sucessivamente; a cada 
movimento do oponente humano 
corresponde uma nova situação e 
um novo lance de Gabriela (fotos 
4 e 5).

Com o último lance do adversá
rio Gabriela perde e é castigada: as 
bolinhas responsáveis são retiradas 
da circulação (foto 6).

Após cada partida, se o resul
tado for positivo, as bolinhas são 
recolocadas nas cavidades (prê- 
miç).

E preciso introduzir alguns para- 
metros em Gabriela II, como por 
exemplo: o número de bolinhas de 
cada cor; prêmios diferentes para a 
vitória e o empate; e um fator que 
corresponda à gravidade dos erros 
(um erro é mais grave no terceiro 
lance, quando é mais dificilmente 
compensado que no primeiro).

Admitiu-se a seguinte hipótese 
inicial para o funcionamento de

, . . T, A d.i _ A d(i+ 1) _ , .
Gabriela II: -—  <  ----------onde;=

A n.i A n(i+ l)
=  ordem do lance 1.° ao 4.° para 
Gabriela II; A d =  número de lan
ces decisivos (isto é, onde a escolha
de  u m a  a lte rn a tiv a  leva a o  fra c a sso  
ou ao sucesso); An  =  número de
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lances indefinidos (tanto podem le
var ao sucesso como ao fracasso); 
Âd.i = número de lances decisivos 
de ordem /, e A  dn+ «número de lan
ces decisivos de ordem i  +  1 ;  A  n .i 

= número de lances indefinidos de 
ordem i  e A  na+o — número de lan
ces indefinidos de ordem / +  / .O u  
seja, na medida em que a partida 
se desenvolve, cada vez é maior a 
freqüência relativa das situações 
nas quais a escolha de uma alterna
tiva e decisiva. Essa é uma hipótese 
inicial a ser testada no comporta
mento da máquina.

O critério a ser arbitrado para 
prêmios e castigos (distribuição das 
bolinhas nas cavidades) precisa le
var em consideração essa relação 
matemática, assim como o poten
cial da máquina.

Gabriel a II deve ter suficiente 
potencial para continuar tentando 
após os normais fracassos contra 
adversários que usam a melhor es
tratégia; e também algum potencial 
para continuar tentando depois de

Maranhão

SUM ÁRIO

Localização geográfica: nordeste 
brasileiro

Limites: oceano Atlântico (N); Goiás 
(Oe OS); Piauí (E): Pará (O) 

Superfície: 324 616 km2 
Pppulaçâo: 3 037 135 hab. (1970) 
Capital: São Luís (267 320 hab.) 
Rodovias: 29 960  km (1969) 
Ferrovias: 449 km (1969)

A história do Estado do M ara
nhão começa em 1612, com a fun
dação da França Equinocial, no 
nordeste* brasileiro, por Daniel de 
La Touche, senhor de La Ravar- 
dière. Os franceses estabelece
ram-se de início numa ilha próxima 
ao continente, que chamaram de 
São* Luís, em homenagem a seu 
rei, Luís* XIII. Em 1615, na bata
lha de Guaxenduba, os portugue
ses, chefiados por Jerônimo de Al
buquerque*, tomaram a ilha e 
expulsaram seus ocupantes. Em 
1621, o Ceará* e o Pará* uni
ram-se ao Maranhão, tornando-se 
um só Estado, que, separado dos 
restantes, três anos mais tarde pas
sou a ser administrado pela Metró
pole.

A escravidão indígena trouxe sé
rios atritos entre estes e os jesuítas 
(os padres da Companhia de Jesus 
pretendiam proteger e catequizar

os índios brasileiros). Com a cria
ção da Companhia do Comércio, 
destinada a importar negros da 
África, a escravidão de índios foi 
proibida. Mas a Companhia não 
cumpriu o objetivo de substituir a 
mão-de:obra nativa; além disso, 
seus privilégios prejudicavam inte
resses dos colonos. Essas foram as 
causas da revolta chefiada por Ma
nuel Beckman*.

As relações com a Coroa melho
raram com a administração do 
Marquês de Pombal, no início do 
século XVIII. Além do financia
mento para safras e instrumentos 
agrícolas, o M aranhão recebeu 
12 500 escravos, mão-de-obra ne
cessária para as culturas do algo
dão, café e cacau. Ao mesmo 
tempo, os criadores de j>ado estabe
leceram-se nos chapadoes do sul do 
Estado, provocando correntes e nú
cleos populacionais.

Quando foi reintegrado à admi
nistração colonial do Rio de Ja
neiro, em 1784, o Maranhão des
frutava de razoável posição 
econômica, melhorada com a aber
tura dos portos do Brasil ao comér
cio exterior (1808).

Mas apenas os latifundiários e 
os comerciantes portugueses des
frutavam dessa riqueza. Isso criou, 
no Estado, uma camada aristocrá
tica, conservadora e contrária à se
paração do Brasil de Portugal.

Quando foi proclamada a Inde
pendência* ( 1822), os maranhenses 
resistiram e só aceitaram Dom Pe
dro* I como imperador depois de 
vencidos pelas tropas imperiais na 
cidade de Caxias.

Devido ao extremo conservado-

As ruínas de Alcântara mostram a influência da arquitetura portuguesa.

um aprendizado com adversários 
pouco hábeis ou que induzam a um 
aprendizado pobre (e que podem 
ser sucedidos por adversários que 
joguem corretamente). O potencial 
deve ser suficiente para o desapren- 
dizado e o aprendizado novo (a 
máquina pode estimular um cir
cuito suficiente contra um adversá
rio medíocre e inibir, portanto, ou
tro circuito indispensável contra 
um adversário experiente).

A relação matemática proposta 
deve ser considerada, para evitar 
que a carreira de Gabriela II se in
terrompa precocemente.

Desse modo, os torneios podem 
ser realizados e as curvas de apren
dizado de Gabriela II, pesquisadas. 
Geralmente, depois de oitenta a 
cem partidas, Gabriela aprende o 
jogo de forma a não mais perder.

VEJA TAM BÉM : Adaptação; A u
tomação; Homeostasia.
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Aspectos de São Luís, a capital fundada pelos franceses: amplas e modernas avenidas coexistem com rendeiras e ruelas de um passado colonial.

rismo da sociedade maranhense, 
houve uma revolta cm 1848, conhe
cida como Balaiada*: revoltados 
com as difíceis condições de vida, 
vaqueiros, lavradores e escravos fo
ragidos conseguiram dominar 
grande parte do Maranhão, do 
Piauí* e do Ceará, vencendo a aris
tocracia rural. A revolta foi sufo
cada por Luís Alves de Lima e 
Silva, futuro Duque de Caxias*.

Proclamada a República* 
(1889), o Maranhão foi dos primei
ros Estados a aderir ao novo re
gime político, apesar da revolta dos 
negros (era a região que possuía o 
maior número de escravos), que, 
gratos à Princesa Isabel*, não acei
tavam o sistema republicano.

No início do_ período republi
cano, o Maranhão já  não possuía 
as mesmas condições econômicas e 
culturais para manter o nível do pe
ríodo imperial. A decadência, prin
cipalmente das plantações de algo- 
dao, era já  bem visível. Dessa épo
ca até a Segunda Guerra Mundial 
(1939/45), a única atividade que 
prosperou foi a mercantil: o Estado 
vivia da venda de babaçu e amên
doas'para a Venezuela e os Estados 
Unidos. Após o fim do conflito, 
cessaram as exportações e o M ara
nhão foi obrigado a procurar mer
cado interno. A economia então 
passou a depender do sul do país 
e começou a entrar em verdadeira 
estagnação.

Amazônia e nordeste

A configuração geográfica do Ma
ranhão e determinada pela floresta 
amazônica a noroeste, pela planície 
costeira (irrigada pelos rios Pin- 
daré, Mearim e Itapicuru) e pelos 
chapadões do sul.

A planície, onde o clima é 
quente e úmido, com chuvas abun
dantes no período que vai do verão 
ao outono, caracteriza-se pela ve
getação rasteira. Nos chapadões, 
onde a seca do inverno é o fenô
meno climático mais significativo, 
predomina o cerrado. Nos vales do 
Mearim e do Itapicuru, os coquei
ros (onde se destaca o babaçu) che
gam a constituir verdadeiras flores
tas secundárias.

As fronteiras maranhenses são 
quase-totalmente demarcadas por
n o s .  O  T o c a n t in s ,  a o  su l, s e p a ra  o
Maranhão de Goiás*; o rio Gurupi

separa-o do Pará; e o Parnaíba, ao 
Piauí. O rio Mearim, que corta o 
Estado, é navegável em boa parte 
de seus 1 120 km.

Economia extrativista

O Maranhão é o maior produtor 
brasileiro de babaçu, cujo oleo, me
nos ácido do que o de copra, é utili
zado na fabricação de margarina. 
De suas folhas sao fabricados celu
lose e papel. Além do babaçu, a 
borracha, a casca de angico, a cas
tanha de caju, a carnaúba e a 
malva são os itens que, ao lado do 
arroz, constituem as fontes de ri
queza do Estado. Em 1.969, a pro
dução de arroz foi superior a 104 
milhões de cruzeiros, abastecendo 
parte do nordeste e o mercádo do 
sudeste (em especial, o Rio de Ja
neiro).

A pesca e a exploração das sali
nas, praticadas com métodos rudi
mentares, sem mecanização ade
quada, ainda apresentam fraca 
rentabilidade. Também a pecuária, 
nos chapadões do sul, ressente-se 
da inexistência de bons pastos.

A estrutura fundiária, no M ara
nhão, depende fundamentalmente 
da atividade econômica: nas zonas 
de pecuária, as propriedades são 
extensas; nas de economia agrí
cola, elas aumentam em número e 
diminuem em tamanho. Como 80% 
da população vive no campo, há 
muitos conflitos pela posse da 
terra.

No início da década de 70, Su- 
dene e Sudam desenvolviam uma 
política de incentivos fiscais, vi
sando à industrialização do Es
tado. Contudo, além cio beneficia- 
mento de babaçu e arroz, a 
indústria maranhense reduz-se a al
gumas tecelagens, fábricas de sa
bão e artefatos de couro. As pers
pectivas de progresso surgiram 
com a comprovação da existência 
de petróleo em Barreirinhas, norte 
do Estado (1966). Posteriormente, 
instalaram-se a hidrelétrica de Boa 
Esperança, no médio Parnaíba, e o 
porto de Itaqui, nas proximidades 
de São Luís.

VEJA TAM BEM : Brasil —  Geo-
g r a fia  e  G e o lo g ia :  N o r d e s te  B r a s i
leiro: São Luís. A pesca é rudimentar e de pouca rentabilidade. (Venda de peixe seco.]
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Marat

“ Cheguei à Revolução com 
idéias feitas”, dizia Jean-Paul Ma- 
rat nos meses agitados de 1789. 
Realmente, quinze anos antes de 
eclodir o movimento que levaria a 
burguesia* ao poder, ele já  se defi
nira como um intelectual intensa
mente preocupado com, uma socie
dade mais justa e livre, pela qual 
haveria de lutar até a morte. Desde 
a preparação dos Estados Gerais, 
em março de 1789, destacou-se 
como um dos observadores e parti
cipantes mais lúcidos da Revolu
ção Francesa*, integrando uma das 
primeiras comissões eleitorais for
madas em Paris.

Jean-Paul M arat, nascido em 
1743, em Boudry, na Suiça, era um 
dos sete filhos de um ex-monge 
sardo e de uma suíça calvinista, ca
sal da baixa classe média que, ape
sar das dificuldades, conseguiu dar 
boa instrução aos filhos.

Aos dezesseis anos M arat seguiu 
para a França a fim de completar 
os estudos. Em Bordéus foi precep
tor do filho de um negociante. De
pois fixou-se em Paris, onde estu
dou medicina e leu muito sobre 
filosofia, história e literatura, inte- 
ressando-se particularmente por 
Montesquieu* e Rousseau*.

Em 1765 foi para a Inglaterra, 
onde ficou durante onze anos. 
Nesse período, exerceu com su
cesso a profissão de médico, atin
gindo também sua maturidade inte
lectual. Escreveu Ensaio Filosófico 
sobre o Homem  (1773) —  no qual 
afirmava a dualidade corpo-alma 
em oposição ao materialismo —  e 
A s Grilhetas da Escravidão (1774), 
onde formulou verdadeira teoria da 
insurreição, segundo a qual a liber
dade só pode ser obtida da eferves
cência popular e dos “fogos da se
dição”.

Bastante influenciado por Rous
seau, expôs no início do livro sua 
concepção sobre a evolução das so
ciedades, deixando clara sua 
crença numa idade áurea, original, 
da qual o estado de civilizaçao se
ria uma degradação e a instalação 
do despotismo, a conclusão final. 
Para ele, um povo seria realmente 
livre se todos possuíssem um pe 
daço de terra, uma pequena pro
priedade ou uma profissão que per
mitisse viver decentemente. E, para 
isso, seria necessário limitar fortu 
nas particulares e impedir qualquer 
abuso econômico. (No Piano de 
Legislação Social, escrito em 1776, 
afirmaria que a sociedade deveria 
evitar os crimes, através da instru
ção obrigatória e valorizar o traba 
lho, criando emprego para todos.)

O ambiente de revolta social e 
efervescência política, a luta pela 
conquista de liberdades democráti
cas na Inglaterra dos fins do século 
XVIII acabaram também mar
cando sua obra. No entanto, ele 
não aceitava a idéia divulgada pe
los filósofos, segundo a qual a In
glaterra era o país da liberdade. 
Acreditava, pelo contrário, ser o 
país da corrupção, onde tudo se 
comprava, até o  vo to . Via na elei-

ção censitária um dos mais terrí
veis males. Por isso, combateria 
com todas as suas forças o sistema 
eleitoral preconizado pela Declara- 
cão dos Direitos do Homem 
(agosto de 1789), segundo o qual 
podiam votar somente os cham a
dos cidadãos ativos —  proprietá
rios de imóveis que pagassem 54 li
bras para serem eleitores (4,5 do 
total de 25 milhões de franceses).

Quando regressou da Inglaterra, 
em 1776, foi nomeado veterinário 
e médico da escolta do conde de 
Artois (futuro Carlos* X), o que 
lhe permitiu desfrutar boa situação 
econômica e projeção social. Nos 
anos que se seguiram dedicou-se 
exclusivamente a ciência: montou 
um laboratório em sua residência, 
realizou uma série de experiências 
físicas, traduziu Newton* e escre
veu livros e artigos especializados. 
Opôs-se a algumas teorias da 
época, mas o progresso científico 
decidiu freqüentemente contra ele. 
Nesse período, trabalhou tanto que 
acabou ficando esgotado.

Em 1784 perdeu o cargo de vete
rinário e médico da escolta. Muito 
doente, chegou a fazer seu testa
mento, pelo qual doava seus apare
lhos à Academia de Ciências. So
mente os preparativos para a 
convocação dos Estados Gerais 
conseguiram tirá-lo do abatimento 
e despertar novamente seu interesse 
pela política.

O  am igo do povo

A maior contribuição de Marat, 
durante a Revolução Francesa, se 
daria através do jornal L ’A m i du 
Peuple (O Amigo do Povo), que ele 
fundou em setembro de 1789 e que, 
em pouco tempo, se tornou um dos 
diários mais lidos na França (até 
1793 foram lançados quase 1 000 
números, quantidade bastante alta 
para a época). O jornal dirigiu seu 
combate principalmente contra a 
democracia censitária, denun
ciando o regime da AssembléiaMarat: na conquista da liberdade, ferro e fogo para romper grilhetas.

Mulheres, uma força revolucionária que Marat Incluiria no direito ao voxo. (Marcha soDre Versalhes, 1788.)
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Constituinte (instalada em julho de 
1789) como “ aristocracia dos ri
cos” . Denunciava ainda os projetos 
contra-revolucionários, como os 
acordos da aristocracia com o exte
rior e a preparação da fuga de Luís 
XVI (conspiraçao da qual partici
pavam monarquias absolutas da 
Europa e emigrados franceses, e 
evidenciada no dia 21 de junho de 
1791). Já  no dia 5 de outubro de 
1789, alertado pelo jornal de Ma- 
rat, o povo marchara até Versalhes 
e trouxera o rei a Paris. No dia 8, 
M arat recebeu ordem de prisão por 
incitação ao motim. Passou então 
a viver na clandestinidade, traba
lhando arduamente e vivendo em 
condições precárias, a ponto de 
contrair um tipo de dermatose 
(doença da pele) que só poderia ser 
aplácada com banhos diários e que 
se agravou cada vez mais.

Sua oposição ao poder tornou-se 
crítica quando passou a denunciar 
o comprometimento do Ministro 
Necker* com a corte, acusando-o 
de envenenador do povo e conspi
rador. A polícia procurava-o por 
toda a parte, obrigando-o a exi
lar-se em Londres, de janeiro a 
maio de 1790. De volta a Paris, 
combateu alguns líderes da burgue
sia (entre os quais Mirabeau* e La 
Fayette*), chamando-os de traido
res da revolução. Apoiando-se 
cada vez mais na insurreição das 
camadas mais pobres, publicou em 
30 de junho de 1790 a Súplica de 
18 Milhões de Infelizes à A ssem 
bléia Nacional: pedia ao povo que 
impedisse a aprovação da lei da de
mocracia censitária. No início do 
ano seguinte, tornou-se membro do 
clube dos franciscanos; este reunia 
elementos mais populares que o 
clube dos jacobinos e pregava a de
posição do rei.

Efetivada a tentativa de fuga do 
rei, a agitação popular aumentou. 
A burguesia, apavorada, confun
diu-se com a aristocracia e preten
deu reconciliar-se com a realeza. O 
clube dos franciscanos passou a ser 
objeto de repressão. Durante algum 
tempo, M arat foi forçado a silen
ciar. Voltou ao ataque no momento 
da votação, pela Assembléia Cons
tituinte, da Constituição monár
quica do ano I (setembro de 1791),

3ue estabelecia o voto censitário, 
o qual eram excluídos os vaga

bundos, domésticos e artesãos — 
os pobres da cidade. “ Estamos li
quidados!”, afirmou M arat ao ser 
aprovada essa Constituição. “ No 
lugar da tirania de 100 000 nobres, 
teremos a de 1 milhão de agiotas”. 
Ainda naquele mês candidatou-se à 
Assembléia Legislativa, mas obteve 
somente dois votos.

“Para afrontar vossos furores”

Nesse confuso período, o medo 
da derrota e da contra-revolução 
provocou a sublevação das massas 
urbanas, os sans-culottes. E das re
voltas resultou o confisco dos bens 
da aristocracia, a derrubada do re-

§ime monárquico e a experiência 
e uma economia dirigida. De 

1792 a 1795, os sans-culottes do
minaram o movimento revolucio
nário. Formavam um grupo social 
bastante heterogêneo (trabalhado
res independentes, pequenos lojis-
ta s . a r te s ã o s , o p e r á r io s  e  a p re n d i-

O intelectual foi assassinado por Charlotte Corday, uma aristocrata.

A nobreza som pro fora alvo do ouoo críticas» (Alegoria do séc. XVIII.)

zes) que não era hostil à 
propriedade, mas reivindicava uma 
sociedade de pequenos produtores 
e pequenos proprietários livres, exi
gindo assistência para os pobres, 
doentes e velhos.

Quanto ao poder político, defen
dia a soberania popular, exercida 
por assembléias conduzidas por 
militantes que imporiam silêncio 
aos adversários por meio de denún
cias e pelo voto a descoberto. Iden
tificado com esses interesses, Ma
rat batalhou ainda mais por uma 
sociedade igualitária. Tornou-se 
deputado da Convenção, eleita por 
sufrágio universal após a insurrei
ção dos sans-culottes, a 10 de 
agosto de 1792.

Lutou ainda pela proclamação 
da República, pela execução do rei 
(que foi decapitado em janeiro de 
1793) e pela pena de morte aos es
peculadores e defensores do antigo 
regime.

Mas não demorou para que a 
Gironda, partido da burguesia co
mercial na Convenção, passasse a 
acusá-lo de aspirar a ditadura. Cal
mamente, aceitou a acusação, afir
mando: “ Creio ser o primeiro escri
tor político, e talvez o único na 
França após a Revolução, que pro
pôs um tribuno militar, um ditador, 
triunviratos como único meio de 
esmagar traidores e conspirado
res” . E lembrou seus “três anos de 
cárcere e de tormentos sofridos 
para salvar a pátria”.

A 12 de abril de 1793, a Gironda 
fez a Convenção decretar o julga
mento de Marat perante o Tribunal 
Revolucionário, ná pouco estabele
cido. Apesar de isolado na Conven
ção, M arat desfrutava enorme po
pularidade em Paris, onde acabara 
de ser eleito presidente do clube 
dos jacobinos. Pressionada pelo 
movimento popular, a Gironda ab
solveu-o, decretando assim a pró
pria queda; a falência total viria no 
dia 26 de maio, quando a Conven
ção foi cercada pelos sans-culottes, 
que exigiram e conseguiram a pri
são dos chefes girondinos.

A partir de junho de 1793, de
vido a fortes enxaquecas e à derma
tose, M arat abandonou o cargo de 
deputado. Permanecia o tempo 
toao em casa, mergulhado numa 
banheira. No dia 13 de julho rece
beu a visita de Marie-Anne C har
lotte de Corday d’Armont 
(1768-1793), jovem aristocrata

ãue, tendo convivido com os giron- 
inos, deixara-se levar pela ideia de 

m atar “não um homem, mas sim 
uma besta-fera que devorava todos 
os franceses” . Fazendo-se receber a 
pretexto de transmitir informações 
sobre a situação na Normandia, 
apunhalou-o na banheira. Foi gui
lhotinada a 17 de julho de 1793.

No curto período de cinco anos, 
M arat conseguira tornar-se o líder 
popular de uma das mais importan
tes revoluções da  história. Glorifi
cado como mártir dessa luta, teve 
um funeral grandioso. Seu corpo 
foi depositado no Panthéon, de 
onde seria retirado pela reação 
contra-revolucionária do Thermi
dor, em fevereiro de 1795.

VEJA TAM BÉM : Francesa, R evo
lução.
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Marca

Em mercadologia, “ marca” é o 
sinal distintivo que caracteriza a 
procedência de determinado pro
duto ou serviço. Embora seu uso
—  na indústria e no comércio — 
seja antigo, a marca adquiriu papel 
de extrema importância apenas de
pois que a diferenciação entre pro
dutos concorrentes tornou-se a pró
pria base da moderna economia de 
mercado, cuja essência reside no 
emprego da propaganda por parte 
dos agentes econômicos, e que per
mite ao consumidor distinguir entre 
ofertas de diversas procedencias.

A definição em termos científi
cos do papel da marca como ele
mento essencial ao processo de di
ferenciação coube ao economista 
inglês Edward H. Chamberlain, em 
sua obra The Theory o f  Monolithic 
Competition. Ele explica que “ a di
ferença pode basear-se em certos 
traços do próprio produto, tais

como características patenteadas 
exclusivas, marcas registradas, 
m arcas industriais, formas de apre
sentação, ou ainda particularidades 
de qualidade, desenho, cor e es
tilo” .

Imcialmente, no processo de for
mação das marcas, predominava o 
nome da cidade ou região de ori
gem do produto (vinhos Bordeaux, 
tapetes Smirna), ou a adoção dos 
nomes dos fabricantes ou comer
ciantes (automóveis Ford, talco 
Johnson, lâminas Gillette). Esses 
dois costumes, contudo, não são 
muito convenientes: no caso das 
marcas constituídas através da pro
cedência geográfica dos produtos, 
elas facilmente caem em domínio 
público, devido à impossibilidade 
de estabelecer exclusividades indi
viduais; no segundo caso, a existên
cia de homônimos ou nomes seme
lhantes não convém ao fabricante 
que usa seu próprio nome para 
identificar determinado produto.

Fantasia e computador

Hoje, a marca apóia-se cada vez 
mais na “fantasia do fabricante,

No anúncio antigo, o produto quase nao chama a atenção ao consumidor.

do comerciante ou dos publicitá
rios: a marca fValita, por exemplo, 
é uma junção dos primeiros nomes 
do casal fundador da  empresa 
(Waldemar e Melita); Tergal e pro
duto de TER  (sufixo de poliéster) 
e G AL  (de Gália). Existem também 
simples aproximações como Frigi- 
daire (refrigeradores), Halitol (per- 
fumador de hálito), Odorono (deso
dorante) e algumas invenções como 
Mug, Var, Tip-Top, Cri-Cri, etç.

Para a formação de nomes fanta
siosos tem-se acentuado, nos últi
mos anos, o uso de cérebros eletrô
nicos. Escolhe-se determinado 
número de letras, que são permuta
das pelo computador de todas as 
maneiras possíveis, de modo a for
mar um grande número de nomes, 
dos quais se escolhem alguns viá
veis em termos gráficos e fonéticos.

Do ponto de vista publicitário, 
as melhores marcas são as que 
constituem um sinal* em seu sen
tido global, ou seja, um conjunto de 
m arca específica, marca genérica e 
um ou mais elementos figurativos. 
Um bronzeador para pele tem, ge
ralmente, em seu anúncio, o nome 
do produto (marca específica), o do 
fabricante (marca genérica) e um 
sinal (uma figura de mulher mo
rena sob o sol).

São freqüentes os casos em que 
certa marca acaba passando a indi
car o próprio gênero de produto, 
como aconteceu no Brasil, com 
Gillette, Modess, Xerox, etc. 
Diz-se, então, que a marca se tor
nou genérica.

Lei e marca no Brasil

A proteção legal à marca indus
trial ou comercial, no Brasil, foi 
efetivada com o decreto n.° 1 682, 
de 23 de outubro de 1885, que teve 
origem no litígio entre as empresas

Meuron & Cia. e Moreira <ê Cia., 
fabricantes, respectivamente, do 
Rapé Areia-Preta e Rapé Areia- 
Parda.

Atualmente, essa proteção está 
contida na lei n.° 5 772, de 21 de 
dezembro de 1971, que, em seu ar
tigo 64, diz: “São registráveis 
como marca os nomes, palavras, 
denominayões, monogramas, em
blemas, símbolos, figuras e quais
quer outros sinais distintivos que 
não apresentem anterioridades ou 
colidências com registros já  exis
tentes e que não estejam compreen
didos nas proibições legais” .

Quatro tipos básicos de marcas 
podem ser utilizados diretamente 
em produtos, mercadorias, reci
pientes, invólucros e etiquetas, se
gundo o Código Brasileiro da Pro
priedade Industrial: marca de 
indústria (usada pelo fabricante in
dustrial ou artífice); marca de co
mércio (usada pelo comerciante 
para assinalar os artigos vendidos 
ou à venda em seu negócio); marca 
de serviço (usada por profissional 
autônomo ou empresa, para distin
guir seus serviços e atividades); e 
m arca genérica (ç}ue identifica a 
origem de uma série de produtos 
que, individualmente, também são 
caracterizados por marca especí
fica).

Como sinal, a marca pode ser 
gráfica, plástica, figurativa ou foto
gráfica, pois a mesma lei que trata 
das marcas industriais e comerciais 
engloba a proteção às expressões e 
sinais de propaganda. O registro 
exclusivo vigora pelo prazo de dez 
anos, a partir da data de expedição 
do certificado que aprova o uso da 
marca, sinal ou expressão.

VEJA TAM BÉM : Signo.

A marca tradicional e uma nova embalagem: um recurso da publicidade.
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Marés

Quando a vazante da maré é acentuada, os barcos chegam a ficar ancorados no seco. Mas o fenômeno é raro.

Marés são movimentos periódi
cos de rebaixamento e elevação das 
grandes massas de água —  ocea
nos, mares e lagos — , provocados 
pela atração gravitacional da Lua 
e do Sol sobre a superfic-ie terrestre.

Quase imperceptíveis nos peque
nos lagos, as marés assumem gran
des proporções nos mares e nos 
oceanos. Essa diferenciação foi 
cientificamente explicada em 1687, 
quando Isaac Newton* lançou os 
fundamentos da moderna teoria 
das marés. Em Principia Philoso- 
phiae Naturalis, o nsico inglês 
trata  da lei da gravitação universal, 
elemento indispensável para o en
tendimento do mecanismo das ma
rés. De acordo com suas verifica
ções “quanto maior for a massa de 
dois corpos, maior será a atração 
entre eles; porém, quanto mais dis
tanciados estiverem, menor será a 
força de atração gravitacional” . A 
segunda parte desse enunciado ex- 

lica a menor força de atração do
ol sobre a superfície terrestre, em 

comparação com a Lua, que está a 
384 400 quilômetros da Terra.

A atração gravitacional da Terra 
(cuja superfície não dista mais que 
6 380 quilômetros de seu centro) 
torna quase nula a força de atração 
lunar, já  que a massa terrestre, 
sendo superior em aproximada
mente 49 vezes à massa lunar, 
torna a atração gravitacional da 
Terra 300 000 vezes maior do que 
a força de atração que a Lua exerce 
sobre um objeto situado na superfí
cie terrestre.

Contrariando a crença popular 
de que a Lua “puxa para cim a” 
(verticalmente) a água dos mares e 
dos oceanos, essa atração só conse
gue deslocar lateralmente as gran 
des massas fluidas (ocasionando as 
marés). O deslocamento de água, 
em direção a um ponto situado di
retamente sob a Lua produz uma 
baixa-mar (vazante da maré) em 
dois pontos situados a um quarto 
de seu percurso em torno da Terra. 
A influência da gravitação lunar 
atua como uma tangente, forçando 
um acúmulo de agua tanto no 
ponto diretamente sublunar (maré 
direta) como no ponto exatamente 
oposto, situado do outro lado da 
Terra (maré oposta).

As marés ocorrem duas vezes 
por dia, com intervalos de seis ho
ras e doze minutos. Nas costas 
mais planas há maior facilidade de 
observação visual do movimento 
das marés, em função de seu 
grande espaço horizontal (nas 
praias, por exemplo). A observação 
das “oscilações verticais” do nível 
das marés é proporcionada pelos 
mareômetros ou mareógrafos (ré
guas graduadas, de madeira ou me
tal, cravadas em lugar fixo sob a 
água), que permitem a verificação 
da altura das marés a qualquer mo
mento.

Fluxo e refluxo

Nas baías e nos estreitos, a as
c e n s ã o  d a  m a s s a  d e  á g u a  (m a r é

montante) produz uma corrente 
(fluxoj, seguida de outra em sentido 
contrario (refluxo). Esta última é 
provocada pela maré descendente.

A principal determinante da 
maior ou menor amplitude das ma
rés é a combinação do movimento 
de rotação terrestre com o de revo
lução da Lua em torno da Terra. A 
trajetória lunar em volta do eixo 
polar terrestre causa um atraso diá
rio de cinqüenta minutos nas ma
rés. A cada quinze dias as marés 
atingem sua maior amplitude (ma
rés de água viva), ocorrendo o in
verso nos intervalos (marés de água 
morta). As marés mais altas são 
produzidas pela ação conjunta da 
atração do Sol e da Lua, quando se 
encontram numa mesma linha 
(sizígia). Ocorre dessa forma um 
aumento da amplitude das marés, 
por ocasião da Lua cheia ou da 
Lua nova, e uma diminuição na 
época da quadratura (minguante ou 
crescente), período em que as for
ças do Sol e da Lua tendem a anu- 
lar-se reciprocamente.

Outras determinantes do com
portamento das marés são a situa
ção geográfica e as peculiaridades 
topográficas de cada região. Na 
parte meridional do oceano Pací
fico setentrional, por exemplo, as 
marés são medidas em centímetros, 
contrastando com as altas marcas 
alcançadas ao norte do Pacífico se

tentrional, onde as diferenças são 
de metros. Na baía de Fundy 
(Atlântico norte), há lugares em 
que as marés alcançam a altura de 
18 metros. No Alasca ultrapassam 
os 10 metros, e na baía de Mont- 
Saint-Michel variam entre 14 e 16 
metros. Tais amplitudes diminuem 
à medida que se afastam dos conti
nentes. Nas ilhas centrais do Atlân
tico, as marés alcançam altura 
pouco superior a 1 metro. Essa va
riação é causada pela irregular dis
tribuição da superfície entre conti
nentes e oceanos, com grandes 
diferenças de profundidade.

Marés fluviais

Na foz dos grandes rios, as ma
rés sofrem uma variação propor
cional ao volume de agua despe
jado nos estuários, principalmente 
no caso de baías. Sua altura é am
pliada durante as estações chuvo
sas ou no degelo, quando aumenta 
o tributo fluvial. De modo inverso, 
podem as marés oceânicas produ
zir efeitos rio acima, até encontra
rem uma barreira intransponível 
(corredeiras, quedas).

A velocidade alcançada pelas 
correntes das marés fluviais oscila 
entre 20 e 22 quilômetros por hora. 
Quando ocorre o predomínio das 
grandes marés verticais, forçando a 
corrente fluvial a escoar-se por es

treitos canais, resultam volumosas 
frentes de água (macaréus) que cor
rem rio acima, alcançando grandes 
altitudes. Na foz do Amazonas, por 
exemplo, essas frentes de água (co
nhecidas por pororoca) atingem a 
altura de 4 metros e correm a uma 
velocidade de 24 quilômetros por 
hora. Na baía de Fundy, entre 
Brunswick e Nova Escócia, verifi
ca-se também a ocorrência dessas 
gigantescas frentes de água. Igual
mente grande é o macaréu do rio 
Chientang, ao desembocar em 
Hangchow, na China.

Nos portos

Nas zonas portuárias, há neces
sidade do conhecimento exato do 
horário e da altura das marés, pois 
as embarcações só podem atracar 
sob determinadas condições. As ta
belas de altura e de horários são 
chamadas de “estabelecimento dos 
portos”, possuindo cada uma sua 
característica especial. No porto de 
Santos (SP), por exemplo, o “ esta
belecimento do porto é de duas 
horas e cinqüenta minutos, en
quanto no do Rio de Janeiro (RJ) 
e de três horas e seis minutos.

Maré, fonte de energia

Torna-se cada vez mais fre
qüente o aproveitamento das marés
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como fonte de produção de energia. 
Em Ille-et-Vilame, na França, o re- 
presam entodo rio Rance permitiu 
a construção de uma usina gera
dora que utiliza a força das marés. 
O Rance deságua no Canal da 
Mancha, e, em sua foz, a preamar 
(maré alta) alcança 13 metros de 
altura.

Durante a maré montante, são 
abertas as comportas da  usina, en
chendo a baía formada pelo repre- 
samento do rio. Na baixa-mar as 
comportas são fechadas, retendo a 
água do mar até que a maré des
cendente atinja metade de sua am
plitude. Nesse momento são liga
das as turbinas, para aproveitar a 
energia causada pela passagem da 
água pelas comportas.

Nos Estados Unidos foi criado o 
Projeto Passamaquoddy de Potên
cia de Maré, originado pela possi
bilidade de aproveitamento das ma
rés da baía de Fundy (amplitude: 
18 metros).

Esse sistema deverá utilizar duas 
baías: a de Passamaquoddy e a de 
Cobscook. As mares represadas 
pelo dique mais alto (Passama
quoddy) se escoarão para a represa 
mais baixa (Cobscook), movimen
tando em sua passagem o conjunto 
de turbinas dispostas entre as duas 
represas.

VEJA TAM BÉM : Oceanos e M a
res.

Marginalidade

A noção de marginalidade tem 
acepções diversas nas linguagens 
comum e acadêmica. Nas manche
tes e no noticiário policial dos jo r
nais, os termos “ marginalidade” e 
“criminalidade” são usados indis
criminadamente, como se fossem 
sinônimos. Assim, entende-se por 
marginais as pessoas que estão à 
margem da lei (assassino, assal
tante, traficante, explorador de mu
lheres, ou qualquer outro tipo de 
criminoso).

Mas a palavra “marginalidade” 
tem um outro sentido nas ciências 
sociais, sobretudo na América La 
tina. Ela especifica o grande_ exce
dente de mão-de-obra, fenômeno 
social que vem ocorrendo (em ge
ral, na formação das cidades lati
no-americanas) graças às fortes 
correntes migratórias do campo 
para os centros urbanos, e aos cha
mados “efeitos de atração” exerci
dos pela existência de pólos de 
crescimento económico nas cida
des, quase sempre devido à indus
trialização de algumas delas.

Em sua acepção vulgar, a noção 
dc marginalidade É ambígua, pois

os chamados marginais são parte e 
conseqüência da sociedade em que 
vivem, e nela encontram as regras 
de conduta a que estão sujeitos.

O submundo do crime, da ma
landragem e da vadiagem é organi
zado (as vezes até formalmente), e 
costuma impor regras de conduta 
nas quais seus participantes são 
treinados e socializados. Não são, 
portanto, pessoas isoladas num pe
queno mundo livre da coação so
cial, mas sim indivíduos que, mui
tas vezes, foram impelidos pelas 
circunstâncias a buscar refúgio no 
crime. E, nessa vida marginal, en
contram regras que, embora se des
viem das predominantes, também 
são rígidas e, até certo ponto, mol
dadas pela própria sociedade. 
Existe uma grande diferença, por 
exemplo, entre o estilo dos bando
leiros de uma sociedade rural e a 
forma de agir dos contrabandistas 
ou traficantes de drogas de um 
grande centro urbano.

Essas diferenças estão ligadas à 
cultura e aos problemas econômi
cos e sociais das respectivas socie
dades.

A ambigüidade da noção cor
rente de marginalidade decorre 
também de um preconceito que ali
menta, quase subconscientemente, 
a referência aos grupos e às pes
soas marginais. Não é só oor seu 
comportamento estranho que al-

Cada vez é mais freqüente a utilização das marés como fontes produtoras 
de energia. É o caso da represa construída no rio Rance, na França.

Os principais fatores responsáveis pelas marés são as forças de atração gra- 
vitacional da Lua e do Sol sobre a Terra. A ação dessas forças é maior 
quando os dois astros encontram-se em oposição: ocorrem então as maio
res marés, as de sizígia (ao alto). Quando a Lua e o Sol acham-se em quadra
tura, as marés determinadas são de pequena amplitude (embaixo). Embora 
as marés oceânicas sejam mais notáveis, também a crosta terrestre sofre
o  fe n ô m e n o  d »  e le u a ç ã o  o  a h a iM m o n to  d o  r, rv o  I (m a r é s  d o  to r ro ).

A migração para as cidades cria áreas de povoamento marginal. (Alagados.)
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guém é considerado marginal — 
em je ra l, só receberá essa classifi- 
caçao se, além de se desviar das 
normas comuns, for pobre ou mise
rável.

O conceito de marginalidade 
nas ciências sociais

Os estudos sociais mostram que, 
com a criação de pólos de desen
volvimento, a população urbana 
cresceu a tal ponto que saturou a 
capacidade das cidades de equi- 
par-se com os recursos necessários 
ao acolhimento da população m i
grante (habitações, serviços de 
agua e esgoto, eletricidade, trans
porte, etc.). Isso provocou o apare
cimento de favelas e cortiços em 
quase todas as grandes cidades. E 
com outros nomes, como “alaga
dos” no Recife, “ invasões”, em Sal
vador, “barriadas”, em Lima, “ cal- 
lampas”, em Santiago, “villas 
misérias”, em Buenos Aires, etc., 
essas regiões foram distinguidas 
como “áreas marginais” .

Essa populaçao marginal, além 
de viver em habitações precárias 
localizadas em áreas desprovidas 
de infra-estrutura* urbana, caracte- 
riza-se também, para alguns estu
diosos do assunto, pela dificuldade 
de ajustamento e integração no 
mercado de trabalho urbano. Ou
tros sociólogos, para caracterizar a 
marginalidade social, somam a es
ses fatores a relativa falta de estru
turação das relações entre pessoas 
e grupos que vivem em situação se
melhante.

Teoricamente, é difícil caracteri
zar este contingente populacional 
em termos de classes* sociais, pois 
faltam-lhe os atributos básicos pe
los quais se define uma classe: a 
vinculação estabelecida com um 
modo de produção e as conseqüen
tes relações de trabalho. Vista por 
alguns como uma espécie de escó
ria social e política, não faltou 
quem considerasse a expansão 
contínua das favelas um perigo 
para a civilização ocidental, com
parável à ameaça dos bárbaros à 
civilização greco-romana. Mais 
moderados e humanistas, outros 
sociólogos vêem a possibilidade de 
que a reprodução e expansão desse 
estilo de vida terminem por criar 
sua própria cultura —  submer
gindo os que nascem nas favelas 
num mundo à parte, caracterizado 
pela cultura da pobreza (na desig
nação do antropólogo norte-ameri
cano Oscar Lewis).

As migrações, o rápido ritmo de 
crescimento urbano e a incapaci
dade relativa de absorção do mer
cado de trabalho são resultantes da 
formação do sistema capitalista-in- 
dustrial em economias dependentes 
e de base agro-exportadora. Se
gundo algumas pesquisas feitas em 
diversas cidades da América La
tina, é o próprio crescimento eco
nômico que provoca os efeitos per
turbadores da marginalidade. 
Geralmente, o processo de indus
trialização desorganiza a vida rural 
existente e quebra os padrões cultu
rais, deixando o trabalhador do 
campo desprovido de condições 
para enfrentar o meio urbano-in- 
dustrial. Além disso, o crescimento 
das cidades atrai e mobiliza grupos 
da população que, por razões histó-

ricas, desarticularam-se anterior
mente e não foram reabsorvidos. 
Isso ocorre, por exemplo, em países 
onde a abolição da escravatura li
berou a mão-de-obra (substituin
do; a por imigrantes) sem reinte- 
grá-la totalmente. Quase sempre 
analfabeto e desprovido de técni
cas, o migrante rural não possui 
condições para se inserir de forma 
regular no mercado de trabalho. O 
fenômeno da migração é, portanto, 
uma das causas da existência de 
populações desempregadas, subem- 
pregadase até não-empregáveis.

Não são claros os efeitos do pro
cesso de marginalização de cam a
das da população sobre o acúmulo 
de capitais e o desenvolvimento 
econômico. A existência de mão- 
de-obra abundante tende a baixar 
os salários reais, facilitando a acu
mulação; por outro lado, a utiliza
ção (mesmo marginal) de parte do 
excesso da população é dispensável 
para o processo de acumulação, de
vido' aos ganhos de produtividade e 
à utilizaçao de tecnologias avança
das (automação*).

Assim, parte considerável da po
pulação marginal passa a dedi- 
car-se a funções até certo ponto ir
relevantes para o desenvolvimento 
económico e cria um modo de pro
dução que vive do aproveitamento 
e reelaboração das sobras da pro
dução industrial. Nas favelas e nos 
cortiços criam-se oficinas especiali
zadas em reaproveitar latas de con
serva, pneus velhos, aros de rodas 
de automóvel e outros objetos usa
dos para fabricar canecas, sandá
lias, panelas, etc. Desenvolve-se as
sim, nos interstícios da produção 
capitalista-industrial, uma econo
mia urbana que quase chega a ser 
de subsistência.

As pesquisas mostram, porém, 
que a favela é um microcosmo dife
renciado. Variando de cidade para 
cidade e dependendo do contexto 
sócio-econômico, grande parte dos 
favelados são operários e trabalha
dores do setor de serviços e de arte
sanato, não se distinguindo, por
tanto, do resto da população 
trabalhadora.

Dados desse tipo tornam insus
tentáveis as teorias sobre a inestru- 
turaçâo ou disponibilidade dos fa
velados, pois mostram que eles não 
são marginais em nenhum sentido 
— são trabalhadores que sofrem as 
conseqüências do baixo nível de sa
lários e da falta dos requisitos bási
cos que, de forma ideal, caracteri
zam a vida urbana ocidental.

Portanto, por trás do fenômeno 
da existência das favelas há com
plexos sociais que não são elucida
dos com a simples designação “ po
pulação marginal” . E, em qualquer 
nipótese, os estratos “ marginais” 
são criação do crescimento urbano- 
capitalista. Fazem parte da história 
do desenvolvimento econômico ca
pitalista, que não pode ser escrita 
como se fosse independente da 
criação, “ à sua margem” , dos pólos 
de pobreza e indigência material e 
cultural (representados pela popu
lação urbana chamada marginal).

VEJA TAM BÉM : Banditismo; Ca
pitalismo; Infra-estrutura Urbana; 
Migração.
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Marginalismo

Na segunda metade do século 
XIX, a economia política defronta- 
va-se com sério impasse ideológico. 
A escola clássica, baseada na teo
ria do valor-trabalho, acabara for
necendo os elementos para que vá
rios autores socialistas, sobretudo 
Marx*, fizessem uma crítica ao 
mesmo tempo científica e ideoló
gica do capitalismo*: eles demons
traram que esse sistema baseava-se 
na exploração do trabalho*, cujos 
frutos seriam apropriados pelos do
nos dos meios de produção. Era 
uma idéia já  implícita nas obras 
dos clássicos Adam Smith* e D a
vid Ricardo* e não havia como re
futá-la a partir das premissas da 
teoria do valor-trabalho. Nos mol
des da economia clássica era pre
ciso, portanto, descobrir uma nova 
teoria do valor, que não o relacio
nasse apenas ao trabalho.

Surgiu assim, como nova escola 
de pensamento econômico, o mar
ginalismo, também chamado de 
“teoria neoclássica de economia”. 
Essa teoria já  fora proposta por vá
rios autores — como Condillac*, 
Jean-Baptiste Say* e Herman Hen- 
rich Gossen (1810-1858) — , mas 
só encontrou aceitação geral ao ser 
relançada num momento mais 
propício (por volta de 1870) e si
multaneamente em três lugares: na 
Inglaterra, por Jevons* (The  
Theory o f  Political Economy); na 
Áustria, por Menger* (Grundsatz 
der Volkswirtshaftslehre); e na 
Suíça, por Walras* (Elements 
d'Economie Politique Pure). A par 
tir daí, o marginalismo constituiu a 
base da doutrina acadêmica oficial 
nos países capitalistas.

U tilidade, o conceito-chave

O valor de qualquer bem* ou 
serviço resulta de sua utilidade, isto 
é, de sua capacidade de satisfazer 
necessidades humanas. Essa é a 
idéia fundamental proposta pelos 
marginalistas ou neoclássicos. 
Sendo a necessidade uma carac
terística experimentada subjetiva
mente pelas pessoas, também a uti
lidade de um objeto ou serviço 
resulta de uma avaliação subjetiva. 
Um mesmo objeto pode ter utili
dade (e, portanto, valor) diferente 
conforme o indivíduo: como um ci
garro, p a ra  quem fuma e para 
quem nao fuma.

Dada essa proposição, é preciso 
explicar como determinada merca
doria (cigarro, por exemplo) pode 
ter o mesmo preço para diferentes 
indivíduos, com diferentes critérios 
de valor. Para isso, a teoria margi- 
nalista considera que a satisfação 
de cada necessidade requer certa 
quantidade de determinado bem ou 
serviço. Na medida em que a quan
tidade consumida pelo indivíduo 
aumenta, reduz-se a satisfação que 
ele obtém. Assim, o valor de cada 
bem seria dado pela utilidade pro
porcionada pela última unidade 
disponível desse bem, isto é, pela 
sua “utilidade marginal"’ (donde 
provém o nome da escola). Por-

tanto, utilidade marginal de um 
bem é a utilidade da ultima unidade 
desse bem de que o indivíduo -dis
põe. A utilidade marginal do auto
móvel, por exemplo, para alguém 

ue tenha três carros, é a utilidade 
o terceiro carro, que, presumivel

mente, é menor que a do segundo. 
Como a utilidade decresce na me
dida em que a quantidade consu
mida aumenta (até a saciedade), a 
utilidade marginal serve para medir 
a necessidade que ainda resta a sa
tisfazer, em outras palavras, para 
medir a escassez relativa do bem.

Quanto ao custo dos bens em 
termos de trabalho e de capital*, 
ele também resulta de uma avalia
ção subjetiva, isto é, de uma desuti- 
lidade ou renúncia à utilidade. Se
gundo a teoria marginalista, o 
trabalho causa desprazer enquanto 
atividade e só é realizado porque 
seu resultado (bens ou serviços) 
proporciona utilidade. Na medida 
em que o trabalho se prolonga, sua 
desutilidade (desprazer causado 
pela fadiga) aumenta e a utilidade 
marginal de seu produto diminui. 
Quando desutilidade e utilidade 
igualam-se, o trabalho cessa.

Os marginalistas consideram o 
capital como bens a cujo usufruto 
o indivíduo renuncia no presente, 
tendo em vista consumir maior 
quantidade deles no futuro. O capi
tal resulta, portanto, da poupança 
individual e seu volume é dado 
igualmente pelo ponto em que a 
utilidade marginal dos bens futuros 
é igual à desutilidade decorrente da 
renúncia ao consumo presente. 
Quando alguém não utiliza para 
seu consumo imediato tudo o que 
ganha, ele poupa uma parte de sua 
renda. Esta poupança, em geral, é 
investida, dando origem ao capital.

'O s  marginalistas supõem que a 
poupança é feita tendo por objetivo 
os rendimentos futuros proporcio
nados pela inversão. De acordo 
com o critério da valoração subje
tiva, a pessoa que poupa compara 
a utilidade do consumo presente 
com a do consumo futuro.

Dessas proposições a respeito de 
capital e trabalho, deduz-se que a 
cada bem se associa um custo (um 
preço de oferta), que aumenta com 
o volume de bens produzidos. 
Como cada bem é produzido me
diante utilização de trabalho e ca
pital, é preciso utilizar volumes 
cada vez maiores de capital e tra
balho, conforme a produção cresce. 
Com isto, o custo do trabalho se 
eleva, pois sua desutilidade cresce. 
Assim, os marginalistas explicam o 
fenômeno pelo qual a oferta de 
uma mercadoria só pode aumentar 
se houver aumento de seu preço.

A formação dos preços no mer
cado* ocorre de acordo com a clás
sica lei da oferta e da procura. O 

ue a teoria marginalista ofereceu 
e novo foi uma explicação psico

lógica, de fundo racionalista, para 
o funcionamento dessa lei.

Segundo essa teoria, o produto 
resulta da ação conjunta de três fa
tores de produção (trabalho, capi
tal e recursos naturais), combina
dos em determinadas proporções, 
conforme cada caso. A produtivi
dade de cada fator diminui na me
dida em que sua quantidade no 
processo produtivo aumenta em re
lação aos outros fatores. Na mar-
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gem, a produtividade de cada fator 
reflete seu valor, isto é, sua escas
sez relativa. Um fator será tanto 
mais valioso quanto menor sua dis
ponibilidade. Sendo os fatores tran
sacionados em mercados perfei
tamente competitivos (premissa 
clássica mantida pelos marginalis- 
tas), é possível demonstrar que seus 
preços —  salários do trabalho, ju 
ros do capital e renda da terra — 
correspondem a suas respectivas 
produtividades marginais.

Mas, na realidade, os mercados 
dos fatores estão longe de configu
rar um sistema de concorrência 
perfeita. O que não perturbou os 
marginalistas: pelo contrário, a dis
paridade entre os postulados de sua 
teoria e a vida econômica real ser
via-lhes de pretexto para uma de
fesa do capitalismo liberal, com o 
argumento de que seria este o único 
sistema no qual se poderia obter a 
plena justiça distributiva. Assim, o 
marginalismo constrói uma ima
gem da economia capitalista na 
qual não cabe qualquer justifica
tiva para a exploração: todos os fa
tores contribuem para a geração do 
valor e o produto se reparte (ou po
deria repartir-se -idealmente) de 
acordo com a proporção com que 
cada fator contribui.

No início do século XX, o mar
ginalismo foi refinado pelos auto
res das três escolas mais impor
tantes: a inglesa —  Marshall*, 
Pigou — , a austríaca — Bôhm- 
Bawerk (1851-1914), Von Wieser 
(1851 1926) — , e a de Lausanne
—  Pareto*. Mas a formulação
m a r g in a l is ta  o r ig in a l  m o s tro u -s e

cada vez menos relevante para a 
análise e solução de problemas eco
nômicos, na medida em que alguns 
países adotaram o planejamento 
econômico centralizado e o capita 
lismo se tornava cada vez mais mo
nopolista (e, portanto, cada vez me
nos parecido com as premissas de 
concorrência perfeita). A profunda 
crise de 1929 e a conseqüente de
pressão que perdurou até a Se
gunda* Guerra Mundial revelaram 
a fragilidade do raciocínio margi
nalista, para o qual crises e depres
sões generalizadas são teorica
mente impossíveis. Seria preciso 
uma análise abrangente como a de 
Keynes* para adaptar a teoria eco
nômica oficial” à problemática 
contemporânea do capitalismo.

Keynes era marginalista, mas 
suas teorias de renda, consumo e 
investimento não partem das pecu
liaridades de cada indivíduo e sim 
de comportamentos sociais, o que 
lhe permite expressar uma visão 
mais macroeconômica da reali
dade. Na versão keynesiana, o 
marginalismo torna-se mais eclé
tico e não enfatiza a teoria do valor 
marginal, que fica relegado a textos 
escolares ou a interpretações mais 
ideológicas. Abandonando justifi
cativas de cunho ideológico, 
Keynes inaugurou uma fase em que 
a ciência econômica utiliza cada 
vez mais o instrumental matemá
tico aplicado a problemas práticos.

VEJA TAM BÉM : Capital; Capita-
l i s m o ;  E c o n o m ia .

Marinha 
de Guerra

Para exercer soberania sobre as 
águas litorâneas e utilizar econô
mica ou militarmente os recursos 
do mar, a maioria dos países possui 
uma Marinha, que representa o po
der marítimo da naçao. Segundo o 
oficial norte-americano Alfred Ma- 
han, esse poder marítimo é a capa
cidade de um país em utilizar o 
mar e, quando necessário, disputar, 
obter, exercer e ampliar o domínio 
sobre ele, visando à consecução 
dos objetivos nacionais.

O poder marítimo exerce maior 
ou menor influência em todos os 
aspectos do poder nacional (polí
tico, econômico, psico-social e mi
litar) e é intimamente relacionado 
com outros órgãos do governo e da 
iniciativa privada. Entre seus com
ponentes destacam-se: poder naval, 
destinado a exercer o domínio do 
mar nas áreas de interesse do país, 
a fim de assegurar a integridade da 
nação, e garantir suas instituições 
(é constituído de forças e bases na
vais); meios aéreos, baseados em 
terra e operando sobre o mar; mari
nha mercante; portos e instalações 
portuárias; estaleiros de construção 
e reparos; órgãos, estabelecimen
tos, agências comerciais e pessoal, 
ligados a atividades marítimas.

Todo país que depende da utili
zação do mar para seu desenvolvi
mento e segurança deve garantir 
medidas de proteção às linhas de 
comunicações marítimas. O con

trole do mar pressupõe a aplicação 
de instrumentos do poder militar. 
Seu domínio não é uma função ab
soluta, mas precisa ser considerado 
para impedir sua utilização por ou
tras nações em tempo de paz ou 
por inimigo em caso de guerra.

No transporte marítimo, navios 
de qualquer nacionalidade podem 
aproximar-se das águas territoriais 
(cuja extensão varia de um país 
para outro), sem que isto constitua 
desafio ou ameaça; mas, em tempo 
de guerra, 90% das áreas habitadas 
acham-se sob alcance de modernos 
engenhos bélicos, transportados 
por meios navais. A política e a es
tratégia das nações consideram o 
mar importante elemento do poder, 
garantido pela Marinha e, especifi
camente, pela Marinha de Guerra.

Em conseqüência do desenvolvi
mento científico e tecnológico, a es
tratégia e a tática da guerra naval 
modificaram-se muito. O combate, 
antes travado apenas na superfície 
dos mares, passou a ser feito tam 
bém nas profundezas submarinas e 
no espaço aéreo correspondente.

O poder naval de uma nação, 
elemento constitutivo de real im
portância do poder militar e, por
tanto, do próprio poder nacional, 
opera através de canhões com pro
jeteis e de mísseis*; submarinos 
com torpedos e outros engenhos; 
aviões com bombas e foguetes; ma
rinha mercante e transportes; for 
ças anfíbias e forças de desembar 
que. Esses meios navais operativos 
são adestrados para executar com 
sucesso qualquer tarefa militar so
bre as águas, não só isoladamente, 
mas também em conjunto com a 
Força Aérea e o Exército.

A Marinha deve estar em condi
ções de estudar, desenvolver e em-

A história da Marinha brasileira começou oom ao caravelas do século XVI.
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Batalha de Riachuelo: a Marinha do Brasil confirmando sua capacidade bélica. (Óleo de Vitor Meirelles.)

pregar doutrinas, técnicas, estraté
gias, táticas e meios para a 
realização de ações e operações ne
cessárias a uma campanha naval 
ampla; ter condições de estender 
sua ação sobre áreas terrestres lito
râneas, tanto na guerra convencio
nal quanto na guerra nuclear.

Marinha brasileira

No Brasil, a Marinha (ou tam 
bém Marinha de Guerra, Marinha 
do Brasil ou Marinha brasileira) é 
uma das Forças Armadas. Trata-se 
de instituição nacional permanente 
e regular, baseada na hierarquia e 
na disciplina, sob autoridade su
prema do presidente da República 
e dentro dos limites da lei. Ela é es
sencial à política de segurança na
cional, destinando-se “ a defesa da 
pátria e à garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem” 
(art. 91 da Constituição de 1969).

A administração dos negócios 
da M arinha é atribuição do Ministé
rio da Marinha, sob a direção do 
ministro da Marinha, que também 
comanda a corporação.

As missões da Marinha são con
sideradas básicas (quando derivam 
de sua destinação constitucional) 
ou complementares (quando con
substanciam serviços de utilidade 
pública, de caráter não militar, 
para bem-estar da  população).

Por suas missões básicas, a Ma

rinha brasileira é instrumento do 
poder militar, pois deve “conduzir 
a aplicação da componente marí
tima do poder nacional, que é o po
der marítimo, e aplicar o poder na
val em operações militares para 
controle das áreas marítimas de in
teresse do Brasil, para a defesa do 
tráfego marítimo nacional, para o 
atendimento de compromissos in
ternacionais e para emprego com
binado com as demais Forças Ar
madas, a fim de assegurar a 
integridade da nação e defender e 
garantir os poderes constituídos, a 
lei e a ordem e a consecução dos 
demais objetivos nacionais” .

Ao Ministério da Marinha cabe 
ainda como missões básicas: esta
belecer as diretrizes para a política 
marítima do Brasil; formular e efe
tivar a execução da política naval; 
organizar e adestrar as forças na
vais, aeronavais e do Corpo de Fu
zileiros Navais; pesquisar e orien
tar o desenvolvimento da marinha; 
orientar e controlar, no tocante à 
segurança da navegação e à segu
rança nacional, a Marinha Mer
cante e demais organizações e ati
vidades correlatas; promover a 
segurança da navegaçao marítima, 
fluvial e lacustre; realizar a pratica- 
gem militar, supervisionar a prati- 
cagem civil no que_interessa à segu
rança da navegação e à segurança 
n a c io n a l; exerccr a  p o lític a  n a v a l, 
visando principalmente ao uso do

mar territorial e zona contígua, das 
águas interiores, da plataforma 
submarina e dos terrenos da Mari
nha e aqueles marginais a portos, 
rios, lagoas e canais; e cooperar 
com os demais órgãos governa
mentais na garantia dos poderes 
constituídos, da lei e da ordem.

Dentre as missões complementa
res da Marinha, destacam-se: hi
drografia e auxílio à navegação; 
oceanografia e auxílio à pesca; 
transporte marítimo; serviço de pa
trulha costeira e socorro marítimo; 
atividades industriais; ensino pro
fissional marítimo (Lei 5 461/68); 
colaboração, em caso de calami
dade pública, com as autoridades 
federais, estaduais e municipais, na 
assistência às populações atingi
das; cooperação com a defesa civil; 
participação em programas nacio
nais de ação cívica; participação 
em programas governamentais de 
desenvolvimento sócio-econômico; 
alfabetização; auxílio aos serviços 
de repressão ao contrabando; de
fesa da fauna marítima, da flora 
aquática e da pesca em águas bra
sileiras, em colaboração com ou
tros órgãos; assistência aos habi
tantes de zonas litorâneas ou 
ribeirinhas; e fornecimento de in
formações sobre meteorologia.

A organização do Ministério da 
M arinha é baseada na Reforma
A d m in is t r a t iv a  (D e c r e t o - le i  n .°

200, de 5-2 1967) e no Decreto n.°

62 860, de 18-6-1968, que estabele
ceram sua estrutura basica da se
guinte maneira: Órgão da Direção 
Geral —  Almirantado (Estado- 
Maior da Armada, EMA, e Chefia 
do Estado-Maior da Armada, 
CEMA); Órgãos Setoriais — co
mando de operações navais, secreta- 
ria-geral da Marinha, diretoria geral 
de material da Marinha, diretoria ge
ral do pessoal da M arinhaediretoria 
geral de navegação; Órgãos de 
Apoio —  as diretorias; Ór
gãos Regionais — os distritos na 
vais; e Órgãos Periféricos — 
organizações militares administra
tivas e frações administrativas das 
forças navais, aeronavais, navios, 
bases navais, unidades de tropa, ca
pitanias e estabelecimentos de 
apoio.

A Marinha brasileira possui for
ças operativas (que compreendem 
os meios de combate, abrangendo 
as forças navais e aeronavais, o 
Corpo de Fuzileiros Navais e ativi
dades terrestres) e organização de 
terra (distritos navais, bases .navais, 
fábricas, arsenais; centros e escolas 
de formação, instrução e especiali
zação; depósitos e instalações de 
abastecimento e suprimento; orga
nizações de apoio e todas as de
mais atividades terrestres).

Oficiais e subalternos da Mari
nha são formados em escolas pró
prias, aperfeiçoando-se em cursos 
especiais. No Colégio Naval de 
Angra dos Reis, além das matérias 
obrigatórias no segundo grau, são 
ministradas noções de marinharia, 
manobras, armamento e navega
ção. E na Escola Naval (Ilha de 
Villegaignon, RJ) a educação é de 
nível superior, destinada a formar 
oficiais. Para o exercício do co
mando de unidades (navios de mé
dio e grande portes), funções de Es
tado-M aior e para alcançar o 
Almirantado, o oficial cursa a Es
cola de Guerra Naval (Praia Ver
melha, RJ).

O recrutamento e a formação do 
pessoal subalterno da Armada se 
faz, normalmente, através das esco
las de aprendizes de marinheiro, 
em diversas partes do Brasil (For
taleza, Recife, Salvador, Vitória e 
Florianópolis), e nas escolas de for
mação de reservistas navais, situa
das em Belém, Natal, Salvador, 
Rio de Janeiro e na base fluvial de 
Ladário, Mato Grosso.

História da Marinha

No desenvolvimento histórico da 
Marinha no Brasil distinguem-se 
três períodos (o português, o inglês 
e o americano).

O período português vai desde o 
descobrimento do Brasil até a aber
tura dos portos, em 1808. Caracte
rizou-se pela vigorosa estratégia 
marítima de Portugal, aplicada so
bretudo nas ligações da metrópole 
com a área nordestina, o que resul
tou no maior desenvolvimento 
dessa região, durante os séculos 
XVII e XVIII, quando a fácil liga
ção com Angola e Guiné propiciou 
a introdução do escravo no Brasil. 
Nessa época, era muito mais sim
ples ir de São Luís ou Belém a Lis
boa, do que ao Recife ou Salvador 
(onde se achava a sede do governo 
co lo n ia l) . A  c irc u la ç ã o  p e rifé rica
era fácil na costa leste e difícil, ou



r ™ f "' ■ ' TPr *<w"̂
---------------------------------------

4 Marinha de Guerra

DISTRITOS NAVAIS E 

COMANDO NAVAL DE BRASILIA

S«d« do D N •

DA DELIMITAÇÃO DO MAR TERRITORIAL DO BRASIL

200 Fim do
mar

Linha da maré te rrito ria l

Plataforma
continental

Talude
continental

ejsassou a contribuir na manuten 
çao da integridade e unidade polí
tica nacionais. Na Guerra do Para 
guai, confirmou sua capacidade 
como instrumento de guerra, nas 
batalhas de Riachuelo, Humaitá e 
Angostura, e garantiu as linhas de 
comunicações dos aliados (Brasil, 
Argentina e Uruguai) ao longo dos 
rios Paraná e Paraguai.

A proclamação da República no
Brasil marcou o declínio do pe
ríodo inglês, cujos últimos momen
tos seriam assinalados com a Es
quadra de 1910 e a participação da 
Divisão Naval em Operações de 
Guerra sob controle operativo bri
tânico na Primeira Guerra Mun
dial. Era o fim do comércio exclu
sivo com a Europa: os produtos 
brasileiros passaram a disputar os 
mercados do continente. Com isso, 
iniciou-se o período americano, ca
racterizado pelo poder marítimo 
norte-americano, pelo surto indus
trial (1914-40), pela fase áurea do 
café (até 1929) e sua queima (1931 
a 1944), pela Revolução Russa* de 
1917, pelas conferências interame- 
ricanas e pela contratação da Mis
são Naval.

Com a Segunda Guerra Mun
dial, o Brasil vinculou-se ainda 
mais ao continente e, no pós-guerra 
(progresso tecnológico e crescente 
interdependência sob estratégia 
global),passou a fazer parte da Õr 
ganizaçao das Nações Unidas, da 
Organização dos Estados America
nos e do Tratado Interamericano 
de Assistência Recíproca. Ao pe
ríodo correspondem o Programa de 
Assistência Mútua e a substituição 
do material europeu da M arinha 
pelo norte-americano.

O declínio começa em torno de 
1960, quando a Europa volta a pre
dominar no comércio exterior bra
sileiro, e termina a fase da substi
tuição de importações que se 
iniciou na década de 50. Expres- 
sa-se, ainda, em inflação descontro
lada e na conseqüente intranqüili
dade político-social, que culminam 
na Revolução de 1964, a partir da

A "Verolme —  Estaleiros Reunidos do Brasil S.A. foi constituída em 1959, 
com instalações na baia de Jacuacanga, Estado do Rio de Janeiro.

quase impossível, na costa leste- 
oeste, o que atrasou a integração 
dessa área costeira na unidade ter
ritorial. A intensa navegação no 
Atlântico Norte tornou acessíveis a 
Armadas européias as costas do 
Brasil, entre Recife e Rio de Ja
neiro. A interferência marítima de 
outros países forçou a reação da 
colônia contra holandeses (Per
nambuco e Bahia), franceses (Rio 
de Janeiro e Maranhão) e constan
tes ataques de corsários.

Na época das bandeiras, tam 
bém as águas fluviais (rios Tietê, 
São Francisco, Paraná e afluentes) 
passaram a ser navegadas, permi
tindo expandir as fronteiras, explo
rar até a região do Prata. Os novos 
domínios foram confirmados em 
1750, pelo Tratado de Madri.

O transporte de riquezas e maté- 
rias-primas do Brasil (pau-brasil, 
1500-53; açúcar, no século XVII; 
e ouro, no século XVIII) e a neces
sidade de defender os comboios de 
ataques piratas forçaram Portugal 
a aperfeiçoar seus recursos m aríti
mos. Mas, aos poucos, a metrópole 
foi perdendo o domínio dos mares 
e de seu monopólio, cedendo-os à 
Inglaterra que, desde 1703, aspi
rava ao ouro brasileiro, aos merca
dos e ao monopólio de Portugal.

O período inglês estendeu-se por 
mais de cem anos (a partir de 
1810), durante os quais a Ingla
terra comprovou a solidez de seu 
poder marítimo, enquanto o Brasil 
era elevado a Reino Unido (1815), 
conquistava sua independência 
política (1822) e vivia promissoras 
fases econômicas, com a exporta
ção do café (1832 80), o surto pré- 
mdustrial (1855-1914) e a explora
ção da borracha (1860-1910). Ao 
mesmo tempo, foram introduzidas 
a navegação a vapor, as ferrovias 
e as primeiras sociedades comer
ciais e industriais.

O período brasileiro

A Marinha brasileira começou a 
organizar se com a independencia,

Essa empresa encarregou-se da construção do "Doceangra", o maior navio
mercante da América Latina, na época de seu lançamento ao mar.
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Os oficiais e subalternos da Marinha são formados em escolas próprias.

qual não só a Marinha brasileira 
consolida-se, como se reorganiza, 
adquire e constrói navios.

M arinha  M ercante

A Marinha Mercante destina-se 
ao transporte de cargas e passagei
ros. Possui para isso navios de vá
rios tipos que asseguram o fluxo do 
comércio externo e interno. A di
versificação e especialização desse 
tipo de transporte é conseqüência 
da natureza da carga transportada. 
Seu objetivo é obter maior rendi
mento no transporte, por menores 
custos, dentro do quadro competi
tivo de armadores e países.

Ao mesmo tempo que aumentam 
as tonelagens, cresce a rapidez dos 
modernos navios e tornam-se alta
mente especializados os equipa
mentos para embarque e desembar
que nos portos*. Estes deixaram de 
ser considerados um simples termi
nal no sistema de transporte. Sua 
localização, diante das exigências, 
é vital e ditada pela articulação 
com o transporte terrestre e aéreo.

Os navios cargueiros são classi
ficados de acordo com a carga 
principal. Podem ser navios porta- 
containers (ou navios-contentores), 
porta-lash (ou porta-barcaças), roll 
on roll o f f  (ou porta-veículos), gra- 
neleiros ou supergraneleiros, etc. 
Os navios-contentores recebem 
grandes volumes (containers), 
tendo em seu interior a carga a 
transportar; os navios porta-barca
ças transportam barcaças ou cha
tas com a carga, o que permite a 
utilização de portos em aguas me
nos profundas e sem equipamentos 
modernos; os navios roll on roll o ff  
transportam veículos (embarcados 
ou desembarcados rodando com 
seus próprios motores); e os navios 
graneleiros ou supergraneleiros 
transportam produtos líquidos, sóli-

dos e gasosos, principalmente petró
leo. minério, gases e cereais.

A Marinha Mercante brasileira 
chej>ou a ser a quarta do mundo no 
período imperial, decaindo no sé
culo XX. Na década de 60 tomou 
novo alento com a política marí
tim a adotada. Até 1970, com a im
portação de know-how, construção 
e instalação de novos estaleiros e 
melhoramento dos antigos, a Mari
nha Mercante do Brasil teve incor
porados à sua frota 82 navios com 
um total de 699 090 TPB (Tonela
das de Porte Bruto). A frota mer
cante fluvial, em 1972, tinha 171 
embarcações de mais de cem TPB, 
com total de 66 409 TPB.

A política marítima brasileira é 
desenvolvida por órgãos federais 
(ministérios da Marinha e dos 
Transportes) e pela iniciativa pri
vada. O Ministério da Marinha, 
através da diretoria de portos e cos
tas, é responsável pelo ensino pro
fissional (Escola de Marinha Mer
cante, para oficiais, e Centro de 
Instrução da Marinha Mercante, 
para formar pessoal subalterno). O 
Ministério dos Transportes, através 
da Superintendência Nacional da 
Marinha Mercante (Sunamam), rea
liza a administração federal sobre 
a Marinha Mercante e a construção 
naval. Entre as empresas brasilei
ras que operam nas linhas de nave
gação acham-se a Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro, a 
Companhia de fJavegação Marí
tima Netumar, a Companhia Pau
lista de Comércio Marítimo, e 
ainda a FRO NAPE —  Frota Na
cional de Petroleiros e a DOCE- 
NAVE — Companhia de Navega
ção do Rio Doce.

VEJA TAM BÉM : Exército: Nave
gação: Navios; Portos.

Marionetes

A marionete é um tipo de boneco 
usado em representações teatrais, 
tanto com finalidade artística como 
pedagógica. Geralmente é cons
truída em madeira mole, com jun
tas articuladas e movidas por fios, 
ligados a uma cruzeta manipulada 
do alto pelo operador.

Não e possível precisar com exa
tidão a origem das marionetes. Sa
be-se que a teatralização por meio 
de bonecos já  fora realizada por 
egípcios, hindus, gregos e romanos, 
entre outros povos. No Egito, um 
modelo de teatro de marionetes foi 
encontrado no túmulo de Kelmis, 
cantor de Osíris, enquanto na mito
logia hindu uma lenda conta que o 
deus Siva apaixonou-se pela bo
neca móvel de sua esposa. Inúme
ros autores da Grécia clássica, 
como Heródoto*, Homero*, e Aris
tóteles* falam também de estátuas 
animadas e exibições de bonecos, 
denominando-as agalmata neuros- 
pasta  (“ imagens movidas por meio 
de fios”). Já os romanos chama- 
vam-nas puppae (“bonecas”) ou

imaçinunculae animatae (“peque
nas imagens animadas”).

Após a queda do Império Ro
mano, as marionetes quase desapa
receram enquanto expressão tea
tral, mas ressurgiram nas igrejas 
medievais, com o objetivo de tor
nar mais eficazes certas mensagens 
religiosas.

O termo marionete parece ser de 
origem italiana. Na Veneza do sé
culo X, era realizada a festa das 
Marias, durante a qual doze jovens 
ricamente vestidas saíam em pro
cissão. Posteriormente, essas mo
ças foram substituídas por estátuas 
de madeira — as marione. Repro
duzidas em miniatura por fabrican
tes de brinquedos, essas bonecas re
ceberam o nome de marioneta.

Somente a partir do século XVI, 
o espetáculo de marionetes tomou 
seu caráter preciso. Juntamente 
com a Commedia* deli’Arte, difun
diu-se da Itália por toda a Europa. 
As personagens tornaram-se mais 
variadas e as técnicas de animação 
enriqueceram-se. No século XVII, 
Polichinelo, uma das mais famosas 
marionetes de todos os tempos, pas
sou das ruas de Paris para os requin
tados salões da cidade.

Freqüentemente, em versões po
pulares ou aristocráticas, as comé
dias animadas por marionetes eram

Os espetáculos com marionetes desenvolveram-se na Itália durante o século 
XVI e difundiram-se depois por toda a Europa. (Gravuras italianas.)
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Aeroporto principal: Casablanca
Marrocos Rodovias: 24 775 km

----------------------------------------  Ferrovias: 1 756 km
Unidade monetária: dirrã

SUM ÁRIO

Localização: noroeste da África 
Limites: mar Mediterrâneo (N); 

Saara Espanhol (S); Argélia (L); 
oceano Atlântico (0)

Superfície: 446 550 km2 
População: 16 310 000 hab. 
Cidades principais:

Rabat (capital — 367 620 hab.): 
Casablanca (1 506 373 hab.); 
Marrakech (332 741 hab.); Mek- 
nes (248 369 hab.)

Idioma: árabe (oficial) e berbere 
Religião: islamismo 
Portos principais: Casablanca; Safi; 

Mohammedia; Tânger

Do século VI ao III a.C. os fení
cios* instalaram colônias na costa 
mediterrânea e depois na costa 
atlântica do atual Marrocos, próxi
mas ao estreito de Gibraltar*. 
Mantinham relações amigáveis 
com os chefes locais, sem interferi
rem em seu governo.

No final do século I a.C., o im
perador Augusto* incorporou a re
gião â província romana da Mauri
tânia. A influência de Roma 
sobrevive às invasões dos vândalos 
e montanheses (século V d.C.) e du
zentos anos depois o latim ainda 
era a língua oficial.

A invasão árabe do século VIII 
acaba com a dominação romana, 
iniciando a conversão das popula
ções berberes locais ao islamismo* 
e estabelece o governo da dinastia 
dos Idrissidas (788-974), que funda 
em 808 a cidade de Fez. Mas a re
gião continua fragmentada em gru
pos tribais. A dinastia Almorávida

Os bonecos têm se mostrado eficientes para fins educativos. (Fantoches.)

adaptações dos repertórios em 
moda nos grandes teatros. Teste
munhos sobre esse curioso tipo de 
espetáculo são encontrados na obra 
de escritores como Goethe* , Vol- 
taire*. Charles Dickens*, Garcia 
Lorca*, e Anatole France*.

No século XX, as marionetes

& assaram a ser empregadas tam- 
ém na televisão e no cinema, espe^ 

cialmente com os tchecos Jiri 
Trnka, Bretilav Pojar e os polone
ses Zenos Wasilewsky e sua esposa, 
Halina Bielinska. Um dos países 
em que essa arte tomou impulso foi 
a Tchecoslováquia, em cuja capital 
foi organizada, em 1928, a União 
Internacional de Marionetes. Vinte 
anos depois, o espetáculo de mario
netes foi integrado por lei ao sis
tema teatral do pais, surgindo a 
Cooperativa Central dos Teatros 
de Marionetes. Na Academia de 
Teatro de Praga, criou-se um curso 
de quatro anos para formar espe
cialistas em marionetes, plastici
dade cênica, dramaturgia e psicolo
gia do espectador.

No Brasil, as marionetes alcan
çaram bastante popularidade, com 
os “títeres de porta” , os “títeres de 
casaco” e as companhias itineran
tes do século X IX  de “títeres e bo- 
nifrates”. No século XX, desta
cam-se os populares “Mumulengo” 
no nordeste e o “ João Minhoca” e 
“Baguela” , no sul.

O teatro de títeres

As marionetes fazem parte de um 
tipo de espetáculo teatral, o teatro 
de títeres que, além de bastante 
divertido, possui um excelente va
lor pedagógico. Além das marione
tes, o teatro de títeres abrange: o 
títere de guante (boneco de luva 
ou fantoche); o títere de varilla (bo
neco dc vara ou vareta); o títere de 
silueta (boneco de sombra) e ou

tros, como o títere de cabeça, as 
máscaras animadas, o boneco de 
ventríloquo e o bunraku japonês.

O fantoche é composto por uma 
cabeça oca, geralmente de papier 
machê (massa de papel e cola), 
com um orifício no pescoço, onde 
se fixa o indicador de quem mani
pula o boneco. O corpo do boneco 
e formado pela mão e o braço do 
operador vestidos com uma roupi- 
nha. O fantoche é manipulado por 
baixo, e o operador oculta o corpo 
com uma tapadeira.

O títere de varilla é um boneco 
inteiriço, sustido por baixo, com os 
braços ligados a varetas manipula- 
das pelo operador. O títere de si
lueta ou de sombra consiste em re 
cortes colocados entre uma luz 
forte e uma tela opaca. Este tipo de 
boneco foi bastante desenvolvido 
na China. Já  o títere de cabeça é 
feito com uma enorme cabeça colo
cada sobre a do operador, que mo
vimenta a boca articulada do bo
neco com a mão esquerda.

Existem também bonecos em 
que a movimentação é feita a um 
só tempo por fios, varetas e mãos 
do operador. Um exemplo é o bun
raku, boneco que possui quase 2/3 
do tamanho de um adulto, acio
nado por três titeriteiros. Um deles 
insere a mão esquerda nas costas 
do boneco, controlando a cabeça 
através de uma vareta, à qual estao 
ligadas alavancas auxiliares Dara 
os olhos, boca e sobrancelhas. 
Outros dois titeriteiros controlam 
mãos e pés. Os títeres sempre esti
veram ligados à arte cênica japo
nesa, atingindo grande expressão 
no tradicional teatro Kabuki, so
bretudo durante o século XVI.

VEJA TAM BÉM : Commedia dei
I 'A rte. Na meseta marroquina, importantes centros urbanos como Marrakech.
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O clima é desértico no sul e no leste do Marrocos. (Oásis de Tinerhir.)

estende seu domínio até Argel e o 
sul da Espanha, funda a cidade de 
Marrakech (1062) e na mesma 
época realiza a unificação nacio
nal. Seguem-se as dinastias Almóa- 
das (século XII e parte do XIII) e 
Marinida (até o século XIV).

No século XV, há investidas 
portuguesas e espanholas na costa, 
para garantir a navegação. A di
nastia saadiana (1554-1659) — 
que luta contra os cristãos na Espa
nha —  é substituída pela dos alauí- 
tas de Tafilalet, a mais estável de 
todas, e que ainda permanecia no 
poder no início da decada de 70.

Nos séculos XVII e XVIII, o 
M arrocos assina vários tratados 
comerciais com a Inglaterra, a Es
panha e a França. Em 1765, a 
França consegue prioridade sobre 
as outras potências. Em 1830, o 
sultão do Marrocos ajuda os argeli
nos que sofrem uma invasão fran
cesa. Os franceses derrotam as tro

as marroquinas na batalha de Isly 
1844), bombardeiam Tânger e 

Mogador, e impõem um novo tra
tado, que amplia sua ascendência 
sobre o país africano.

Para solucionar a rivalidade en
tre as potências européias quanto 
ao Marrocos, o Tratado de Madri 
(1880) libera o país à penetração 
econômica estrangeira. Em 1901, a 
pretexto da multiplicação de movi
mentos nacionalistas e da má ad
ministração local, a França volta a 
impor-se no país. Depois, fazem-se 
acordos para preparar a partilha do 
Marrocos entre Inglaterra, Espa
nha e França; mas, em 1905, a Ale
m anha entra em cena, desembar
cando forças em Tânger com o 
objetivo de também participar da 
divisão. A Conferência de Algeci- 
ras (1906) decreta a internacionali
zação do país e a concessão de pri
vilégios às potências européias.

Num acordo franco-alemão de 
1911, a França estabelece de fato 
seu protetorado sobre o Marrocos,

cedendo em troca parte do Congo* 
francês. No ano seguinte, a Espa
nha obtém duas zonas de influen
cia: Rif e Ifni.

Em 1930, o país passa a ser ad
ministrado pela França, quando se 
preparam as leis para serem assina
das pelo sultão, chefe nominal do 
Marrocos.

Jovens estudantes marroquinos 
fundam em 1934 o Comitê M arro
quino de Ação, que reivindica 
maior participação nacional no go
verno, uma assembléia nacional 
muçulmana e o fim da administra
ção direta francesa. Em 1943, fun
da-se o partido nacionalista Istiq- 
lal, com a participação de 
burgueses marroquinos e forte or
ganização política. A França re
prime violentamente as revoltas de

Rabat, Fez e Salé, tenta abafar os 
movimentos nacionalistas com re
formas administrativas e rejeita as 
reivindicações de independência do 
sultão. Em 1953, o sultão Maomé 
V (1910-1961) é deposto e depor
tado, mas volta para liderar o mo
vimento de independência. Em 
1956, França e Espanha reconhe
cem a emancipaçao política do 
Marrocos. Em 1958,o Istiqlal as
sume o poder, cindindo-se, algum 
tempo depois, em duas facções. A 
ala progressista, liderada por Ben 
Barka (1920-1965), forma a União 
Nacional das Forças Populares 
(UN FP) que, apoiada pela União 
Marroquina do Trabalho (UMT), 
passou a liderar a oposição.

Com a morte de Maomé V, em 
1961, sobe ao trono seu filho Has-

san II. Em 1962 é promulgada uma 
Constituição e as eleições dão 
maioria ao partido monarquista (si
tuacionista). Sob acusações de 
conspiração, militantes oposicio
nistas são severamente reprimidos. 
Depois de uma greve geral, em 
1965 Hassan II assume poderes ab
solutos. No mesmo ano, Ben Barka 
é assassinado em Paris por agentes 
marroquinos. Em 1966, o M arro
cos adquire armamentos e jatos dos 
Estados Unidos (recebendo tam 
bém ajuda econômica), em vista do 
fortalecimento bélico da vizinha 
Argélia*, yue recebe ajuda da 
União Soviética. No conflito árabe- 
israelense, o país dá um apoio for
mal à causa árabe.

Em 1970, nova Constituição é 
adotada, pondo fim ao governo ab
soluto do rei Hassan II. Entre 1971 
e 1972, alguns setores das forças 
armadas tentam eliminar o rei; em 
conseqüência, o governo efetua um 
expurgo no exército, no qual é as
sassinado o Gen. Muhammad Ouf 
kir (1924-1972), responsável pela 
morte de Ben Barka. Em 1973, o 
rei Hassan II foi obrigado a nacio
nalizar as terras e os negócios em 
mãos de estrangeiros. Em março, o 
governo reconhece oficialmente a 
existência de grupos guerrilheiros 
ligados à UNFP.

Montanhas entre o mar 
e o deserto

Ao norte, em cadeias paralelas 
ao litoral, estão as montanhas Rif, 
profundamente entalhadas pela 
erosão e com altitudes de cerca de
2 000 m. O maior conjunto monta
nhoso é o Atlas, de dobramentos 
alpinos e dividido em três grandes 
cadeias. Do Atlântico aos planal
tos orientais estende-se o Alto 
Atlas, onde os cumes ultrapassam
3 500 m (o ponto culminante é o 
T u b k a l, d e  4  165 m , c o b erto  de
neve no inverno). Ao norte dessa

E mediterrâneo a noroeste, onde se situa a capital. (Muralha de Rabat.)

Q u ilô m e tro s
Tarfaia
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A pecuária alimenta atividades urbanas: tingimento de couros em Fez (esq.) e mercado de lãs em Marrakech.

cadeia, o Médio Atlas forma bar
reiras entre o leste e a costa Atlân
tica (ponto máximo: Djçbel Bu Na- 
cer, com 3 354 m). E rico em 
formações calcárias (grutas e ca
vernas), e tem grandes pastagens 
onde tribos seminômades fazem 
pastoreio. Ao sul, paralelo ao Alto 
Atlas, está o Anti-Àtlas, menos ele
vado e de terrenos antigos. Ocupa 
a parte ocidental do pais e prolon
ga-se pela cadeia Djebel Sarnro. As 
montanhas que dominam o norte 
das planícies dos rios Sus e Dades 
vão caindo para o sul em direção 
ao vale do rio Dra e à depressão 
que forma os hamadas (planaltos 
desérticos de pedra), cuja superfície 
é formada pelo afloramento de la
jes rochosas.

No ocidente, entre o Atlas e o 
Atlântico, avança a meseta m arro
quina, com alturas entre 500 e 600 
m e com as melhores pastagens e 
extensos bosques. Nessa região, 
chamada “celeiro do Marrocos”, 
surgiram as grandes cidades como 
Fez, Marrakech e Meknes.

Os rios são pouco volumosos. 
Os mais longos nascem no Atlas e 
desembocam no Atlântico. O mais 
importante é o Sebu, de 550 km, 
não sujeito a secas, e navegável por 
150 km.

No norte, a vegetação é tipica
mente mediterrânea (oliveiras, car
valhos, vinhas, palmeiras). Nas 
montanhas, sempre há densas flo
restas. No leste, onde as chuvas são 
inferiores a 300 milímetros anuais, 
domina a estepe. Ao sul, que tem 
precipitações de apenas 100 milí

metros, a vegetação é desértica. 
Portanto, o clima varia de mediter
râneo ao norte para desértico ao 
sul. O oeste, exposto aos ventos 
oceânicos, é mais úmido que o 
leste. Há seis meses de seca quase 
absoluta (verão) e seis meses frios 
e chuvosos (inverno). Nunca apare
cem estações intermediárias.

Fosfato é a riqueza

A maior parte da população de- 
dica-se à agricultura e é formada 
basicamente por árabes e berberes 
(estes divididos em tribos heterogé
neas, algumas sedentárias, outras 
nômades, com uma parte ainda fa
lando dialetos berberes). Franceses, 
espanhóis, portugueses, judeus e 
sudaneses completam a população. 
Há maior densidade demográfica 
no litoral (Rabat, Casablanca), 
onde se concentram os europeus, 
enquanto os muçulmanos preferem 
se estabelecer nas zonas rurais do 
interior.

O subsolo rico em minerais for
nece a maior riqueza marroquina, 
o fosfato, do qual o país é o se
gundo produtor mundial (só tem à 
sua frente os Estados Unidos) e o 
maior exportador (conforme es
tatísticas de 1972). Também hà ja 
zidas de carvão, ferro, chumbo, co
balto e molibdênio.

O Marrocos ainda é pobre em 
indústrias de base, mas tem um 
conjunto bastante diversificado de 
industrias de transformação, no 
qual se destaca a Ue alimentos e em 
seguida a têxtil, a metalúrgica, a de

cimento e as químicas (adubos e es
sências para perfumes, sobretudo).

A economia é predominante
mente agrícola. Coexistem uma 
cultura tradicional que sustenta 
95% da população rural e uma cul
tura moderna destinada à exporta
ção. Os cereais (trigo, milho, sorgo, 
aveia, cevada e arroz) ocupam 80% 
da superfície cultivada. Desenvol
vem-se também culturas de legumi
nosas (ervilhas, lentilhas), frutas 
(figos, tâmaras, damascos) e plan
tas industriais (oliva, linho, algo
dão, girassol). A pecuária é impor
tante na economia nacional: a 
criação de gado é mais intensa nas 
zonas montanhosas, enquanto nas 
desérticas e nas estepes do leste 
criam-se ovinos, caprinos, e came
los. A pesca é ativa no litoral atlân
tico e sustenta indústrias de pes
cado enlatado em Agadir, Safi e 
Casablanca.

Rabat, capital e importante cen- 
tro_ comercial, situa-se na costa 
atlântica. Foi fundada em 1150 e 
conserva monumentos dos séculos 
XII, XIII e XIV. Casablanca tem 
o porto mais importante de toda a 
África e também é nessa cidade 
que se encontra o principal aero
porto do país.

O produto nacional bruto do 
Marrocos foi de 4 498 milhões de 
dólares em 1972 e, nesse ano, o 
índice correspondente à renda per 
capita foi nferior a 200 dólares.

VEJA TAM BÉM : África.

Marsupiais

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Subclasse: Theria 
Infraclasse: Metatheria 
Ordem: Marsupialia 
Famílias: Didelphidae; Dasyu- 

ridae: Notoryctidae; Perame- 
lidae; Caenolestidae: Phalan- 
geridae; Phascolomidae e 
Macro podidae

Os marsupiais formam uma or
dem de mamíferos* que se caracte
rizam principalmente pela presença 
de uma bolsa abdominal — o mar- 
súpio — , onde o filhote é guardado 
na primeira fase da vida extra-ute- 
rina. Mesmo constituindo um as
pecto fundamental, o marsúpio não 
se apresenta em todas as espécies 
da ordem. (Nessas outras, o filhote 
prende-se à pelagem da mãe.)

Aparecendo no fim do Cretáceo 
(há cerca de 67 milhões de anos), 
os marsupiais distribuíram-se por 
toda a superfície terrestre durante o 
Eoceno. Mas não resistiram à luta 
ecológica com os placentados*, do
tados de desenvolvimento superior. 
Atualmente, com exceção dos Di 
delfídeos e Cenolestídeos, restrin
gem-se à Austrália, onde represen
tam os mamíferos dominantes. 
Áparecem ainda na Tasmânia, na 
Nova Guiné e em outras ilhas da 
Oceania, bem como nas Américas 
do Sul e do Norte.

As dimensões e a morfologia ex
terna variam muito. Há marsupiais 
do tamanho de pequenos camun
dongos e outros da estatura de um 
homem, como os cangurus.

O esqueleto, apesar de muitas 
características arcaicas, possui es
pecializações próprias. E o caso

A fêmea do "Didelphis virginiana" 
—  única espécie marsupial da
Amórica setentrional — costuma
transportar os filhotes no dorso.
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dos dois ossos da pélvis, longos e 
finos, chamados “marsupiais’ , de
senvolvidos mesmo nos machos e 
que sustentam a bolsa abdominal.

O cérebro apresenta-se com pe
queno desenvolvimento dos hemis- 
ferios e o corpo caloso é pratica
mente ausente. A dentadura é 
monofiodonte (uma única denti
ção), com exceção do quarto pj-é- 
molar, que sofre substituição.

O aparelho digestivo varia de 
uma espécie para outra. Os marsu
piais herbívoros têm grande desen
volvimento das glândulas salivares. 
Nas espécies carnívoras e insetívo
ras, o estômago é simples, mas, nas 
herbívoras, possui uma complexi
dade similar à dos ruminantes.

Os marsupiais são homeoter- 
mos*, mas o corpo registra pe
quena variação de temperatura (en
tre 34 e 36° C, aproximadamente).

Reprodução e aleitamento

O processo de reprodução e_a 
anatomia dos órgãos genitais são 
os aspectos que mais diferenciam

os marsupiais de outros mamíferos. 
Enquanto os monotremados são 
ovíparos e os placentados alcança
ram a forma mais complexa da vi- 
viparidade, os marsupiais são viví- 
paros “ incompletos’ : constituem 
uma espécie de forma intermediária 
entre os outros dois grupos.

A gestação transcorre Com rapi
dez, uma vez que a placenta dos 
marsupiais, pouco desenvolvida, 
não oferece condições para o cres
cimento do feto no interior do 
corpo materno: o filhote nasce num 
estagio semi-embrionário e neces
sita de um período de “incubação” 
no interior do marsúpio. Ao nascer, 
os filhotes são muito pequenos, 
quase informes; as patas dianteiras 
e a boca, porém, já  se acham bem 
desenvolvidas. As primeiras permi
tem a locomoção até o marsúpio, 
enquanto a boca tem função essen
cial no período de aleitamento.

Os órgãos genitais, tanto o pênis 
como a vagina, são duplos. Diz-se, 
por isso, que o pênis é bífido.

A ordem dos Marsupiais possui 
oito famílias:

DIDELFÍDEOS —  Possuem fo
cinho comprido e pontiagudo, 
cauda longa e geralmente preensil, 
nua em parte ou no todo. As patas 
são curvas, pentadactiladas e com 
unhas mais ou menos recurvas. São 
trepadores, em geral, e fingem-se de 
mortos quando ameaçados, fu
gindo velozmente à primeira distra
ção do inimigo.

A família dos didelfídeospossui 
uns dez gêneros. Ao gênero Philan
der pertence a cuíca trepadora 
(Philander philander), que é dotada 
de pelagem bonita e é exclusiva da 
America meridional. Seu marsúpio 
é rudimentar e os indivíduos me
dem comumente cerca de 55 cm (só 
a cauda corresponde a metade 
desse comprimento). A cuíca da 
água, do genero Chironectes mini
mus, esconde-se, durante o dia, en
tre as folhagens da beira do rio. 
Hábil nadadora, alimenta-se de 
crustáceos, peixes e anfíbios.

O gamba (Didelphis marsupia- 
lis) é o representante típico dos 
maríupiais sul-americanos. Tem o 
tamanho de um gato e utiliza a

cauda (que é pelada, escamosa e 
preênsil), como um “cabide”, para 
carregar os filhotes. Sendo onívoro, 
o gambá tem, contudo, predileção 
especial pelos galináceos. Muito 
parecido com ele é o gambá da 
América setentrional (Didelphis 
virginiana), única espécie marsu
pial desta região.

DASIURÍDEOS —  Marsupiais 
australianos de médio porte, denta
dura típica de carnívoros, com um 
marsúpio rudimentar, às vezes 
completamente ausente. São notur
nos e, na maior parte, arboricolas. 
No gênero Sarcophilus, destaca-se 
o diabo-da-tasmania (Sarcophilus 
harrisii), parecido com um gato de 
cabeça grande, e dotado, como os 
felinos, de unhas retráteis. Possui
dor de dentadura muito forte, é ca
paz de triturar os ossos mais va
riados. O lobo-da-tasmânia (Thy  
lacinus cynocephalus), atual
mente limitado às regiões m onta
nhosas da Tasmânia, é o maior 
carnívoro da ordem e tem a mais 
forte dentadura entre os mamíferos

O coala australiano ("Phascolarctos cinereus"), espécie quase extinta.

atmosfera marciana, os cientistas suficientes em seu centro para criar 
acabaram concluindo que, se hou- um núcleo líquido.

~  - - — ‘ --------------------------«-------- « « i «  a m o r i ^ a n n  A c a n h  v p r  niifllmier tino de vida em

O combate de cangurus (como os "Macropus rufus") assemelha-se ao boxe.
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Trepadores, os didelfídeos apresentam patas curvas e pentadactiladas. A 
"Marmosa murina", um exemplar dessa família, possui hábitos noturnos.

vivos. Ele ataca indistintamente 
qualquer animal.

NOTORICTÍDEOS — Seus ca
racteres externos e sua biologia ge
ral assemelham-nos às toupeiras, 
motivo da denominação geral de 
toupeira-marsupial. A espécie mais 
comum é o Notoryctes typhlops, 
com 16 cm de comprimento, cava
dor de potentes patas dianteiras. 
Vive nas regiões arenosas da Aus
trália, alimentando-se de insetos e 
vermes.

PERAM ELÍDEOS — Caracteri
zam-se por uma dentadura tipica
mente carnívora, em contraste com 
as patas de marsupiais herbívoros. 
A espécie mais comum é a Thyla- 
comis lagotis.

CENOLESTÍDEOS — Despro
vidos de marsúpio, lembram, no as
pecto geral, os musaranhos (da or
dem dos insetívoros*). Das poucas 
espécies conhecidas, todas habitan
tes da cadeia andina, noturnas e in
setívoras, a mais importante é a 
Caenolestes obscurus.

FALANGERÍDEOS — Consti
tuem uma das maiores famílias de 
marsupiais. São tipicamente ar- 
borícolas, com uma cauda geral
mente longa em relação ao corpo. 
No entanto, o Coala (Phascolar- 
ctos cinereus) é praticamente desti
tuído de cauda. Tem o aspecto de 
um urso pequeno — tanto que é 
chamado de urso marsupial. Seu 
modo de vida se parece com o da 
preguiça: é lento, arborícola (vive 
nos galhos de eucalipto) e alimen

ta-se exclusivamente das folhas 
mais tenras. O suco das folhas 
substitui para ele a água e, por isso, 
os indígenas chamaram-no de 
coala (“animal que' não bebe”). 
Quase extinto, sobrevive ainda sob 
proteção governamental.

FASCOLOM ÍDEOS —  São 
marsupiais grandes, de cauda rudi
mentar, orelhas curtas e redondas. 
Noturnos e solitários, vivem em re
giões montanhosas, acasalando-se 
somente durante as fases de ativi
dade sexual. A espécie mais conhe
cida é o texugo da Austrália 
(Phascolomis ursinus), atualmente 
restrito à Tasmânia.

M OCROPODÍDEOS — Seus 
representantes mais típicos são os 
cangurus, cujo tamanho vai desde 
o do rato ate os cangurus gigantes 
(Macropus major), com cerca de 3 
m de altura. Estes vivem em grupos 
de dez ou quinze indivíduos, chefia
dos sempre pelo mais velho. Exclu
sivamente herbívoros, não costu
mam ser agressivos, exceto quando 
molestados. Defendem-se com den
tadas e coices das potentes patas 
traseiras. São capazes de saltar até
10 m de distância. Apesar do tam a
nho do adulto, os filhotes não nas
cem com mais de 2 cm de compri
mento. Outras espécies relati
vamente abundantes são o Macro
pus robustus e o Macropus rufus, 
também chamados comumente 
de cangurus.

VEJA TAM BÉM : Mamíferos.

Marte

O planeta* Marte está a 228 mi
lhões de km do Sol*, recebendo, re
lativamente, pouca radiação solar. 
Também seu calor interno —  de
vido à existência de materiais ra
diativos no subsolo —  é bem me
nor que o da Terra*.

A temperatura marciana média é 
de — 40° C, variando a cada hora 
durante o dia (cuja duração é de 24 
horas e 37 minutos): ao meio-dia 
de um verão marciano, a tempera
tura pode chegar a 27° C mas, pró
ximo aos pólos, no inverno, a tem
peratura atinge — 70° C. Essas va
riações- de temperatura, medidas 
de acordo com a radiação captada 
de cada região de Marte, são me
nos bruscas e intensas do que as 
que ocorrem na superfície lunar. 
Isso porque Marte possui uma at
mosfera, o que não ocorre no saté
lite terrestre, Na Lua*, o calor so
lar é armazenado apenas a uma 
pequena profundidade do solo, 
sendo irradiado e perdido rapida
mente durante a noite. Em Marte, 
na Terra e nos outros planetas do
tados de atmosfera, o calor absor
vido pela crosta sólida é transmi
tido à atmosfera, que o irradia mais 
lentamente do que o solo (servindo, 
portanto, como um regularizador 
térmico, principalmente quando pos
sui muito vapor de água).

A técnica utilizada para determi
nar a espessura da atmosfera mar
ciana consiste em obter, simulta

neamente, duas fotos do planeta: 
uma, através de um filtro'infraver
melho, e outra, através de um filtro 
ultravioleta. A segunda foto é ligei
ramente maior do que a primeira, 
pois a radiação ultravioleta não 
atravessa a atmosfera e tudo que é 
captado provém da parte superior, 
mais rarefeita. Já  a radiação infra
vermelha provém diretamente do 
solo, indicando o tamanho real do 
planeta. A diferença entre os dois 
diâmetros é de 80 ou 90 km, e o 
diâmetro total é 3 800 km (aproxi
madamente a metade do diâmetro 
terrestre).

O s m arc ianos

Menor do que a Terra, e com 
densidade semelhante à dela, Marte 
tem uma massa bem menor, que é 
medida com razoável precisão ob
servando-se os períodos de revolu
ção de seus dois pequenos satélites, 
Fobos (Terror) e Deimos (Horror). 
Marte tem 1/9 da massa terrestre 
e a gravidade em sua superfície é 
aproximadamente a metade da ter 
restre. Devido a isso, o planeta não 
consegue reter uma atmosfera 
muito densa, pois os gases escapam 
facilmente de sua atração gravita- 
cional para o espaço. A densidade 
da atmosfera de Marte, ao nível do 
solo, c igual à da atmosfera terres
tre a 17 km de altura, o que elimina 
a possibilidade de ela ser respirá
vel; além disso, não se observaram 
sinais de que ela possua oxigênio e 
vapor de água.

Apesar de sua atmosfera e tem
peratura, Marte sempre primou por 
figurar na ficção científica e na 
imaginação popular como sede de

A menor distância entre a Terra e Marte ocorre quando a primeira está no 
afélio (posição mais afastada do Sol) e o segundo no periélio (posição mais 
próxima), o que se dá a cada quinze ou dezessete anos. Nas fotos menores. 
Marte a distâncias diversas, com o mesmo aumento telescópico.
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A Goldstone Mars Station, na Califórnia, uma das antenas que captaram 
as radiofotografias de Marte emitidas pelos satélites Maríner VI e V II.

Os satélites de Marte foram descobertos pelo astrônomo americano Asaph 
Hall em 1877. Deimos gira em torno do planeta em trinta horas e dezesseis 
minutos e tem 8 km de diâmetro. Fobos tem 16 km e efetua uma revolução 
completa em sete horas e 38 minutos.

Fotos usando
alternativamente filtros
ultravioleta
e infravermelhos
(acima, à esquerda)
permitem determinar a espessura
da atmosfera marciana
A foto tomada com
luz vermelha (acima)
ressalta detalhes
da superfície, enquanto
a que utiliza luz azul
(à esquerda) registra
a nebulosidade do planeta,
mostrando-o maior.

vida inteligente, principalmente de
vido a seus “canais” — linhas re- 
tilíneas observadas em sua superfí
cie por alguns astrônomos, e 
muitas vezes interpretadas como 
condutos de água ou alguma obra 
construída por seres inteligentes. 
Mas o mais provável é que não 
passem de acidentes do solo. Além 
c h i  mais, alguns astrônomos já  ob 
sér varam fenômenos semelhantes 
em Mercúrio*, nos satélites de Jú
piter* e até na superfície, sempre 
coberta por nuvens, de Vénus*. 
Mesmo na superfície lunar já  foram 
estudadas fendas que, embora fos
sem quase retilíneas, nada tinham 
de artificial.

Há duas calotas polares em 
Marte, que diminuem nitidamente 
de tamanho durante o verão, e sua 
cor branca parece indicar que são 
formadas de gelo. No entanto, as 
informações que foram enviadas 
pela sonda espacial Mariner VII in
dicaram que as calotas são consti
tuídas quase exclusivamente de gás 
carbônico. Há evidência da existen- 
cia de água em Marte, mas não na 
proporção e quantidade requeridas 
para a aparente profundidade das 
calotas.

Existem outros detalhes obscu
ros sobre essas calotas. Um dos 
mais importantes é que elas são 
visíveis quando observadas em fo
tografias ultravioleta, e não com as 
infravermelhas — o oposto do que 
seria de se esperar se estivessem si
tuadas na superfície do planeta.

A existência de animais e vege
tais semelhantes aos terrestres era 
duvidosa, até 1969, quando se 
acreditava que a atmosfera mar
ciana era tão seca que tornaria im
possível a vida organica. Quando, 
nesse ano, se obteve a primeira 
prova de que —  embora em quanti
dades mínimas — existe água na 
atmosfera marciana, os cientistas 
acabaram concluindo que, se hou
ver qualquer tipo de vida em 
Marte, será vegetal e de tamanho 
microscópico.

A evidência mais forte de uma

vegetação marciana são algumas 
áreas escuras, esverdeadas, cujo ta
manho muda claramente com as 
estações. E provável que indiquem 
planícies úmidas, recobertas de 
musgos e liquens semelhantes aos 
terrestres; mas pode tratar-se tam 
bém de fenômeno meteorológico.

O  p laneta  verm elho

A análise da luz que a maior 
parte da superfície marciana reflete 
parece indicar que se trata  de uma 
rocha vulcânica, semelhante à que 
recobre a Lua. Seu matiz averme
lhado pode indicar que o material 
estâ oxidado. Se houver algum tipo 
de vida em Marte, é provável que 
seja capaz de extrair esse oxigênio 
das rochas. Essas superfícies ver
melhas são, no entanto, como de
sertos de areia. Astrônomos obser
varam, nessas regiões, fenômenos 
que poderiam ser grandes tempes
tades de areia.

Informações enviadas por naves 
espaciais mostram uma superfície 
sem montanhas, como já  se espe
rava, dotada de crateras semelhan
tes às lunares. As fotos tiradas por 
essas naves permitem inferir que 
não há grande atividade vulcânica 
ou erosiva em Marte — caso con
trário, as crateras desapareceriam 
em pouco tempo.

A ausência de atividade vulcâ
nica indica que Marte talvez seja 
um planeta totalmente sólido, sem 
um núcleo central, semelhante ao 
da Terra. A ausência de um campo 
magnético marciano atesta essa 
idéia. Mesmo no caso de um núcleo 
fundido, seria bastante provável 
que houvesse um campo magné
tico. Além disso, os dados sobre a 
estrutura marciana levam também 
à conclusão de que o planeta não 
pode ter pressões e temperaturas 
suficientes em seu centro para criar 
um núcleo líquido.

VEJA TAM BÉM : Planeta; Sol.
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Marti

Filho de um sargento espanhol e 
uma nativa das Canárias, José Ju- 
lián Marti nasceu em Havana a 28 
de janeiro de 1853. Nessa época, 
seus compatriotas já  lutavam pela 
libertação de Cuba.

No século X IX  a situação da 
ilha era lastimável: sobrecarregada 
de impostos e com o comércio res
trito pelo monopólio, não contava 
com nenhum cubano ocupando 
qualquer função governamental. 
Começaram a eclodir os movjmen 
tos de libertação e a repressão es
panhola fez com que muitas pes
soas —  que tin h a«  a cabeça a 
prêmio — fossem abandonando o 
país. Exilados, esses cubanos for
maram um governo em Nova York, 
liderado por Tomás Estrada Palma 
(1835-1908).

A vida política de Marti come
çou bem cedo. Aos dezesseis anos, 
depois de lançar o jornal clandes
tino La Patria Libre, foi preso de
vido a uma carta interceptada, que 
o comprometia na luta de indepen
dência. Condenaram-no a seis anos 
de prisão e trabalhos forçados nas 
pedreiras de San Lázaro, em Ha
vana. Com a interferência de seu 
pai, foi transferido para a Espanha, 
onde ficaria em liberdade, com a 
condição de não voltar a Cuba.

No mesmo ano foi preso (tam 
bém banido para a Espanha) seu 
professor e melhor amigo, Rafael 
M aria de Mendive, poeta rom ân
tico, responsável por sua formação 
política.

Em Madri, José Julián — que já  
cursara o ginásio, contra a vontade 
do pai e sob a proteção de Mendive
—  estudou direito (como a maioria 
dos revolucionários do seu país), fi
losofia e arte, formando-se em 
1874 pela Universidade de Sara
goça. Nesse tempo, escreveu arti
gos, poemas e peças teatrais, colo
cando sempre a independência de 
C uba como tema central.

O exílio, forçado e voluntário

Logo depois de obter seu di
ploma, Marti fugiu da Espanha 

la França e embarcou para o 
éxico, onde seus pais estavam re

sidindo. Na capital do pais, colabo
rou em diversos jornais com arti
gos políticos e passou a ser uma 
das figuras mais conhecidas no 
meio intelectual mexicano.

Apesar de continuar lutando 
pela liberdade de Cuba, através de 
discursos, panfletos e artigos, 
M arti acabou perdendo o contato 
com as mudanças da realidade cu
bana. Sob identidade falsa, em 
1877, voltou para sua terra. O mo
vimento armado iniciado em 1868
— pelo qual Mendive fora preso
—  chegava ao fim, depois <Ie um 
saldo de mais de 200 000 pessoas 
mortas. Os cubanos acabaram fa
zendo um acordo com os espanhóis 
(El Zanón), que prom etia anistia, 
reformas e aboliçao da escravidão, 
mas não dava liberdade à ilha. Os 
cubanos apenas teriam direito de 
representação na corte.

A situação não agradou a Marti, 
que permaneceu em Cuba apenas 
um mês e foi para a Guatemala, 
onde ensinou literatura espanhola e 
filosofia. Casou-se com a filha de 
um companheiro seu, também exi
lado, Carmen Zayas Bazán.

Em dezembro de 1878, irritado 
com a política guatemalteca — di
tadura de Justo Rufino Bastos — , 
M arti voltou para Cuba com a mu
lher. Aproveitava a anistia espa 
nhola para conspirar novamente, 
esperando libertar seu país para 
sempre. No ano seguinte, foi preso 
e deportado para a Espanha pela 
segunda vez. Depois de dois meses, 
seguiu para Paris e logo após para 
Nova York.

Em 188 1 deixou os Estados Uni
dos e foi para a Venezuela, onde 
fundou a Revista Venezolana. A li
nha da revista e, principalmente, 
seus artigos contra a tirania e a 
política colonialista não agradaram 
ao ditador Antonio Guzmán 
Blanco (1829 1899). Marti deixou 
o país e retornou para Nova York, 
onde passou a dedicar seu tempo às 
atividades pró-independência, con
quistando simpatizantes para sua 
causa e angariando fundos para a

aquisição de armas e munições. 
Profissionalmente, era jornalista, 
exercendo o cargo de correspon 
dente de diversos jornais sul-ameri- 
canos, para os quais descrevia os 
fatos mais importantes e comen
tava as contradições norte-ameri
canas. De início, Marti tratou a 
América do Norte com grande 
dose de romantismo. Em seguida, 
muito decepcionado, passou a criti
car o jogo de interesses que era sua 
política, o culto ao dinheiro, a com
petição sufocante.

Com a fama adquirida por sua 
combatividade, Marti praticamente 
deixara de ser apenas cubano para 
ser considerado cidadão latino 
americano.

Em 1890, organizou seus segui
dores no Partido Revolucionário 
Cubano; entre 1892 e 1893, reali
zou uma viagem pelas Antilhas, 
como delegado partidário, durante 
a qual estabeleceu contatos com al
guns revolucionários, tais como 
Maximo Gómez e Maceo. Em 
1894, fracassou seu primeiro plano 
de invasão de Cuba.

Para Marti, a independência da 
ilha era um objetivo alcançável 
apenas através da guerra civil:

“Qualquer um que promova uma 
guerra evitável é criminoso; e tam 
bém aquele que não [jrompve uma 
guerra civil inevitável ’.

A luta, após a morte

Desde o início da luta pela liber 
tação do país existiam em Cu 
ba três correntes revolucionárias. 
Uma queria apenas reformas, como 
um governo mais liberal e melhor 
divisão de terras; outra desejava a 
anexação da ilha aos Estados Uni
dos; e uma terceira, mais radical, 
pretendia a independência total, ou 
seja, a soberania de Cuba, sem a 
Espanha ou os Estados Unidos. 
Marti, como a maioria dos revolu
cionários e exilados cubanos, per
tencia a esta última.

Em 29 de janeiro de 1895, de
pois dc tres anos de treinamento em 
Nova York, Marti e seus compu 
nheiros embarcaram para a ilha, 
passando por São Domingos. Com 
a finalidade de derrubar o governo 
espanhol, chegaram a Cuba em 11 
de abril; e a 19 de maio, cm com 
bate direto com as tropas defenso
ras da situação de colônia, Marti 
morreu na planície de Dois Rios, 
província de Oriente.

Considerado o maior herói na
cional cubano e símbolo da liber
dade latino americana, também sua 
morte contribuiu para a luta. Sob 
a memória do mártir, os combates 
intensificaram se e, em 1898, Cuba 
separou se da Espanha. Mas não 
como sonhava Marti: pelo Tratado 
de Paris, a ilha ficou sob a prote 
ção norte americana. Os Estados 
Unidos dominaram na militarmen 
te até 1902.

O escritor

Marti iniciou sua carreira literá
ria com escritos para jornais clan
destinos. Depois passou para a 
poesia, o romance e os ensaios lite 
rários e políticos.

Sua poesia, intencionalmente 
simples, é de métrica tradicional: 
versos breves, de rima rica, harmo
nizados com sutileza e marcados 
pela invenção verbal. Sua primeira 
coletânea de versos, Ismaelilo, pu
blicada em 1882, é formada por 
quinze poemas onde retrata a dor 
que lhe causara a morte de seu fi
lho Ismael: Marti jam ais separou o 
homem do poeta. Outra de suas 
obras poéticas é Versos Libres (es
critos entre 1878 e 1882, e publica
dos postumamente em 1913) têm a 
liberdade como tema. Versos Sen- 
cillos (1891) falam de amor, ami 
zade e resignação.

Seu único romance foi A m izade  
Funesta (1885), que obteve menor 
sucesso de crítica e público do que 
A  Idade de Ouro (1889), livro de 
contos sobre a vida norte-ameri
cana. Sua maior contribuição à li
teratura foram ensaios: Cecilio 
A costa  (1881); Emerson (1882); 
Juárez (1884); General Grant 
(1885); Whitman (1887); Heredia 
(1889); Nossa América (1881); 
San Martin (1891); e Bolívar 
(1893).

VEJA TAM BÉM : Cuba: Emanci
pação Americana.
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Martin 
Luther King

A segregação e os/ conflitos dela 
decorrentes, logo após a Guerra de 
Secessão*, provocaram acentuada 
migração dos negros —  ex-escra
vos das fazendas sulistas — para 
o norte dos Estados Unidos, a par
tir de fins do século XIX. Esses fa
tores, mais as baixas condições de 
trabalho, levaram negros e brancos 
liberais a fundar a Associação Na
cional para o Progresso da Gente 
de Cor e a Liga Nacional Urbana, 
em 1909.

A Primeira Guerra Mundial ace
lerou o processo migratório, devido 
às necessidades suplementares de 
mão-de-obra na indústria. Isso 
transferiu os conflitos entre bran
cos e negros para os centros urba
nos. As primeiras manifestações 
ocorreram em 1917, em Saint 
Louis, Chicago, Omaha e Tulsa. 
Com o término da guerra, os ne
gros do norte começaram a ascen
der socialmente, e chegaram a 
constituir um setor da classe média 
americana (que, contudo, entrou 
em decadência com a crise* de 
1929).

Nos Estados sulinos, a situação 
do negro sofreu um refluxo._ Esse 
foi o período áureo das violências 
da klu-klux-klan (sociedade ultra- 
racista) contra os negros, e durou 
até 1939. Nesse ano, com o início 
da Segunda* Guerra Mundial, a ne
cessidade de mão-de-obra provo- Integração do negro sem violência: o ponto inicial da política de King.

cou outra mobilização dos pretos e 
um grande afluxo de emigrados 
para o norte. Esse êxodo mante- 
ve-se mesmo depois do conflito: en
tre 1940 e 1968, quase 4 milhões 
de negros abandonaram os Estados 
do sul que, desfalcados de sua re
serva de mão-de-obra (muitos bran
cos também emigraram), foram 
obrigados a aumentar a oferta de 
empregos para a população negra.

Com a incorporação definitiva 
do preto ao processo produtivo, co
meçaram a evidenciar-se as contra- 
diçoes entre seu papel econômico e 
sua posição dentro da sociedade. 
Antes, a segregação podia ser feita 
naturalmente, através de barreiras 
econômicas mas, agora que os ne
gros subiam socialmente, as discri
minações seriam mais evidentes: os 
brancos, que sempre formaram a 
classe dominante, não estavam dis
postos a partilhar seus privilégios. 
Essa foi a razão dos primeiros mo
vimentos pelos direitos civis no sul 
dos Estados Unidos.

As organizações e associações 
criadas em defesa dos negros eram 
formadas, principalmente, por 
aqueles que ascenderam social
mente e chegaram a ocupar posi
ção social de relativo destaque. 
Eram, na maioria, intelectuais da 
classe média: advogados, professo
res, jornalistas, médicos, etc. Desli
gadas da massa negra, essas orga
nizações limitavam-se a trabalhos 
assistenciais ou jurídicos.

Tradicionalistas e conservado
ras, elas perderam sua importância 
na década de 1950, quando novas 
condições sociais exigiram uma ati
tude mais vigorosa. A população 
branca dominava a maior parte das 
organizações de massa (partidos, 
clubes, sindicatos e órgãos estudan
tis) —  tanto que os pretos foram 
obrigados a organizar e desenvol
ver sua política dentro de entidades 
religiosas, onde naturalmente não 
poderiam ser reprimidos. Foi nessa 
epoca que surgiu o líder Martin 
Luther King Junior.

A paz, por meios pacíficos

A família King tem longa tradi
ção política a favor dos negros. O 
avô de Martin foi um dos fundado
res da Associação para o Progresso 
da Gente de Cor e seu pai partici
pou ativamente da luta pela igual
dade dos salários dos professores 
negros.

Nascido em Atlanta, em 15 de 
janeiro de 1929, Martin fez os estu
dos básicos no Morehouse Negro 
College, de sua cidade e freqüentou 
o Seminário Teológico de Crozer, 
em Chester.

Estudando filosofia, impressio- 
nou-se com a figura de Gandhi*, 
com o apelo do líder hindu à não- 
violência e seu movimento de deso
bediência civil. Terminou os estu
dos no ano de 1955, casou-se e foi 
nomeado copastor da Igreja Batista 
Ebenezer.

Em 1954, depois de vários recur
sos jurídicos, a Suprema Corte 
anulara as leis segregacionistas es
taduais e a integração passou a ser 
obrigatória nas escolas. Como não 
foi posta em prática, a medida jus
tificou o início da luta dos ativistas 
negros.

Martin Luther King percebeu en-Coretta King sempre ajudou o marido em sua lu;a. Depois de viúva, continuou lutando pelo direito dos negros.



A morte do líder (1968) não acabou com as passeatas e manifestações con
tra a repressão e a segregação dos negros (acima) nos Estados Unidos.
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tão que, para acabar com a segre
gação, era necessário agir direta
mente sobre ela, e que os direitos 
só seriam conquistados através da 
mobilização ativa dos negros. Por 
isso, era preciso que se organizas
sem para ganhar força. A luta de 
King, que era baseada no princípio 
da não-violência, envolveu tambem 
os brancos liberais, partidários da 
integração.

A primeira ação dos negros lide 
rados por ele foi um boicote aos 
ônibus de Montgomery (Alabama), 
em 1955. Em conseqüência, foi 
proibida a segregação nas condu
ções coletivas, um ano depois. 
Quando comandava o boicote, o 
pastor sentiu a necessidade de uma 
organização política para coorde
nar a luta não-violenta contra a 
discriminação no sul do país e tam 
bém para fazer cumprir o direito de 
voto dos negros. Nasceu então a 
Conferência dos Líderes Cristãos 
do Sul, fundada por King e outros 
cem pastores.

O movimento pelos direitos ci
vis, depois da fundação da primeira 
organização ativista, cresceu bas
tante, originando novas organiza
ções e renovando as já  existentes. 
Sob inspiração do líder pacifista, 
surgiu, em 1960, o Comitê de 
Coordenação dos Estudantes Não- 
Violentos. No mesmo ano, grupos 
de ativistas negros e brancos come
çaram a percorrer as cuiadcs uu

sul, pregando seus princípios. (Es
ses Viajantes pela Liberdade foram 
organizados no Congresso pela 
Igualdade Racial, sob liderança de 
James Farmer.)

Ainda em 1960, Luther King le
vou à prática a técnica do sit in: os 
participantes sentavam-se no chão, 
em grupos, e não respondiam às 
agressões e aos insultos. Esse sis
tema foi aplicado com muito su
cesso em cinemas, hotéis e parques 
“só para brancos”. Em 1963, os 
Estados Unidos viram manifesta
ções pacíficas em oitocentas cida
des. Em uma delas, Birmingham 
(Alabama), quatrocentos manifes
tantes foram presos.

Sob a liderança de Luther King, 
ainda nesse ano, foi feita uma 
grande marcha sobre Washington, 
com a participação de 200 000 pes
soas. (Essas passeatas seriam repe
tidas em Selma, Birmingham, 
Memphis e outras cidades segrega- 
cionistas do sul.)

Em 1964, o Presidente Lyndon 
Johnson assinou a Declaraçao dos 
Direitos Civis e Luther King rece
beu o Prêmio Nobel da Paz. Foi o 
ano do apogeu do movimento em 
prol dos negros norte-americanos. 
O problema já  não atingia apenas 
as cidades tradicionalmente segre- 
gacionistas do sul, mas também os 
grandes centros do norte, menos 
conservadores. Em julho ocorre-
ram  grandes conflitos entr© os paci

fistas e a polícia em Chicago, Fila
délfia e Nova York.

Ainda que as perspectivas de 
mobilidade social fossem maiores 
nas grandes cidades do norte, as re
lações sociais e o mercado de tra
balho extremamente competitivo 
exigiam cada vez mais a especiali- 
zaçao da mão-de-obra. Recem-emi- 
grados, sem nenhuma formação 
profissional nem experiência, os 
pretos encontraram muitas dificul
dades para incorporar-se ao mer
cado. E acabaram por estruturar-se 
marginalmente ao sistema. (Em
bora tida como liberal, a classe do
minante nortista defendeu seu sta- 
tus com repressão e segregação.) 
Formaram-se assim os guetos ne
gros dos centros urbanos.

Negra e feroz, a pantera

Vivendo num sistema que os di
ferenciou dinamicamente, os ne
gros do sul e do norte desenvolve
ram perspectivas desiguais de 
integração. Além disso, o pro
gresso econômico de muitos deles 
— principalmente no norte — deu 
origem a estratificação de uma 
classe média com todos seus inte
resses específicos vinculados ao 
sistema (branco).

Essa divisão de classes dentro da 
própria sociedade negra influen
ciou a política de muitas organiza
ções, fragmentando-as.

Enquanto as do sul, lideradas 
por Luther King, mantinham seu 
programa de luta pacífica, outros 
grupos de negros mais jovens pas
saram a reivindicar uma política 
social mais agressiva. Muitos deles 
não mais se organizavam em torno 
da integração do negro na estrutura 
americana: queriam a mudança

desse sistema; outros sugeriam a 
separação do resto da sociedade 
norte-americana.

Em 1965, Stockley Carmichael e 
Floyd Mckissik lançaram o slo
gan “ Poder Negro”, substituindo 
os temas tradicionais e a não-vio
lência pela luta aberta e armada. 
No ano seguinte, foi criado o movi
mento dos Panteras Negras, li
gando a luta dos negros ao com
bate à pobreza e ao imperialismo*.

Na segunda metade da década 
de 1960, quando esses movimentos 
tinham grande força política, M ar
tin Luther King procurou ajus
tar-se à nova realidade, servindo de 
mediador entre radicais e modera
dos. Ele próprio, embora sem re
nunciar ao pacifismo, ligou-se 
(com sua organização) aos movi
mentos sociais progressistas e, 
dessa maneira, passou a lutar tam 
bém contra a miséria e contra a 
guerra do Vietnam*.

Quando manifestava sua solida 
riedade a uma greve de lixeiros, em 
Memphis, no dia 4 de abril de 
1968, Luther King foi assassinado 
pelo racista James Earl Ray. Após 
sua morte cresceram os movimen
tos negros, principalmente os do 
norte: os guetos continuaram em 
constante tensão, apesar de uma 
política, que englobava tanto con
cessões econômicas como repres
são, ter tentado amortecer e desvi- 
talizar o movimento. N o _sul, a 
prática das leis de integração con
seguidas por Luther King ainda es 
barra em grandes dificuldades, de
vido à estrutura do poder local.

VEJA TAM BÉM : Raciais, Rela
ções; Secessão, Guerra da.

O assassinato de King: para alguns negros, a perda de seu maior líder. Para 
o u tro c . n prov/a H o fin itiu a  d a  in e f ic á c ia  d o s  m é t o d o s  D a c íf ic o s .



Mar, Vida no 15

Os variados ambientes do mar proporcionam condições de sobrevivência para diferentes organismos. De acordo com seu modo de vida, eles são classificados 
como bentônicos e pelágicos. Acima, em seqüências: cavalo-marinho, peixe-baleia, "Pseudolitophyllum expansum" e "Haliclona rosea".

Mar, Vida no

Ocupando aproximadamente 3/4 
da superfície da Terra e com pro
fundidades que chegam a 11 000 m 
nas fossas abissais, o mar constitui 
o maior reservatório de energia e 
elementos necessários à vida terres
tre. Embora não apresente frontei
ras internas rígidas, muitos dos 
seus fatores físicos (como salini
dade, temperatura e oxigênio) agem 
como barreiras na distribuição e 
movimentação dos organismos que 
nele vivem e que dependem da con
centração de nutrientes dissolvidos, 
nitratos e fosfatos. Plantas e ani
mais marinhos estão, portanto, su
jeitos a variações continuas e perió
dicas que se refletem diretamente 
em sua composição qualitativa e 
quantitativa.

Agitado pelas marés*, grandes 
correntes* ou pelas águas profun
das que ressurgem à superfície, o 
m ar oferece uma infinidade de am
bientes a seres vivos autótrofos ou 
heterótrofos, decompositores, para
sitas ou predadores.

A vida vegetal no mar é com
posta, em sua maior parte, por or
ganismos unicelulares (diatomá- 
ceas, dinoflagelados, cocolitofo-

rídeos e outros flagelados), que são 
chamados conjuntamente fi
toplâncton. Em substratos pouco 
profundos crescem algas uni ou 
pluricelulares. Todos esses organis
mos, confinados à zona eufotica, 
são dotados de pigmentos fotossin- 
tetizantes, como a clorofila, e ne
cessitam da luz solar para produzir 
a matéria orgânica que mantém o 
suprimento alimentar de toda a 
vida marinha.

A pequena diversidade de plan
tas contrasta com a grande varie
dade de grupos animais, cujos 
exemplos extremos são os proto
zoários* e os mamíferos*.

Bactérias*, algas*, peixes* e co- 
pépodos (crustáceos) desempe
nham papel preponderante no ciclo 
biológico do mar. Os copépodos, 
por exemplo, devido a_ sua grande 
variedade e distribuição, sao fre
qüentemente comparados aos inse
tos* terrestres e constituem, com as 
diatomáceas, os elos mais impor
tantes da cadeia alimentar nos 
oceanos.

De acordo com o seu modo de 
vida, os organismos marinhos são 
classificados em bentônicos (de
pendentes do substrato) e pelágicos 
(que vivem no seio da água). Estes 
podem ser planctônicos (Organis
mos que vivem em suspensão e à 
deriva, como os crustáceos) ou nec- 
tônicos (organismos que nadam li
vremente e realizam grandes migra

ções, como fazem os peixes, por 
exemplo). Segundo a zona em que 
vivem, os organismos marinhos são 
classificados em neríticos (que ha
bitam as águas costeiras e o subs
trato da plataforma continental), 
batiais (que povoam o talude conti
nental, entre 200 e 2 000 m de pro
fundidade) e abissais (que habitam 

rofundidades que ultrapassam 
000 m). São denominados oceâ

nicos os animais pelágicos que vi
vem sobre o talude continental a 
grandes profundidades.

Existe ainda uma classificação 
de acordo com a posição dos orga
nismos na cadeia energética dos 
oceanos. Assim, são distinguidos 
os produtores primários (plantas), 
os consumidores (herbívoros, pre
dadores e parasitas) e os decompo
sitores (bactérias). A atividade bac- 
teriana de decomposição se pro
cessa principalmente nas zonas em 
que a vida animal e vegetal é mais 
intensa.

Os animais herbívoros do zoo- 
plâncton constituem os consumido
res primários, pois alimentam-se 
diretamente da matéria orgânica 
produzida pelo fitoplâncton. Esses 
animais vivem principalmente na 
zona eufótica, onde o produto da 
fotossíntese é abundante. Esses ani
mais planctônicos estão sujeitos à 
predação por outros animais planc
tônicos, nectônicos e bentônicos. 
Mas muitas espécies do zooplânc-

ton são onívoras e podem, por 
tanto, mudar sua dieta, de acordo 
com a qualidade e a quantidade de 
alimento disponível.

Plantas e animais: depois de 
mortos, estão sujeitos a decomposi
ção, principalmente por ação bac- 
teriana. Através da respiração e da 
decomposição, eles devolvem ao 
meio ambiente gás carbônico e nu
trientes (como os fosfatos e os ni
tratos), que finalmente são reinte
grados ao ciclo através da 
fotossíntese*.

Alguns seres estranhos ao am
biente marinho interferem no ciclo 
biológico do mar por predação. As 
aves* constituem um exemplo de 
consumidores terciários marinhos 
quando se alimentam de peixes e 
zooplâncton. Representam um elo 
entre mar e terra: vivem e se repro
duzem na terra, alimentando-se do 
mar.

Também o homem utiliza como 
alimento inúmeros produtos que re- 
tira do mar, sobretudo das regiões 
neríticas ou de ressurgência de 
águas muito frias, onde se locali
zam as maiores concentrações de 
pesca e onde a produção de matéria 
orgânica pelo fitoplâncton é sem
pre alta.

VEJA TAM BÉM : Bentos; Ecolo- 
gia; Litoral; Necto; Plâncton.



16 Marx

Marx

Principal representante da dou
trina socialista*, à qual conferiu 
uma base científica, Karl Heinrich 
Marx nasceu a 5 de maio de 1818 
na cidade de Trier, fronteira da 
Prússia Renana com a França. Era 
neto de um rabino e filho de um ad
vogado liberal, identificado com a 
obra de Voltaire* e de Rousseau*, 
defensor das liberdades civis e do 
direito de todos participarem^ nos 
negócios do Estado. A influência 
do liberalismo* francês sobre Marx 
acentuou-se no ginásio de Trier, 
onde completou o curso secundá
rio, antes de ingressar na Facul
dade de Direito da Universidade de 
Bonn, em 1835. No ano seguinte, 
transferiu-se para a Universidade 
de Berlim, passando então a consa
grar-se exclusivamente à filosofia e 
a história. Na Universidade de Ber
lim, o pensamento de Hegel* domi
nava de maneira absoluta.

Idéia e matéria

Marx estudou a fundo o sistema 
de Hegel, mas jam ais admitiu a pri
mazia da idéia sobre a matéria. A 
Idéia Absoluta nunca foi vista por 
ele como a consagração da ordem 
estabelecida, porém como um pro
jeto longínquo que cabe ao homem 
realizar pela prática, através da 
ação e da luta. Por isso, distan- 
ciou-se dos idealistas da filosofia 
hegeliana, para os quais a história 
era a realização da Idéia Absoluta, 
concepção que acabava por justifi
car o Estado Prussiano de Direito 
Divino. Como os irmãos Bauer, 
Max Stirner (1806-1856) e o pro
fessor Eduard Gans (1798-1839) 
—  homem favorável ao progresso 
democrático e ao socialismo preco
nizado por Saint-Simon* — , Marx 
apreendeu da filosofia de Hegel o 
método dialético, aplicando-o a 
análises das questões sociais.

Em 1841, Marx apresentou na 
Universidade de Iena sua tese de 
doutoramento: A  Diferença entre a 
Filosofia da Natureza de Demó- 
crito e a de Epicuro. Chegou a pre
parar-se para dar um curso de filo
sofia, mas afinal voltou-se para o 
jornalismo, após a sensação cau
sada por suas críticas à Dieta re
nana. Foi chamado para dirigir A  
Gazeta Renana, fundada em Colô
nia por líderes da burguesia liberal. 
Nesse jornal escreveu uma série de 
artigos radicais, embora sem se 
afastar do liberalismo.

Na mesma época, interessou-se 
pelos trabalhos dos socialistas utó
picos franceses e aprofundou-se na 
filosofia de Feuerbach* que, ao 
contrário de Hegel, explicava a his
tória pelas condições materiais. 
Isso contribuiu para, que Marx 
transportasse a dialética hegeliana 
para o materialismo* historico e 
analisasse o homem como ser con
creto e real. Paralelamente, sofreu 
influências de Ricardo* e outros 
economistas que se dedicaram à 
teoria do valor-trabalho, além de 
autores que haviam abordado a
e c o n o m ia  n u m a  p e rsp ec tiv a  socio -

lógica ampla, como Adam Smith* 
e Quesnay*, que consideravam os 
aspectos econômicos como rela
ções entre indivíduos e grupos en
volvidos no processo de produção.

Em 1843, após violento artigo 
contra o absolutismo*, o governo 
prussiano fechou a Gazeta Renana. 
M arx dirigiu-se então a Paris, em 
companhia de sua mulher, Jenny 
von Westphalen, com quem se ca
sara naquele ano. Em Paris fundou, 
com Arnold Ruge*, a revista A  nais 
Franco-Alemães e, pela primeira 
vez, entrou em contato com grupos 
operários e com o movimento so
cialista francês. Conheceu revolu
cionários como Auguste Blanqui e 
Bakunin*, e familiarizou-se com os 
escritos de Saint-Simon, que exer
ceu considerável influência sobre 
ele, principalmente quanto à colo
cação da sociedade como base do 
Estado.

Nos anais Franco-Alemães, 
M arx iniciou a série de artigos so
cialistas criticando a filosofia do 
direito de Hegel. No prim eiro ar
tigo (Introdução à Critica da Filo
sofia do Direito de Hegel) mostrou 
que as . considerações de Hegel 
eram inócuas, porque não indica
vam os meios práticos de levar à 
efetiva superaçao dos problemas 
humanos abordados. E enfatizava: 
“ O poder material só pode ser ven
cido pelo poder material” . Ainda 
no primeiro número, Marx eviden
ciou as linhas fundamentais de seu 
pensamento, no artigo Sobre a 
Questão Judia: a verdadeira eman
cipação humana exigia a transfor- 
maçao não somente das leis mas do 
sistema social de produção e distri
buição das riquezas. Acentuava 
que o ser humano só poderia ser li
vre quando todos desenvolvessem 

Marx* nas contradicões do capitalismo, germes do socialismo científico. um a atividade criadora, que não es
tivesse sujeita às pressões deforma- 
doras da propriedade privada e do 
dinheiro.

Com Engels

Em setembro de 1844, Marx co
nheceu Friedrich Engels*, que aca
bara de escrever A  Situação das 
Classes Trabalhadoras na Ingla
terra, análise minuciosa da econo
mia e dos resultados do capita
lismo. A identificação entre Marx 
e Engels foi profunda, estabelecen
do-se sólida amizade entre os dois, 
que passaram então a trabalhar 
juntos.

Ao contrário de Marx, Engels ti
nha experiência da vida operária: 
filho de rico industrial, vira e expli
cara as misérias do proletariado no 
meio em que passara a juventude. 
Tomara consciência da situação 
que o capitalismo* impunha aos 
trabalhadores e da importância da 
luta da classe operária.

Engels forneceu a Marx muitos 
dados sobre a economia inglesa, o 
que o levou a se aprofundar no es
tudo da economia política. Nessa 
época, Marx começaria ainda a ob
servar criticamente as diversas ten
dências do socialismo, francês, que 
considerou de inspiração moralista 
e utópica.

Em 1845, Marx foi expulso da 
França (por exigência do governo 
prussiano, ao qual dirigira severas 
críticas através do semanário Vor-

Em 1865. ao lado das filhas (Jenny, Laura o Eleonor) e do amigo Engels. w a r ts ) . F ix o u -se  e n tão  em  B ruxe-
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produção capitalista e às suas con
tradições. O movimento operário 
ganhava força nos países europeus. 
Marx considerou o momento propí
cio para fundar uma associação de 
operários da América e da Europa. 
Tal associação devia “encarnar aos 
olhos dos operários e dos burgue
ses, bem como dos governos, o ca
ráter internacional do movimento 
socialista e, dessa forma, encorajar 
e fortalecer o proletariado, ao 
mesmo tempo que devia assustar os 
seus inimigos”. Em 1864, Marx foi 
um dos principais componentes do 
Conselho Geral da Primeira Inter
nacional (Associação Internacional 
dos Trabalhadores), fundada em 
Londres. Redigiu quase todos os 
documentos publicados pelo órgão, 
desde o Manifesto Inaugural até o 
Manifesto sobre a Guerra Civil na 
França em 1870, treze anos antes 
de morrer.

VEJA TAM BÉM : Marxismo.

Marxismo

Entende-se por marxismo a dou
trina filosófica e político-econô
mica criada por Karl Marx*, em 
parte com a colaboração de Frie- 
drich Engels*. O termo inclui tam 
bém as tentativas de levar à prática 
as proposições dessa doutrina.

Como teoria e como método, o 
marxismo é essencialmente revolu
cionário. Seu objetivo último é 
compreender e transformar a reali
dade social a partir das contradi
ções e das leis do movimento histó
rico que determinam a natureza 
dos diferentes tipos de sociedade.

O pensamento de Marx pren- 
de-se principalmente à análise da 
sociedade burguesa e do desdobra
mento do homem em cidadão abs
trato nessa sociedade. Esse desdo
bramento é o processo que leva as

Marx acatou a dialética de Hegel (acima), mas refutou o seu contéudo.

las, onde escreveu os primeiros tra
balhos com Engels: A  Sagrada 
Família (1845) e A  Ideologia 
A lem ã  (1845/46). Neste, aparecia a 
primeira exposição do materia
lismo histórico: “ O modo de pro
dução da vida material determina o 
caráter geral dos processos da vida 
social, política e espiritual. Não é 
a consciência dos homens o que 
lhes determina a realidade objetiva, 
mas, ao contrário, a realidade so
cial é que lhes determina a cons
ciência . Em 1847, com A  Miséria 
da Filosofia, refutaria violenta
mente á  A  Filosofia da Miséria, de 
Proudhon*.

O manifesto

Em Bruxelas, Marx e Engels in
tensificaram seus contatos com o 
movimento operário europeu. Marx 
fundou uma associação operária, 
que integrou a Liga dos Comunis
tas (1847), sociedade secreta que 
foi a primeira organização do Par
tido Social Dem ocrata alemão, 
com filiais em Londres, Paris e ci
dades suíças. No final de janeiro de 
1848, Marx e Engels lançaram o 
Manifesto Comunista, no momento 
em que agitações de cunho socia
lista ocorriam em diversos países 
europeus, onde a industrialização 
colocara novos e graves problemas 
sociais.

A atmosfera revolucionária da 
Alemanha tornou possível a volta 
de Marx a Colônia, onde ficou de 
junho de 1848 a maio de 1849. 
Como fundador e redator-chefe da 
N ova Gazeta Renana, jornal polí
tico de grande tiragem, teve partici
pação ativa a favor do proletariado 
no movimento liberal alemão. No
vamente obrigado a deixar o país, 
viajou para Paris, de onde também 
foi expulso dois meses depois. Em 
agosto de 1849 chegou a Londres, 
onde passou o resto de sua vida.

Praticamente na miséria (suas 
colaborações para  o N ew York Tri- 
bune e o auxilio financeiro de En
gels pouco ajudavam), dedicou-se 
durante dez anos ao estudo. Produ
ziu nesse período suas principais 
obras: A s  Lutas de Classe na 
França (1850/1859), O 18 Brumá
rio de Luís Napoleão (1852/55) e 
Crítica da Êconomia Política 
(1859), trabalho em que demons
trou pela primeira vez sua teoria do 
valor e da moeda. Mas sua obra 
mais significativa foi O Capital, 
cujo primeiro volume surgiu em 
1867 (os outros dois foram edita
dos postumamente, por Engels, em 
1885 e 1894). No prefácio, Marx 
afirmava estar preocupado em 
“descobrir a lei econômica que rege 
o movimento da sociedade ’. E na 
obra expôs as principais críticas à  
sociedade gerada pelo modo de Cartaz de Ivanov, produzido em homenagem ao Primeiro de Maio de 1920.

Si 3JPABCTBYET IPA3JBHE J S  
TFTfllUBZCH BCEZ CTPAH!
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Com F. Engels, o marxismo aprofundou-se na análise critica da história.

pessoas a se alienarem, isto é, a 
considerarem como realidade estra
nha anelas o que na verdade é obra 
sua. É o que ocorreria, por exem
plo, com a mercadoria no sistema 
de produção capitalista: apesar de 
produto do trabalho humano, apa
rece como algo estranho ao traba
lhador, algo que lhe é exterior e su
perior, devido ao modo de 
apropriação das forças produtivas 
e dos produtos nesse sistema eco
nômico e social. Assim, a aliena
ção* é uma das preocupações bási
cas de Marx.

A filosofia marxista sempre se 
encaminha para questões praticas, 
como, por exemplo, os meios ne
cessários para assegurar a emanci
pação humana, a liberdade, o con
trole sobre a natureza e sobre as 
relações sociais. E sua resposta 
opõe-se à dos “jovens hegelianos”, 
que consideravam suficiente dissi
par ilusões religiosas e mudar o re
gime político para libertar o ho
mem. Marx, ao contrário, além dos 
aspectos religiosos e políticos, con
siderava importantes todos os ou
tros aspectos sociais, fundamental
mente o modo pelo qual são 
produzidos os bens necessários à 
existência do homem.

Método dialético

Em seus primeiros escritos, a crí
tica de Marx à^sociedade burguesa 
e sua concepção do comunismo* 
apresentavam ainda um funda
mento especulativo. Julgando a so
ciedade com base numa concepção 
abstrata do homem, afirmava, por 
exemplo, que a sociedade burguesa 
e s ti  em contradição com a “verda
deira” natureza ao homem, com a 
“verdadeira essência” humana. 
Mais tarde, porém, a revolução é 
colocada como necessidade histó
rica, engendrada pela contradição 
existente entre o desenvolvimento 
das forças produtivas e as relações 
de produção.

Dentro dessa nova perspectiva, 
ao estudar uma realidade objetiva, 
Mârx analisa metodicamente seus 
elementos contraditórios, procu
rando encontrar a lei particular das 
modificações do objeto: seu devir. 
Com esse propósito, utilizou-se do 
método dialético, tomado de Hegel, 
refutando porém o conteúdo idea
lista da dialética hegeliana. Num 
dos prefácios de O Capital, Marx 
fala sobre seu método: “Meu mé
todo dialético não só é fundamen
talmente distinto do método de He
gel; é, em tudo e por tudo, a 
antítese deste. Para Hegel, o pro
cesso de pensamento, o qual ele 
converte, inclusive, com o nome de 
Idéia, em sujeito com vida própria, 
é o demiurgo do real, e este, a sim
ples forma externa em que se cor- 
porifica. Para mim, o ideal não é, 
pelo contrário, mais que o material 
traduzido e transposto para a ca
beça do homem ( . . . ) .  O fato de 
que a dialética sofra em mãos de 
Hegel uma mistificação não impe
diu que esse filósofo fosse o pri
meiro a supor cje modo amplo e 
consciente suas formas gerais de 
movimento. O que ocorre é que a 
dialética nele aparece invertida, co
locada de cabeça para baixo. E ne
cessário virá-la, melhor dito, pô-la 
de pé, e em seguida se vê sob a apa

rência mística a semente do racio
nal”.

Marx procurou compreender a 
realidade a partir da análise do 
processo de produção material. 
Apresentou, assim, uma concepção 
materialista da história*: para pro
duzir os meios de subsistência, os

homens estabelecem relações ne
cessárias com a natureza e com os 
outros homens, e tais relações de
pendem, entre outras coisas, do es
tágio de desenvolvimento em que se 
encontram as forças materiais de 
produção.

De acordo com Marx, a divisão

da sociedade em classes* é determi
nada pelo que a sociedade produz, 
como produz e pelo modo de troca: 
“O que os indivíduos são ( . . . )  de
pende das respectivas condições 
materiais de produção (. . .)” . A 
totalidade das relações de produ
ção e troca constitui o fundamento 
do real, “sobre o qual se erguem as 
superestruturas política e jurídica e 
ao qual correspondem determina
das formas de consciência social. O 
modo de produção da vida material 
determina o caráter geral dos pro
cessos da vida social, política e es- 

iritual. Não é a consciência dos 
omens o que lhes determina a rea

lidade objetiva, mas, ao contrário, 
a realidade social é que lhes deter
mina a consciência”.

A partir do exame dos fatos his
tóricos, Marx formula leis que ex
primiriam tendências e seriam es
pecíficas de cada modo de 
produção. Assim, as leis históricas 
são diferentes das leis naturais, en
tre outras razões porque as leis na
turais são sempre as mesmas para 
cada conjuntura de fatos.

O processo histórico desenvol
ve-se de modo dialético, pelo con
flito entre as forças de produção e 
as relações de produção. Trata-se 
de uma série de desenvolvimentos 
produzidos por contradições: “ Em 
certo estágio de desenvolvimento, 
as forças materiais de produção em 
sociedade entram em conflito com 
as relações de produção existentes, 
ou —  o que nao passa de uma ex
pressão jurídica da mesma coisa — 
com as relações de propriedade 
dentro das quais vinham antes ope
rando”. Poae ocorrer então um pe
ríodo de revolução social, que des- 
trói a velha ordem e derruba do 
poder a classe governante.

No capitalismo*, caberia ao pro
letariado* a ação revolucionaria,, 
capaz de superar a contradição en
tre o desenvolvimento das forças 
produtivas e as relações de produ
ção. Marx define o proletariado e 
as outras classes sociais pela posi
ção que ocupam no processo de 
produção. O proletariado não pos^ 
sui os meios de produção e, em 
conseqüência, é obrigado a vender 
sua força de trabalho*. Com isso 
produz-se a mais-valia —  trabalho 
alheio não pago — , apropriada 
pela burguesia*, classe diametral
mente oposta ao proletariado.

A apropriação dos meios de pro
dução pela burguesia, cria sua pró
pria contradição na medida em que
o proletariado, enquanto classe, 
passa a produzir para outros e não 
para si mesmo. Essa classe só pode 
deixar de ser explorada, de produ
zir mais-valia, eliminando a pro
priedade privada dos meios de pro
dução. E, ao eliminá-la, elimina a 
si mesma, bem como a sua oposta, 
a burguesia.

Em seus trabalhos Marx refe
re-se também a outras classes so
ciais. Em O Capital fala dos pro
prietários de terra e das formas 
particulares de exploração agrária, 
como também das classes* médias 
e das distinções entre atividades 
produtivas e improdutivas^ Sua 
concepção das classes aparece com 
maior evidência nos trabalhos his
tóricos, nos artigos sobre A s Lutas 
de Classe na França e em O 18 
Brumário de Luís Napoleão.Comuna de Paris (1871): um modelo de poder polftico para os marxistas.
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O Estado

“ A conquista do poder político 
tornou-se a tarefa principal da 
classe operária.” Essa fórmula, re
gistrada por Marx nos estatutos da
I Internacional (Associação In
ternacional dos Trabalhadores, 
1864-1876), resultou de sua análise 
do Estado*, que, segundo ele, é 
sempre um produto da luta de clas
ses. Quanto mais radical for essa 
luta, mais o Estado serve como ins
trumento de opressão e repressão. 
Assim, o proletariado só pode abo
lir a propriedade e levar a cabo a 
transformação da sociedade pela 
tomada do poder político. Para a li
quidação mais ou menos rápida e 
violenta do domínio da burguesia, 
do sistema de produção capitalista 
e do Estado burguês com seu apa- 
relhamento burocrático e policial, 
o marxismo coloca, em princípio, a 
necessidade de instaurar uma dita
dura da classe operária. Na Crítica 
ao Programa de Gotha, Karl Marx 
declara: “ Entre a sociedade capita
lista e a comunista coloca-se o 
período de transformação re
volucionária daquela nesta, que 
corresponde a um período de tran
sição política, onde o Estado não 
poderia ser outra coisa que não a 
ditadura revolucionária do proleta
riado”.

Também essa ditadura é uma 
forma de dominação de classe, mas 
apresentaria um caráter transitório, 
na medida em que teria como fina
lidade pôr fim aos antagonismos de 
classe e, em conseqüência, liquidar 
a si mesma, liquidando também o 
próprio Estado*. Desde que desa
pareçam os antagonismos de 
classe, o Estado tende necessaria
mente a desaparecer, uma vez que 
sua função é assegurar a domina
ção de uma classe.

Revolução e reformismo

O marxismo deu origem a teo
rias especificas, que se relacionam 
de maneira direta com a prática 
política. A teoria do socialismo* 
científico é predominantemente 
um a ciência do capitalismo, uma 
vez que Marx se preocupou muito 
mais com as contradições do capi
talismo e a superação desse sistema 
do que com os problemas relacio
nados à construção do socialismo.

Da prática marxista resultaram 
duas correntes básicas. A primeira, 
que se expressa principalmente no 
leninismo* e no maoísmo*, enfatiza 
a necessidade da revolução proletá
ria para a derrota do sistema capi
talista. A outra teoria reformista 
considera possível a conquista do 
socialismo por meio de mudanças 
parciais que gradualmente elimina
riam o caráter capitalista do sis
tema.

O marxismo tem sido objeto de 
muita polêmica. Parte dela ocorre 
em torno da possível diferenciação 
entre as análises feitas por Marx 
antes e depois da publicação do 
Manifesto Comunista,<com debates 
a respeito de interpretações idealis
tas ou materialistas do autor. Ou
tras voltam-se para as transforma
ções ocorridas durante o de
senvolvimento histórico do capi
talismo. Assim, tenta-se apreender 
se as modificações são substanciais

O marxismo 6 o principal inspirador dos movimentos operários de reivindi
cação social. (Ferroviários franceses em greve por maiores salários, 1910.)

Mudanças gradativas poderiam ser obtidas através do voto. (EUA, 1946.)

ou não, e em que medida requerem 
ou não uma reformulação da teoria 
marxista.

Economia marxista

Para Marx, cada modo de pro
dução é regido por leis específicas. 
Nesse sentido, as generalizações 
sobre o comportamento humano no 
campo economico, válidas para to
dos os lugares em todas as épocas, 
são pouco significativas. Esta é a 
primeira característica que distin
gue o marxismo, enquanto escola 
de pensamento econômico, das 
demais escolas.O marxismo indaga, 
principalmente, quais as leis que 
explicam a dinâmica econômica de 
cada modo de produção —  sua for
mação, desenvolvimento e deca
dência — de onde se segue que não 
pode haver uma economia política 
que se aplique a todos os modos de 
produção.

Embora sociedades pré-capita- 
listas tenham sido objeto de analise 
de diversos autores marxistas, a co
meçar pelo próprio Marx, foi o ca
pitalismo o modo de produção ao 
qual o marxismo dedicou maior 
atenção. Da crítica à economia ca
pitalista emergiram suas principais 
teorias econômicas: a teoria do va
lor, passando pela teoria da explo
ração, pelas leis que regem a circu
lação e acumulaçao do capital, até 
as teorias das crises cíclicas e do 
imperialismo. Elaboradas inicial
mente por Marx, essas teorias fo
ram posteriormente ampliadas e 
aprofundadas e sobretudo debati
das por numerosos autores marxis
tas, entre os quais se destacaram 
Rudolf Hilferding, Rosa Luxem
burgo*, Lênin*, Nicolai I. Bukha- 
rin*, Michael Kalecky (1899- ), 
Maurice Dobb (19CÍ0- ), P. 
Sweezy (1910- ), P. A. Baran* 
e Piero SrafTa ( 1908- ).

Marx demonstrou que as merca
dorias são trocadas em proporjão 
ao trabalho socialmente necessário 
à sua produção. Essa lei começa a 
regular o processo de trocas nas 
economias denominadas de “ pro-

Conquistado o poder político, instaura-se a ditadura revolucionária do proletariado. (Fidel Castro, 1965.)

REGISTER VOTE



20 Marxismo

dução simples de mercadorias” , 
nas quais os produtores diretos são 
os proprietários dos meios de pro
dução. Com o advento do capita
lismo, os produtores diretos são ex
propriados e transformados em 
proletários, concentrando-se a pro
priedade dos meios de produção 
nas mãos dos capitalistas. Estes pa
gam aos trabalhadores o valor de 
sua força de trabalho e obtêm, em 
troca, um valor maior, resultante 
do uso dessa força. A diferença en
tre o valor pago e o valor realizado 
pela venda das mercadorias produ
zidas constitui a mais-valia. O lu
cro* é uma das formas assumidas 
pela mais-valia extraída dos traba
lhadores. Os capitalistas, aos com
petirem entre si, procuram cada um 
alcançar a maior taxa de lucro

fiossível, o que leva, na prática, ã 
ormação de uma taxa de lucro mé

dia, na medida em que os capitais 
se movem dos setores menos lucra
tivos aos mais lucrativos.

O capital é composto de duas 
partes: capital constante e capital 
variável. O primeiro representa os 
bens de produção (trabalho morto) 
e o segundo, os salários pagos aos 
produtores diretos (trabalho vivo). 
A relação entre as partes constante 
e variavel do capital depende tam 
bém da técnica de produção, e di
fere entre os diversos ramos.

O marxismo insiste em que o de 
senvolvimento do capitalismo oca
siona uma crescente concentração 
do capital. Essa tendência, exposta 
inicialmente por Marx, tem por 
conseqüência a alteração de aspec
tos essenciais do capitalismo, a 
ponto de se tornar necessário dis
tinguir duas fases: a do capitalismo 
concorrencial, em que as tendên
cias à concentração ainda não pro
duziam seus frutos; e a do capita
lismo monopolista, cuja dinâmica 
econômica fica sujeita a novas leis 
decorrentes das modalidades de 
competição entre os monopólios. 
Desde Hilferding, os principais au
tores marxistas têm procurado for
mular essas leis, a partir das pre
missas colocadas por Marx.

Hilferding mostrou que a genera
lização das sociedades por ações, 
como forma de organização da em
presa capitalista, leva à preponde
rância econômica e política das en
tidades que controlam o capital 
financeiro, o que tende a acelerar 
ainda mais a concentração do capi
tal. A expansão da grande empresa 
capitalista ultrapassa as fronteiras 
nacionais, penetrando nas econo
mias mais fracas ou atrasadas, as 
quais domina, estabelecendo-se 
desta maneira a hegemonia, no 
plano mundial, das grandes potên
cias industriais, sob a forma de im
perialismo. Lênin levou essa aná
lise mais adiante, reconhecendo no 
imperialismo uma fase superior do 
capitalismo. A formação do mer
cado internacional, no qual não 
apenas se transacionâm mercado
rias, mas sobretudo se transferem 
capitais, fundamenta a dinâmica do 
capitalismo nessa nova fase, mar
cada por profundos conflitos inter 
e antiimperialistas. Já  Rosa Luxem
burgo via no imperialismo um 
traço essencial do capitalismo, já 
que se trata de um sistema que,

Eara poder encontrar seu equilí- 
rio, tem necessariamente que se

expandir. Essa expansão deu se ini
cialmente dentro das fronteiras de 
alguns países para logo mais flores
cer na arena internacional. O 
grande mérito de sua análise está 
em marcar as etapas de uma econo
m ia que se torna capitalista por pe
netração externa.

A dinâmica do capitalismo mo
nopolista recebeu uma formulação 
geral por parte de Kalecky, que an 
tecipou de certa forma a análise 
feita por John Maynard Keynes* 
em Teoria Geral ao Emprego, da 
Moeda e do Juro. Kalecky toma 
por ponto de partida, no entanto, 
um angulo de classe, mostrando 
como a formação dos preços em 
mercados monopolistas leva a uma 
dinâmica que depende, em última 
análise, do modo como os capita- 

Com Lênin (à esquerda), o marxismo chegou à análise do mundo imperia- listas empregam a mais valia de 
lista. E com Leon Trotsky (à direita), à teoria da revolução permanente. que se apropriam.

O apogeu do capitalismo m ono
polista foi objeto de análise por 
parte de Sweezy e Baran, que apro
fundaram o exame da formação do 
excedente numa economia dessa es
pécie e o problema de sua “realiza
ção”, isto é, como o sistema conci
lia elevados níveis de produtividade 
física do trabalho com uma reparti
ção contraditória da renda, a qual 
mantém, em meio à abundância, 
setores da população que não con
seguem satisfazer suas necessida
des materiais.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Classes Sociais; Comunismo; Dia
lética; Estado; Leninismo; Maoís- 
mo; Marx; Materialismo; Socia
lismo; Stalinismo; Trotsky.

Estudantes, com operários e camponeses, integram forças ativas das revoluções marxistas. (Milão. 1968.)

Rosa Luxemburgo (à esquerda): o imperialismo como traço essencial do ca
pitalismo. Gramsci là direita): da renovação radical, uma nova cultura.
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Masaccio

Apesar de ter morrido com ape
nas 28 anos, Tommaso di Mone 
Cassai, também conhecido como 
Masaccio, transformou e revolucio
nou a pintura européia de meados 
do século XV. Seu estilo pratica
mente inaugurou a pintura da Re
nascença* italiana. Desprezando o 
gótico tardio —  última fase da arte 
medieval*, que se caracterizava 
pelo excesso de ornamentação — ,
Masaccio adotou para sua obra 
uma concepção severa e realista 
enraizada na imagem do homem.

Captou as regras geométricas da 
perspectiva do arquiteto Brunelles- 
chi* e, com o escultor Donatello*, 
adquiriu a noção de volume na pin
tura. Suas figuras tinham uma plas
ticidade ate então desconhecida.
Seu “humanismo pictórico” foi um 
reflexo da característica principal 
do Renascimento: o interesse pelo 
homem e pelas coisas humanas.

A vida, 
pobre e obscura

Filho do tabelião Giovanni di 
Mone Cassai, Masaccio nasceu a 
21 de dezembro de 1401 na pe
quena cidade de Castel San Gio
vanni in Altura (atualmente San 
Giovanni Valdarno), no vale do rio 
Arno. Em 1424, entrou para a Cor
poração dos pintores de Florença 
(Guilda de São Lucas), onde o ar
quiteto Brunelleschi lhe ensinou a 
perspectiva linear. Seu verdadeiro 
mestre em pintura foi Masolino da 
Panicale*. Sua primeira enco
menda foi uma tela para o altar da 
Igreja do Carmo, na cidade de 
Pisa. Essa obra (hoje desaparecida) 
foi comprada pelo tabelião Giu- 
liano di Colino degli Scarsi. Ma
saccio entregou o vultoso paga
mento a Donatello, reconhecendo-o 
como amigo e mestre.

A partir dai, praticamente nada 
foi registrado sobre o artista.
Numa declaração de bens que fez 
perante o cadastro florentino, ele 
diz amargamente não possuir 
“mais que dívidas, até para com 
meu discípulo Andrea di Giusto 
(. . .) já  que somos nós dois, eu e‘ 
meu irmão mais jovem, Giovanni, 
que constituímos, com nossa mãe, 
toda a nossa família (. . .)”.

A essa anotação, datada de 
1429, a linguagem burocrática 
acrescentou laconicamente: “ Fale
ceu em Roma”. Outro documento 
sobre ele é uma queixa de Niccolo 
di Lapo, a quem devia 68 liras:
“( . . . )  esse Tommaso, pintor, mor
reu em Roma e nem sei se receberei 
alguma coisa, já  que seu irmão de
clara nada haver herdado”.

A obra, 
rica e viva

Inspirando-se nos temas bíbli
cos, Masaccio documentou heróis 
cristãos — como São João Batista 
e São Pedro —  dando uma dimen
são humana às figuras místicas.

O inventário das obras de Ma- Com seus personagens retratados em perspectiva e seu estilo pleno de plasticidade. Masaccio contribuiu para uma 
saccio foi estabelecido com muita nova visão do ser humano. (Detalhe do afresco "A Esmola de São Pedro", Igreja do Carmo, Florença.)
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Fugindo das técnicas medievais, Masaccio deu à sua obra volume e movimento. ("Crucifixão de São Pedro".)

dificuldade, devido à falta de docu
mentação. Muitas delas foram atri
buídas a Masolino, seu mestre, com 
quem sempre manteve relações 
muito estreitas. A  Vida e Paixão de 
São Pedro na Igreja do Carmo, em 
Pisa), por exemplo, foi inicialmente 
confiada a Masolino —• mas foi 
Masaccio quem realmente a fez. 
Também com Masolino, Masaccio 
foi a Roma em 1425, para decorar 
a capela de São Clemente. Desse 
trabalho resultou a encomenda do 
papa Martinho V (1368-1431) de 
um políptico para a Igreja de Santa 
M aria Maior.

Uma nova 
visão do homem

Em Florença, antes de morrer, 
decorou (também com Masolino) a 
Capela Brancacci, na Igreja do 
Carmo, com afrescos baseados na 
vida de São Pedro, os mais impor
tantes de sua obra. Trindçide, A  Es
mola de São Pedro, São Pedro na 
Cátedra e Adão e Eva Expulsos do 
Paraíso são os mais conhecidos. 
Neles pode-se ver a  diferença entre 
o estilo de Masaccio e o de seu 
amigo. Enquanto as representações 
de Masolino mostram a figura hu
mana achatada (influência da ico
nografia medieval), Masaccio, de
vido a seus conhecimentos de 
arquitetura e escultura, represen

tava seus personagens através da
filasticidade (dando idéia de vo- 
ume e movimento) e do colorido 

vivo, atendo-se a uma representa
ção realista, em dimensões huma
nas e com a caracterização dos ros
tos e das expressões.

Em 1690, os afrescos da Capela 
Brancacci estiveram ameaçados de 
destruição pelo marquês Ferroni. 
Este, amante da arte barroca, via 
nas manifestações do Renasci
mento um atentado à beleza. O tra
balho de Masaccio só escapou da 
violência dos critérios do marquês 
graças à intervenção de pessoas ca
pazes de perceber em seus afrescos 
elementos estéticos que sobrevive
riam a simples modismos de época.

Descobrindo um novo relaciona
mento entre a figura humana e o es
paço e desenvolvendo o uso da 
perspectiva, Masaccio contribuiu 
para uma nova visão do homem e 
da arte. Seu trabalho artístico, ao 
mesclar os ideais da Grécia an
tiga com os da Idade Média, foi um 
dos primeiros a se enquadrar den
tro do espírito renascentista, cujos 
valores foram fundamentais para  o 
desenvolvimento da civilizaçao oci
dental.

VEJA TAM BÉM : Medieval, Arte; 
R e n a s c i m e n i v .

Mascates, 
Guerra dos

Na cidade de Olinda, sede do go
verno da capitania de Pernam
buco*, concentrava-se no século 
XVII a aristocracia rural, cuja 
principal atividade era a produção 
de açucar para exportação. A deca
dência desses senhores de engenho 
começou com o domínio holandês* 
e continuou com a retirada dos in
vasores: expulsos de Pernambuco 
em 1654, os holandeses passaram 
a desenvolver, nas Antilhas, a 
agroindústria açucareira. Como 
conseqüência, o açúcar antilhano 
passou a concorrer com o brasi
leiro no mercado internacional e 
provocou uma crise na economia 
colonial. As dificuldades econômi
cas de Olinda agravaram-se no sé
culo XVIII, com o deslocamento 
de escravos nordestinos para as zo
nas de mineração do Brasil central 
(novo pólo dinâmico da economia 
colonial). Daí resultou o encareci
mento do escravo no nordeste.

Recife*, centro da dominação 
holandesa, passara a ser a povoa
ção mais movimentada üo nortlesie

e um núcleo comercial importante. 
Abrigava os negociantes portugue
ses, chamados pejorativamente pe
los olindenses de marinheiros ou 
mascates.

Os senhores de engenho olinden
ses, que vendiam seu açúcar aos 
mascates, continuavam mantendo 
os faustosos hábitos de outros tem
pos, parecendo ignorar que se ele
vava o preço dos escravos en
quanto caía o do açúcar. Assim, 
raramente saldavam seus débitos.

Usando como argumento a im
portância mercantil e demográfica 
adquirida pelo Recife, o setor co
mercial nao admitia que sua po
voação continuasse subordinada a 
Olinda — pretendia elevá-la à con
dição de vila (o que implicava a 
constituição de uma Câm ara de ve
readores).

Os governadores, nomeados em 
Portugal, eram favoráveis à luta 
dos comerciantes. O Governador 
Sebastião de Castro*e Caldas, em
possado a 9 de junho de 1707, pas
sou a preferir o Recife para morar 
e praticamente desconheceu a exis
tência de Olinda como sede do po
der público local. Com o apoio 
dele, os recifenses conseguiram seu 
objetivo: em carta régia de 19 de 
novembro de 1709, Dom João* V 
declarou Recife independente e de
terminou que o governador e o ou
vidor fixassem os limites da nova 
vila. O antigo ouvidor José Inácio 
de Arouche, ligado à aristocracia 
pernambucana, foi substituído por 
Luís de Valenzuela Ortiz. E, em 5 
de fevereiro de 1710, Castro e Cal
das fez erigir o pelourinho, promo
vendo Recife à categoria de vila. 
Logo foi instalada também a Câ
mara, com dois vereadores reinóis 
e dois pernambucanos.

Os fatos causaram descontenta
mento entre os olindenses, princi
palmente devido a discordâncias a 
respeito dos limites da jurisdição 
do Recife. Planejou-se em Olinda 
um atentado ao governador. Ferido 
a tiros, Castro e Caldas ordeijou 
prisões, mas acabou fugindo para a 
Bahia, onde se colocou sob a prote
ção do governador geral.

Um grupo de olindenses mar
chou para Recife, tomou a vila e 
destruiu o pelourinho. Usavam plu
m as como índios, o q u í é visto 
como um símbolo do caráter nati- 
vista da revolta.

Vitoriosos, os olindenses esta
vam divididos quanto ao novo go
vernador que pretendiam escolher. 
Um a facçao defendia a entrega do 
poder ao bispo de Olinda, enquanto 
outra (mais radical, liderada pelo 
proprietário rural Bernardo Vieira 
de Melo) pretendia a constituição 
de uma administração indepen
dente de Portugal e sob a forma de 
República, conforme o modelo da 
Holanda ou de Veneza. Vieira de 
Melo, que ostentava os títulos de fi
dalgo cavaleiro da Casa Real, sar- 
gento-mor, membro da Ordem do 
Hábito de Cristo e ex-governador 
do Rio Grande do Norte, teve 
apoio de importantes figuras do 
meio rural.

Mas prevaleceu a facção que es
colhera o bispo Dom Manuel Álva
res da Costa, e este assumiu o go
verno da capitania a 15 de 
novembro de 1710, com o compro
misso üe aluar üc acordo com
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Olinda (acima, num óleo de Franz Post) perdeu a guerra para o Recife.

Olinda. Para isso, recebeu um re
querimento onde se expressavam 
claramente as oposições entre a 
aristocracia pernambucana e a bur
guesia reinol:

“ Que se destrua a criação da 
Vila do Recife para nunca mais ha
ver. ( . . . )  Que todos os contratos 
serão arrematados na cidade de 
Olinda, como cabeça que é de Per
nambuco. Que não se consentirá 
haver mais tributos nem contratos 
dos que hã. Que se conservará sem
pre um juiz do povo, feita cada ano 
sua eleição por 24 misteres. ( . . . )  
Que todos os governadores, ouvi
dores e juizes com seus oficiais de 
justiça morarão na cidade, e só 
dois ou três meses no Recife, ejn 
tempo de frota, para a expedição 
dela. Que em cada freguesia haverá 
um capitão-mor nela morador, que 
a governe, e não outro, nem m ora
dor em outra. Que a nenhum se
nhor de engenho, lavrador seu ou 
de roças se fará execução em coisa 
nenhuma mais do que no rendi
mento das lavouras, por avaliação 
e não arrematação, ficando a terça 
parte para seus donos. ( . . . )  Que 
o sal não valerá mais de 320 reis. 
Que por demora, que possa haver 
em quaisquer pagamentos, se não 
levarao juros, nem lucros alguns. 
( . . .) Que sejam desterrados os 
que acompanham a Sebastião de 
Castro, e a outros cúmplices, e seus 
bens confiscados, e tidos e havidos 
por traidores do povo (. . .)”.

A derrota de Olinda

O bispo lançou o perdão geral, 
confirmado pela carta régia de 8 de 
junho de 1711-, e prendeu Sebastião 
de Castro e Caldas.

Mas os mercadores do Recife 
reagiram, apoiados pelo capitão- 
mor da Paraíba e Grao-Pará, João

Maia da Gama. Libertaram os rei- 
nóis refugiados no Convento do 
Carmo, aprisionaram o bispo e o 
líder olindense Vieira de Melo.

Olinda organizou sua resistência 
e cercou o Recife. Depois de vários 
combates em três meses de cerco, 
chegou uma esquadra portuguesa 
trazendo o governador nomeado 
para Pernambuco: Félix José Ma
chado Mendonça Eça Castro e 
Vasconcelos.

O novo governador declarou-se 
neutro no conflito, tomou posse em 
Olinda a 10 de outubro de 1711, e 
recebeu homenagens especiais 
nessa cidade e no Recife. Mas logo 
voltou-se para o lado dos mascates. 
Alegando uma conspiração contra 
sua vida, moveu uma repressão 
contra os olindenses e mandou 
prender mais de 150 pessoas. 
Vieira de Melo entregou-se e, com 
ele, mais 49 presos foram enviados 
a Lisboa para cumprir pena. Nos 
julgamentos, prevaleceu a idéia de 
que os olindenses não estavam ape
nas contra Recife, mas tambem 
contra o rei, pretendendo a separa
ção sob forma republicana.

A repressão prosseguiu até abril 
de 1714. Recife foi mantida na con
dição de vila e elevada a capital da 
capitania.

A burguesia reinol vencera, mas 
o movimento nativista enraiza- 
ra-se. A Guerra dos Mascates foi 
um movimento precursor das revol
tas emancipacionistas que ocorre
riam mais tarde, e várias vezes se
ria invocado o seu exemplo, 
inclusive na Insurreição Pernambu
cana* de 1817.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Holandês, Domínio; Pernam
buco; Recife.

Massa Atômica 
e Molecular

Dadas as dimensões reduzidas 
do átomo e de seus constituintes, a 
medida de suas massas não pode 
ser feita através das unidades 
usuais, tal como o grama ou o qui
lograma. Assim, a medida da 
massa de um átomo —  sua massa 
atômica —  é feita por meio de seu 
relacionamento com um elemento 
padrão, escolhido arbitrariamente. 
Esse tipo de determinação de 
massa leva à igualdade entre esta 
noção e a noção de peso, no domí
nio da ciência química.

Durante muito tempo utilizou-se 
o átomo de hidrogênio como ele
mento padrão, por ser o mais leve 
dos átomos. A ele foi atribuída a 
massa 1, a partir da qual, por com
paração, foram obtidas as restan 
te_s. Mas o próprio fato de o hidro
gênio ser o mais leve dos elementos 
fez com que seu uso como padrão 
fosse abandonado, pois a alteração

de peso verificada na combinação 
de outros elementos com o hidrogê
nio —  método usado para a deter
minação das massas —  não era fa
cilmente detectável.

Adotou-se o oxigênio que, além 
de combinar-se com quase todos os 
elementos, apresenta uma massa 
razoável, o que facilita a detecção 
da variação de peso. A escolha 
desse elemento, no entanto, tam 
bém apresentou problemas: os quí
micos utilizavam a mistura natural 
dos isótopos de oxigênio como pa
drão de medida- os físicos prefe
riam usar o isotopo mais abun
dante, O ’ 6. Para eliminar a 
discrepância entre a escala de pe
sos atômicos dos físicos e a dos 
químicos, estabeleceu-se um novo 
padrão: a unidade de massa atô
mica (u.m.a.), fixada em 1961 
como 1/12 da massa do isótopo 12 
do carbono. Como o átomo de car
bono tem, em seu núcleo, seis pró
tons e seis nêutrons, e como as 
massas dos prótons e nêutrons são 
aproximadamente iguais, atribui-se 
a cada um desses componentes nu- 
deares a massa de 1 u.m.a. A 
massa dos elétrons de cada átomo 
é desprezada, pois seu valor é 
muito pequeno se comparado à

A atomicidade das moléculas formadoras das substâncias simples 6 muito 
variável. A molécula de hélio (He), por exemplo, tem atomicidade 1: é cons
tituída por apenas 1 étomo. Para a formação da molécula de hidrogênio 
(H 2), são necessário^ dois átomos: para a do fósforo (P4). quatro. Já o enxo
fre (S8) forma uma "macromolócula": sua atomicidade 6 oito.
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Masturbação

Oito prótons e oito nêutrons, partículas constituintes do núcleo de um átomo de oxigênio 11). Obedecendo às forças 
atrativas, elas precipitam-se umas sobre as outras (2). No momento do choque, parte da energia cinética que anima 
essas partículas desprende-se sob a forma de radiações gama (3). Quando o processo termina, as partículas agluti
nam-se. constituindo o núcleo de um átomo de oxigênio, estável e de massa atômica 16 (4).

unidade de massa atômica: um elé
tron é cerca de 1840 vezes mais 
leve que um próton). Assim, a 
massa atômica aproximada de 
cada átomo é dada pela soma dos 
prótons e nêutrons presentes em 
seu núcleo. De forma mais precisa, 
os pesos atômicos dos elementos 
químicos apresentam valores fra
cionários. Isso se deve à presença 
de isótopos naturais, que são áto
mos de mesmo número de prótons 
e elétrons (número atômico), mas 
de diferentes números de nêutrons 
(o número de prótons e nêutrons 
presentes no núcleo dá.o número de 
massa do elemento). É a diferença 
entre os números de massa que dis
tingue os isótopos. O hidrogênio, 
por exemplo, apresenta três isóto
pos: hidrogênio comum, com nú
mero de massa igual a 1 '(apenas 
um próton compoe o seu núcleo); 
deuterio, de número de massa 2 
(um próton e um nêutron); e tritio, 
mais pesado, com número de 
massa 3 (apresenta dois nêutrons e 
um próton no núcleo). Na natu
reza, o hidrogênio apresenta-se
sem pre  co m o  u m a  m is tu ra  desses

três isótopos, na proporção de 1 
para 2 .10-4  para 1.10-17

Mol e número de Avogadro

O átomo-grama de um elemento 
químico é seu peso atômico ex
presso em gramas. O enxofre, por 
exemplo, apresenta um peso atô
mico de 32,066 u.m.a., ou seja, um 
átomo de enxofre é 32,066/12,000 
vezes mais pesado que um átomo 
de carbono. Essa relação man- 
tém-se, qualquer que seja o número 
de átomos. Assim, um conjunto de 
átomos de carbono pesando 12 g 
contém tantos átomos quanto uma 
amostra de 32,066 g de enxofre. 
Um átomo-grama de um elemento 
contém sempre o mesmo número 
de átomos.

Durante o século XIX , o cien
tista Amedeo Avogadro* determi
nou, a partir de experiências com 
volumes de gases, o número de áto
mos presentes no átomo-grama de 
um elemento químico. Esse valor, 
chamado número de Avogadro, 
corresponde a 6,023.1023. A partir 
d clc , ü c le riu iiia -sc  o  n ú m e ro  tle áio-

mos contidos em qualquer quanti
dade de um elemento.

Os compostos químicos são 
constituídos por átomos de dois ou 
mais elementos químicos, que se 
unem formando moléculas ou íons. 
A soma das massas atômicas dos 
elementos gue constituem esses 
compostos e o seu peso-fórmula. 
Para o sal de cozinha (NaCl), por 
exemplo, o peso-fórmula é dado 
pela adição do peso atômico do só
dio (22,991 u.m.a.) ao do cloro 
(35,457 u.m.a.). Portanto, o peso 
do NaCl é 58,448 u.m.a.

No caso particular dos compos
tos moleculares, o peso-fórmula re
cebe o nome de peso ou massa mo
lecular. A massa molecular e o 
peso-fórmula expressos em gramas 
são denominados, respectivamente, 
molécula-grama (“mol”) e fórmula- 
grama. Na nomenclatura moderna, 
o termo mol é utilizado sempre que 
há referência ao número de Avoga
dro de partículas.

v e j a  t a m b é m : A t o m o .

Masturbação ê o processo atra
vés do qual o indivíduo atinge sozi
nho o orgasmo*. O fenômeno, ob
servado também em vários ani
mais, não é aprendido: há casos 
de ações masturbatórias descritas 
em crianças bem pequenas, com 
meses de idade. A atuação de hor
mônios e das circunstâncias do am
biente provoca coceiras nos órgãos 
genitais da criança. Quando ela se 
coça, descobre que isso alivia a ten
são e produz prazer. A continuação 
desse ato leva ao orgasmo.

Já se pensou que a masturbação 
causasse danos psicológicos e or
gânicos consideráveis, mas a sexo- 
logia moderna refutou essas idéias. 
Na adolescência, por exemplo, ela 
favorece a m aturação da sexuali
dade —  que vai culminar no coito 
—  e. representa uma fonte de 
aprendizado para sensações e con
dutas sexuais. O receio de que a 
masturbação vicie é também infun
dado: ela é uma atividade instintiva 
que se regula pela saciedade.

Assim, é o preconceito sexual 
que leva os adolescentes à conclu
são de que este ato lesa as institui
ções; e nem todo? têm força para 
agüentar a posição de rebeldia.

Há algumas condições particula
res em que a m asturbação pode re
presentar um problema. Isso ocorre 
quando ela é compulsiva e não pro
porciona prazer —  ou seja, quando 
se apresenta como um sintoma de 
neurose. Outras vezes, ela é psico
logicamente prejudicial: provoca 
escrúpulos e sentimento cie culpa 
em pessoas que foram induzidas a 
encará-la como um ato antinatural, 
vergonhoso e perigoso. Os precon
ceitos sexuais focalizam em parti
cular a masturbação, porque nela a 
reprodução não é nem uma possibi
lidade —  o ato visa unicamente ao 
prazer.

Èm ambos os casos, contudo, os 
prejuízos da masturbação não pro
vêm dela própria; os mesmos ma
lefícios podem ser causados por 
qualquer comportamento. Há pes
soas, por exemplo, que comem 
compulsivamente e vivenciam um 
intenso sentimento de culpa.

Acredita-se que as mulheres se 
dedicam à masturbação com me
nor freqüência do que os homens. 
Acredita-se também que o número 
de mulheres que se masturbam seja 
menor. Essas crenças, no entanto, 
são discutíveis. Há algumas pecu 
liaridades na masturbação femi
nina que tomam o problema bas
tante complexo. A masturbação 
entre mulheres pode ser subcons
ciente, localizada (vaginal ou clito- 
riana) ou difusa. A introdução de 
objetos na vagina é excepcional: a 
forma mais comum é o atrito com 
o clitóris. Como a localização do 
clitóris é bastante variada, movi
mentos que provocam o orgasmo 
em algumas mulheres, não têm o 
menor efeito em outras.

v e j a  t a m b é m : o r g a s m o .
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"Ciência dos números": a mais simples noção de matemática. (Escriba egípcio anota a produção da colheita.)

Matemática

Quando se pergunta a alguém 
acerca do que trata  a matematica, 
é provável que a resposta seja do 
tipo: é a ciência dos números. Mas 
ha áreas da matemática onde os 
números não aparecem —  a geo
metria* é o exemplo clássico — 
bem como campos onde a noção de 
grandeza ou quantidade nao de
sempenha nenhum papel. Em vista 
disso, parece difícil resumir em 
uma definição simples a natureza 
da atividade matemática.

A questão da  natureza dessa 
ciência tem sido, através da histó
ria, respondida de maneiras diver
sas. Para os gregos —  os primeiros 
a elevarem a matemática à catego
ria de ciência teórica — , ela era 
uma atividade essencialmente con
templativa. Os objetos de que tra
tava eram vistos como entidades 
com existência própria, sobre os 
quais se debruçaria o espírito em 
busca da verdade. Nesse período, a 
matemática foi substancializada e 
identificada com a geometria, en
quanto a aritmética, permanecia 
uma disciplina secundária na hie
rarquia das ciências.

Essa forma de ver a matemática, 
cristalizada na filosofia de Platão, 
em boa parte predominou também 
durante a Renascença*. Nessa 
época a álgebra incorpora-se plena
mente à ciência matemática.

Mas continuava a dominar, pelo 
menos no plano ideal, a visão pia A matemática grega tinha caráter contemplativo. (Tales: século VI a.C.)

tónica da matemática como um 
meio de acesso à “verdade em si”. 
Os gregos contavam com métodos 
definidos para chegar a verdades 
seguras. Ò método fundamental 
consistia em partir de noções ini
ciais tidas como evidentes e chegar, 
destas, às verdades mais comple
xas, pelo poder do raciocínio — 
cujas regras também eram tidas 
como evidentes. Contudo, havia 
vários problemas ocultos ou igno
rados nessa visão. Não se sabia, 
por exemplo, de onde provinham as 
idéias iniciais. Temia-se até que as 
definições habituais de “reta”, 
“ponto”, etc. não definissem nada. 
Os próprios gregos se aperceberam 
de que as definições não tinham o 
poder mágico de tirar objetos do 
nada: para assegurar a existência, 
é preciso um postulado ou uma de
monstração. Não obstante, tudo se 
resolveria quando o objeto em 
questão pudesse ser construído a 
partir de axiomas “ seguros”.

O abalo do tradicional

A visão da matemática que se 
desenhou na Grécia e repetiu-se no 
início dos tempos modernos foi 
logo golpeada, de um lado, por dú
vidas quanto à validade absoluta 
dos axiomas da geometria eucli
diana, e de outro, por “fenômenos” 
da análise que chocavam e desafia
vam a intuição — em cujo poder 
se depositava ilimitada confiança. 
A descoberta de métodos não-eu- 
clidianos no século XIX , por 
Gauss*, Lobatchévski* e Bolyai*, 
no âmbito da geometria, e as pes
quisas de Bolzano* e Weierstrass 
(1815-1897), no domínio da teoria 
das funções*, mostraram a necessi
dade de se realizar uma revisão 
profunda do conhecimento mate
mático.

Essa crise abalou a visão tradi
cional (aceita sem discussão) 
acerca do objeto da matemática, e 
suscitou problemas inteiramente 
novos.

Em particular, o consenso de 
que a matemática trataria de “ nú
meros, grandezas e figurais” 
apoiada no caráter dado —  e, por
tanto, não-arbitrãrio —  desses ob
jetos, é posto em xeque.

No século XIX , Boole* afir
mava: “Não é da essência da mate
mática ocupar-se de idéias de nú
mero e de quantidade”. Essa 
reorientação baseava-se na percep
ção de que os matemáticos, longe 
de estarem presos às imposições de 
uma realidade dada, tinham liber
dade de construir objetos que não 
tivessem uma interpretação para 
eles no mundo físico.

O método axiomático, relegado 
ao desuso desde os gregos, foi no
vamente valorizado no século XIX. 
Entretanto, desta vez, não mais 
como uma síntese das verdades co
nhecidas dedutivamente, obtidas a 
partir de verdades elementares eri
gidas em axiomas.

A redescoberta do axioma

Nas novas utilizações, o método 
axiomático mostrou se um pode
roso instrumento de investigação, 
possibilitando ao raciocínio^ isen
tar-se do controle da intuição. A 
essência da matemática tornou-se,
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A Grécia na Renascença: "Matemática" (Rimini). Os "Elementos", de Euclides. sintetizam a geometria da Antiguidade. (Ilustração medieval.)

cada vez mais, o estudo de proprie
dades atribuídas a objetos abstra
tos, propriedades estas dãdas axio- 
maticamente.

Essa matemática puramente in
telectual tem sua liberdade delimi
tada apenas pela exigência da não- 
contradição. Seu caráter abstrato 
pode ser imaginado pela proposta 
de Hilbert*, segundo a qual as de
nominações utilizadas numa teoria 
matemática são arbitrárias: o ideal 
seria construir uma geometria na 
qual se pudessem substituir 
“ponto”, “reta” e “plano”, por 
“mesa”, “cadeira” e “copo de cer
veja” , por exemplo. O importante é 
que, qualquer c)ue seja a denomina
ção, as relações entre os objetos 
permaneçam definidas com rigor 
pelos axiomas.

Assim, a natureza da matemá
tica jam ais poderia ter uma res
posta direta e simples. Para os ma
temáticos de orientação formalista, 
a essência da matemática reside no 
método axiomático: o lado intui
tivo das noções básicas é secundá
rio, e o que importa são as cone
xões dedutivas entre as sentenças 
da teoria.

No entanto, para os formalistas 
da escola de Hilbert, as interpreta
ções de sistemas axiomáticos — 
modelos — são os alicerces dessas 
teorias. Há correntes formalistas 
mais radicais —  como a represen
tada por H. Curry — para quem 
a matemática é a ciência dos siste
mas formais ou cálculos.

Para o formalista, a exigência es
sencial dos sistemas formais cons
truídos é que se revelem livres de 
contradição — e mostrou-se im
possível estabelcccr isso com os re

cursos dos próprios sistemas em 
questão.

Ao contrário dos formalistas, os 
matemáticos intuicionistas e cons- 
trutivistas enfatizam o papel da ati
vidade do sujeito, na matemática, e 
da construção dos objetos. De 
acordo com seu ponto de vista, são 
inaceitáveis as demonstrações ma
temáticas baseadas no metodo da 
“redução ao absurdo” —  provar 
um a proposição mostrando que sua 
negação levaria a uma contradição. 
Na prática, essas restrições revela
ram-se muito pesadas; na matemá
tica de hoje, toda a força do mé
todo axiomático é plenamente 
utilizada.

A matemática dos babilônios e 
egípcios

A matemática, tal como se co
nhece atualmente, começa há milê
nios antes de Cristo, na região Me- 
sopotâmica. Fragmentos da época 
mostram que os babilônios deti
nham conhecimentos importantes
— conheciam o teorema que de
pois seria chamado teorema de Pi- 
tágoras, sabiam resolver a equação 
de segundo grau e calculavam vo
lumes de sólidos geométricos. 
Como os egípcios, conheciam uma 
matemática semelhante à que por 
muito tempo predominou no ensino 
elementar: um amontoado de “re
ceitas” de cálculo.

A matemática, considerada 
como ciência pura e estudada sém 
preocupações pragmáticas, ini
cia-se na Grécia, com Pitágoras*
—  ao mesmo tempo cientista, filó
sofo e reformador religioso, cuja

Gauss (acima) está entre os criadores da geometria ndo-euclldiana. vida, desde a Antiguidade, foi en-



Matemática 27

Com a geometria analítica de Descartes, acelerou-se o desenvolvimento da matemática. (Ilustração de 1637.)

volvida em lendas. A partir dos es
tudos pitagóricos, a aritmética* e a 
geometria desenvolveram-se rapi
damente. As propriedades fuda- 
mentais da aritmética bem como 
noções acerca de relações de seme
lhança entre áreas de figuras planas 
já  tinham sido estabelecidas por 
volta do século V a.C. A desco
berta dos números irracionais (que 
por eles eram chamados de inco
mensuráveis: V T , por exemplo) 
pelos pitagóricos abalou sua crença 
dogmatica nos números inteiros 
como base da natureza. Isso levou 
a uma busca de maior rigor, da 
qual resultou a obra de síntese de 
Euclides*: os Elementos, livro que 
permaneceria quase até o séculò 
X X  como fonte insuperada de sa
ber geométrico.

Enfatizando o caráter de ativi
dade pura da matemática, Platão 
afastou-se da identificação dos nú
meros com coisas, para apontar 
seu caráter “ideal” em oposição ao 
aspecto mutável e grosseiro do 
mundo sensível. Essa distinção 
apóia-se na prática dos geômetras, 
acostumados a distinguir a reta 
aproximada e imperfeita, traçada 
pela régua, da reta ideal. Com esse 
matiz, a atitude de Platão permane
cia ligada ao pitagorismo: os nú
meros continuavam nas coisas — 
mas agora como uma estrutura 
que, distinta das formas sensíveis, 
constitui sua essência última. O 
que permanecia em debate era, na 
verdade, a abstração como ativi- Fermat: responsável por importante contribuição à matemática.

dade matemática (problema básico 
levantado por Aristóteles*).

Entre os árabes,
a preservação dos clássicos

Durante a Idade Média, a mate
mática atravessou, no Ocidente, 
um longo período de marasmo. No 
entanto, no Oriente, os árabes* de
senvolviam a matemática dos gre
gos e a álgebra. Com isso, preser
varam os conhecimentos clássicos 
e abriram caminho para a reto
mada ocidental da matemática, du
rante a Renascença.

Uma das características da ma
temática herdada dos árabes —  e 
desenvolvida na Europa, a partir 
do século XVI, por François Viète*
—  era sua independência de consi- 
dqrações geométricas. A isso soma- 
va-se a generalidade que se dava às 
proposições, mediante a introdução 
da notação literal —  na qual núme
ros particulares são substituídos 
por letras. Duas inovações tiveram 
papel central no desenvolvimento 
posterior da matemática: a geome
tria analítica de Descartes* e a fun
dação do cálculo infinitesimal por 
Newton* e Leibniz*.

Com a reunião de campos que 
haviam sido rigidamente separados
—  álgebra e geometria — , Descar
tes fez mais que romper um precon
ceito arraigado desde os gregos: 
preparou a metamorfose da algebra 
no próprio cálculo infinitesimal. 
Graças à atividade ligada à repre
sentação de curvas por equações e 
à utilização de formas algébricas, 
puderam ser resolvidos problemas 
geométricos que tinham sido ina
cessíveis aos métodos tradicionais.

O amadurecimento da 
matemática

Todo o século XVIII foi consu
mido na exploração das possibili
dades abertas pelo método “infini
tesimal”, então recém-descoberto. 
Foi um período de prodigiosos cal
culadores (como Euler*) que, 
apoiados na fecundidade da pura 
técnica operatória, invadiam e des
bravavam domínios cujos funda
mentos eram, amiúde, pouco cla
ros. Os matemáticos manipulavam 
séries infinitas (guiados apenas 
pela pura intuição, pois não conhe
ciam os fundamentos dos métodos 
utilizados). Esses procedimentos 
originaram dúvidas e perplexida
des, que terminaram por inspirar 
uma nova atitude crítica, na passa
gem do século XVIII ao XIX.

A atitude de análise crítica e re
formulação consubstanciou-se nas 
obras de Legendre*, Lagrange*, 
Gauss e outros. Mas o passo deci
sivo para o início da era do rigor 
na análise foi a definição do con
ceito de limite* por Cauchy*; com 
ela, a disciplina livrava-se das acu
sações de obscuridade e da sombra 
metafísica que pairava sobre con
ceitos como o de “infinitamente pe
queno”. O processo iniciado por 
Cauchy amadurece pouco a pouco 
no decorrer do século XIX, sobre
tudo a partir das descobertas de 
Riemann* e Weiersírass acerca das 
funções contínuas que não admi
tem derivadas, descobertas essas 
que conduzem à teoria das funções 
de variáveis reais.
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A maturidade da análise não é o 
único evento significativo que 
acontece na matemática do século 
XIX : assiste-se ao aparecimento da 
geometria projetiva, da teoria dos 
grupos* — início da álgebra abs
trata  — e da teoria dos conjuntos*, 
bem como das diversas geometrias 
não-euclidianas.

Dessas investigações começa a 
emergir uma atençao mais minu
ciosa ao problema dos fundamen
tos da matemática. Sob esse 
prisma, já  na crítica do cálculo infi
nitesimal se evidenciara a necessi
dade de investigar o sentido das 
operações formais habitualmente 
utilizadas. Logo após, entretanto, 
ficou claro que isso não bastava; e 
os pesquisadores, às voltas com a 
teoria dos números* reais, defron- 
taram-se com problemas ligados às 
propriedades de conjunto de pon
tos. Essas investigações, que foram 
conduzidas por Karl Weierstrass, 
Georg Cantor (1845-1918), Dede- 
kipd* e outros estudiosos, consti
tuíram uma das vertentes princi
pais do estudo dos fundamentos da 
matemática.

Um novo apoio: a lógica

Outra importante vertente surgiu 
a partir das investigações em torno 
das novas geometrias. Essas análi
ses alteraram radicalmente a visão 
tradicional acerca dos axiomas: as 
teorias tornaram-se abstratas, e vis- 
lumbrou-se toda a generalidade do 
método axiomático. O movimento 
ganhou um poderoso instrumento 
com a criação, por Frege*, de uma 
lógica formal calcada em moldes 
inteiramente novos. Podia-se a^ora 
construir o corpo da matematica 
então conhecida, utilizando-se o 
aparato dedutivo da nova lógica e 
tomando-se como ponto de partida 
a teoria dos conjuntos. A motiva
ção essencial era erigir a matemá
tica sobre bases seguras e isentas 
dos perigos da intuição.

Essa desconfiança em relação ao 
intuitivo não era destituída de ra
zão: ao recorrerem à teoria dos 
conjuntos, intuitiva ou “ ingênua”, 
para fundamentar a análise e, em 
particular, a teoria dos números 
reais, os matemáticos descobriram 
dificuldades insuspeitadas numa 
área cujos fundamentos até então 
pareciam naturais.

Bertrand Russell* foi o primeiro 
a chamar a atenção para os para
doxos a que dava margem a nova 
teoria, tal como formulada por seu 
criador, Cantor, e formalizada por 
Frege. A intensa atividade, diri
gida para a tarefa de livrar de con
tradições a teoria recém-criada e 
assentar a matemática em bases se
guras, teve início com o trabalho do 
próprio Russell, mas só assumiu 
uma forma aceitável com o sistema 
de Zermello e Karl Fraenkel 
(1861-1916).

Para muitos, não obstante, a 
possibilidade de futuros paradoxos 
continuava aberta, e Hilbert* pro
pôs o ambicioso programa de de
monstrar a ausência de contradição 
nas teorias matemáticas. O instru
mento para a tarefa, a metamate- 
mática — cujo objeto é a própria 
matemática —  desenvolveu-se ra
pidamente, embora num sentido 
inesperado para o próprio Hilbert.

Apesar de importantes êxitos, a 
escola de Hilbert não conseguiu de
monstrar a ausência de contradição 
da teoria dos números ou mesmo 
da teoria dos conjuntos, e esse fra
casso, como demonstraram as in
vestigações do lógico Kurt Gõdel
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fica que sistemas desse tipo são ne 
cessariamente incompletos, pois há 
princípios que, mesmo indecidíveis, 
são verdadeiros. Em outras pala
vras, tais sistemas são incompletos 
porque não “dizem tudo” .

Entre os princípios indecidíveis 
inclui-se a própria afirmação de 
que o sistema e livre de contradi
ções (ameaçando, portanto, a pro
posição de Hilbert). O complexo 
raciocínio utilizado por Gõdel 
pode ser sugerido pela chamada 
“antinomia de Richard” : admitin
do-se que todas as propriedades de 
números inteiros fossem enumera
das, na forma P , , P2, P3 . . . ., P„, 
e que um número n possui a pro
priedade Pt , tem-se que “Pt (n) 
ocorre” ; caso contrário, diz-se 
que “não-P, (n) ocorre” . Pode 
acontecer que a propriedade “ nu
merada” ppr um dado número n 
não seja válida para esse número: 
neste caso, ocorre não-Pn (n). Tais 
números são chamados richardia- 
nos. E ser richardiano é também 
uma propriedade do número, que 
pode ser expressa por P, . Pode-se 
dizer, ademais, que Pr (n) ocorre se 
e somente se não-P„ (n) ocorre. Se 
se quiser saber se o número é ele 
próprio richardiano, tem-se que Pr 
(r) ocorre se e somente se não-Pr 
(r) ocorre. Chega-se assim a uma 
contradição.

Nessa formulação, a antinomia 
pode ser resolvida por considera
ções semânticas. No raciocínio de 
Gõdel, porém, é possível construir 
proposições similares dentro da 
própria aritmética, sem nenhum re
curso a noções como verdadeiro ou 
falso.

Da descoberta de Gõdel segui
ram-se muitos outros resultados 
importantes, ligados à teoria dos 
modelos.

Estreitamente associados aos 
êxitos do método axiomático, o 
grupo de matemáticos conhecidos 
como Nicolas Bourbaki* propôs-se 
a reconstruir a totalidade da mate
mática a partir de alicerces co
muns, tentativa de unificação que 
se baseia na subordinação de todos 
os campos à ideia de estrutura*.

Nas matemáticas clássicas, cada 
área tinha suas próprias leis e ba
seava-se em objetos distintos: a ál
gebra, a teoria dos números, a aná
lise, a geometria, a teoria das 
probabilidades*, etc. eram reinos 
separados. A ênfase nas estruturas 
subjacentes a essas teorias permitiu 
a localização de estruturas-mães
—  estruturas algébricas, estruturas 
de ordem e estruturas topológicas
—  a partir das quais toda a mate 
m ática poderia ser desenvolvida de 
maneira unificada.

Atualmente, a produção de tra
balhos matemáticos dirige-se para 
vários campos de criação, que po
dem ser divididos em 6 grandes 
grupos: lógica e fundamentos, álge
bra, análise, geometria, estatística e 
probabilidades e matemática apli
cada. A maioria dessa produção é 
usada pelas outras ciências.

VEJA TAM BÉM : Álgebra: A rit
mética; Estruturas Matemáticas; 
Geometria; Lógica; Números, Teo
ria dos; Pitágoras; Probabilidade; 
Topologia.



Matéria, Estados da 29

Matéria, 
Estados da

Os três estados físicos da água: água líquida e quente, derramada sobre um bloco de gelo, recorta nele um profundo 
sulco, desprendendo moléculas que, condensadas, formam uma coluna esbranquiçada de vapor d'água.

Admitindo a existência de qua
tro constituintes fundamentais da 
matéria — água, terra, ar e fogo 
— , os gregos classificaram as subs
tâncias em quatro estados (ou ele
mentos básicos): sólido (terra), ae- 
riforme ou gasoso (ar), líquido 
(água) e ígneo (fogo).

Filósofos e matemáticos da aca
demia platônica acreditavam que, 
de acordo com o estado físico de 
uma substância, seus átomos* 
apresentavam formas geométricas 
distintas: tetraedros, cubos, octae- 
dros, icosaedros, etc. Entre os pré- 
socráticos, a preocupação domi
nante era descobrir o integrante 
básico da matéria, o elemento co
mum a todas as substâncias, e do 
qual todas derivassem — algo imu
tável e universal, subjacente às 
transformações do mundo físico.

Para Tales de Mileto*, esse ele
mento universal era a água; para 
Heráclito*, o fogo; para Anaxime
nes*, o ar.

As modernas teorias acerca da 
estrutura da matéria encontram um 
paralelo nas antigas especulações 
filosóficas: concebem os estados 
sólido*, líquido e gasoso* de uma 
substância como diferentes resulta
dos macroscópicos, corresponden
tes, no nível atômico, aos estados 
de energia* das partículas que for
mam essa substância. Assim, se as 
partículas forem dotadas de bas
tante energia, suas forças de atra
ção não serão suficientes para per
mitir agregações segundo uma 
estrutura cristalina (que caracteriza 
o corpo sólido); as forjas de atra
ção podem também nao ser sufi
cientes para que se configure o es
tado líquido; portanto, insubmissas 
às forças desagregação, as partícu
las deslizarão umas pelas outras, 
produzindo o estado gasoso.

À medida que se fornece calor* 
a um corpo solido, cada partícula 
passa a oscilar com intensidade 
crescente em torno de um ponto do 
retículo cristalino. Embora todas 
as partículas estejam vibrando, ne
nhuma transformação é percebida, 
pois a amplitude das vibrações é 
muito pequena. A ordenaçao do 
cristal diminui progressivamente, e 
a energia cinética média (propor
cional à temperatura) vai aumen
tando, até ser atingido o ponto de 
fusão.^As partículas passam a vi
brar tão intensamente que qualquer 
quantidade de calor fornecida é uti
lizada para romper as forças de li
gação entre as partículas vizinhas. 
Conseqüentemente, durante o inter
valo de tempo At, em que o sólido 
se encontra no ponto de fusão, o 
calor adicionado não aumenta a 
energia cinética das partículas, mas 
apenas sua energiá potencial. Per
manecendo inalterada a energia ci
nética, a temperatura tambem se 
conserva constante. A medida que 
a quantidade de calor fornecida au
menta, o sólido vai sendo progres
sivamente substituído pelo líquido. 
A variação de energia potencial

corresponde ao trabalho executado 
para anular as forças de atração. 
No final do intervalo de tempo, o 
calor desintegra completamente a 
estrutura cristalina, obtendo-se o 
estado líquido. Continuando a for
necer calor, a energia cinética mé
dia das partículas aumenta e, com 
ela, a temperatura. Crescendo a velo
cidade das partículas, as forças de 
atração entre as partículas vizinhas 
tornam-se cada vez mais fracas. É, 
no entanto, da atuação dessas for
ças que resulta a consistência 
fluida do líquido. E o movimento 
intensifica-se, até ser alcançado o 
ponto de ebulição. Analogamente 
ao que ocorre durante a fusão, o 
calor adicionado enquantoolíquido 
està vaporizando aumenta apenas a 
energia potencial das partículas. 
Nesse intervalo, as partículas que
bram as forças entre as partículas 
vizinhas, e o líquido converte-se em 
gás. Neste último estado, todo o ca
lor fornecido eleva a energia ciné
tica das partículas. O estado 
gasoso oferece, portanto, uma si

tuação de máxima liberdade de mo
vimento para as partículas mate
riais. É o estado de desordenação 
total. (No estado sólido, a ordena
ção é completa; na fase líquida so
mente parcial.)

A física moderna considera a 
existência de um quarto estado da 
matéria: o plasma*. Na fusão e na 
evaporação (processos de desorga
nização), ou na solidificação e na 
condensação (processos de organi
zação), preserva-se a individuali
dade dos elementos básicos da ma
téria, as moléculas*. Em condições 
de energia excepcionalmente alta, 
como nas explosões nucleares, no 
Sol e nas outras estrelas, a matéria 
encontra-se desestruturada no nível 
atômico ou mesmo nuclear. Per- 
de-se a identidade da substância 
material^ caracterizada pelo nú
mero atômico: a matéria plasmá- 
tica é uma espécie de “ líquido” 
onde prótons, nêutrons e eletrons 
deslizam uns pelos outros, alheios 
às forças de atração (que, nas con
dições energéticas normais, ou pelo

menos de intensidade inferior, man
têm coeso o núcleo atômico).

A explicação microscópica dos 
processos que levam uma substân
cia a mudar de estado não abrange 
grande número de casos. Por exem
plo, em certos sólidos (generica
mente chamados de plásticos*), os 
átomos não configuram uma estru
tura regular; quando aquecidos, 
não sofrem uma mudança brusca 
de estado, mas amolecem paulati
namente, até atingirem o estado 
líquido: seu ponto de fusão não é 
definido. Há ainda materiais gelati
nosos que se comportam tanto 
como solidos quanto como líqui
dos. E os vidros*, e substâncias 
como a celulóide, a lucite e a ba- 
quelite, ao se solidificarem não 
cristalizam como os sólidos — fi
cam no estado de líquidos super- 
resfriados: as partículas que os in
tegram possuem energia cinética 
baixa, insuficiente para que se 
atinja uma estrutura ordenada. Ob
servadas aos raios X, essas subs
tâncias revelam uma série de anéis
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O vidro não cristaliza como um sólido: é um liquido super-resfriado.
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Do Egito das grandes pirâmides 
ao Arco do Triunfo do tempo de 
Napoleão*, os materiais de cons
trução* permaneceram pratica
mente os mesmos. O emprego do 
ferro em larga escala só foi possível 
com o desenvolvimento das pesqui
sas no campo da química, física e 
resistência comparada dos mate
riais. As primeiras pontes de ferro 
construídas na Inglaterra sobre o 
rio Severn (1775-79), com um vão 
de 30 m, e a ponte de Sunderland 
(1793-96), construída por Rowland 
Bourdon sobre o rio Wear, com um 
vão de 72 m, puseram em relevo as 
possibilidades estruturais do ferro. 
No final do século XVIII e início 
do XIX, o ferro gusa passou a ser 
utilizado em colunas e coberturas 
de fábricas, pavilhões e edifícios 
utilitários da Inglaterra e do conti
nente. Por sua resistência ao fogo, 
simplicidade de fabricação e resis
tência a grandes cargas, dominou, 
juntamente com o vidro, a Exposi
ção de Paris de 1867.

Com a invenção de maquinaria 
para produzir ferro laminado e bar
ras de aço, as vigas de desenho em

“I” , bastante resistentes, permiti
ram projetos de “esqueletos estru
turais” , que podem ser pré-fabrica- 
dos e preenchidos por painéis de 
vidro (possibilitando a entrada da 
luz nos interiores). Inovações desse 
tipo são importantes em obras 
como o Palácio de Cristal, de Jo- 
seph Paxton*, em Londres (1851). 
Segundo Anton Pevsner*, esse 
edifício realizou “ uma profissão de 
fé no ferro tão importante como a 
maior ponte pênsil do mundo”. 
“Esqueletos de aço” passaram a 
sustentar as cargas dos edifícios de 
escritórios em vários andares — 
muito construídos em Chicago, na 
segunda metade do século XIX. 
Quando foi inventado o elevador 
elétrico, esses edifícios transforma- 
ram-se em “arranha-céus”.

Também nessa época, aperfei
çoou-se o domínio tecnológico de 
materiais como o ferro e o aço, 
que, aplicados junto com o ci
mento, geraram o concreto ar
mado, no qual se associa a boa re
sistência à compressão (concreto) 
com a ótima resistência à tração 
(ferro). Esse material serviu de base 
a pioneiros como Tony Garnier e 
Auguste Perret*, mestres de Le* 
Corbusier. (Como outros arquite
tos, Le Corbusier compreendeu que 
o concreto armado poderia ser 
moldado em formas curvas, para
bólicas, etc., sem limitar-se às for
mas ortogonais próprias das estru
turas* de madeira ou pedra.)

concêntricos (para os sólidos, o 
diagrama de raios X é formado por 
um conjunto de manchas).

Relacionados em um mesmo 
gráfico cartesiano, os estados só
lido, líquido e gasoso (correspon
dentes a determinada pressão e 
temperatura) reproduzem o dia
grama de fase: o plano fica divi
dido em tres regiões, cada uma de
las indicativa de um dos três 
sistemas monofásicos. As linhas 
que separam uma região de outra 
representam os valores da pressão 
e da  temperatura em que se encon
tra a substância, numa situação de 
equilíbrio entre duas fases. A inter
secção das três linhas divisórias é 
denominada ponto triplo: nele, as 
três fases coexistem em equilíbrio.

O diagrama de fase indica um 
outro tipo de mudança de estado: 
para certos valores de pressão e 
temperatura, uma substância pode 
passar diretamente do estado só
lido para o estado gasoso. Este pro
cesso é denominado sublimação.

As mudanças de fase são regidas 
por certas leis: sob pressão cons
tante, toda substância* pura sofre 
mudança de fase a uma determi
nada temperatura (variável para 
cada substância); sob pressão cons
tante, a temperatura permanece 
inalterada durante a m udança de 
fase, ocasião em que a substância 
recebe ou cede determinada quanti
dade de calor por unidade de massa 
(essa quantidade depende da subs
tância e da pressão sob a qual o 
processo é realizado).

Volume e forma

U m  dos critérios q ue  p e rm item  
distinguir os três estados de agrega

ção da matéria apóia-se na forma 
e no volume. Segundo esse critério 
uma substância no estado gasoso é 
desprovida de forma e volume; já  
um líquido tem volume próprio, 
mas assume a forma do recipiente 
que o contém; um sólido possui 
forma e volume definidos: mesmo 
sujeito a uma tensão deformadora, 
apresenta condições de retomar as 
características iniciais no momento 
em que a força cessa. Mas, sólidos, 
líquidos e gases possuem algumas 
propriedades em comum: têm peso 
e volume, e obedecem à lei da im
penetrabilidade, segundo a qual 
dois objetos não podem ocupar si
multaneamente a mesma região do 
espaço. A porosidade é também 
compartilhada por qualquer espé
cie de matéria: toda substância 
pode ser comprimida.

Há, todavia, propriedades dife- 
renciadoras: ductibilidade (carac
terística de materiais que, sem se 
quebrarem, podem ser reduzidos a 
longos fios), maleabilidade (poder 
de conversão em folhas), etc.

Com a mudança de estado, as 
propriedades da matéria também 
sofrem alterações, em intensidade 
variável. No caso particular do es
tado sólido, propriedades mecâni
cas, elétricas, térmicas, magnéticas, 
dielétricas, ópticas e ferro-magnéti- 
cas, e suas possíveis variações, vêm 
sendo investigadas (desde o início 
do século XX) em nível microscó
pico, com o auxílio das leis da me
cânica* quântica e estatística.

VEJA TAM BÉM : Fluidos; Ga
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Na concepção, construção e pro
teção de uma obra, há dois aspec
tos a considerar. O primeiro, rela
tivo a tipo, formas e dimensões da 
obra_, leva em conta as condições 
mecânicas e físicas; o outro, rela
tivo aos próprios materiais a serem 
utilizados, refere-se às característi
cas físicas, mecânicas e químicas. 
A escolha dos materiais pode dar 
prioridade a uma ou outra quali
dade, conforme a natureza da cons
trução, determinada por sua impor
tância, limites do investimento, 
objetivos de segurança e duração, 
etc. Desse ponto de vista, o arqui
teto atenta para a porosidade, per
meabilidade, durabilidade, leveza, 
resistência aos choques, erosão, va
riações térmicas, etc.

Os materiais podem ser de cons
trução ou de resistência (pedras, 
metais, madeiras, vidros, etc.) e de 
proteção (massas, vernizes, tintas, 
revestimentos metálicos, etc.). Es
tes últimos destinam-se à proteção 
dos primeiros contra intempéries e 
outros agentes exteriores que pro
vocam envelhecimento e corrosão.

Os materiais podem ser classifi
cados também segundo sua estru
tura: materiais de estrutura crista
lina (rochas, cimento, metais, etc.); 
de estrutura vítrea (cerâmica, vi
dros, ladrilhos); de estrutura coloi- 
dal (plásticos, borracha, resinas, 
vernizes); complexos agregados e 
de estrutura capilar (argamassa, 
concreto, pedras artificiais); e com 
plexos de estrutura fibrosa  (madei
ras, fibras, cimento-amianto).

A resistência dos materiais cons
titui aspecto fundamental para a se
gurança e a durabilidade da cons
trução, exigindo cuidadosos en
saios de laboratório. A tensão 
que a estrutura terá de suportar 
deve ser inferior, em cada ponto, à 
resistência cio material utilizado. __

A resistência decorre da coesão 
intermolecular do material, que se 
opõe à ação tendente a afastar as 
moléculas umas das outras. A coe
são depende de características físi- 
co-químicas determinantes da es
trutura do próprio material. Assim, 
então, no caso dos conglomerados 
de cimento, as características de re
sistência mecânica são determina
das por vários fatores, entre os 
quais a granulometria dos inertes, 
o tipo de dosagem do cimento e a 
relação água/cimento. Alguns fato
res podem modificar a resistência 
dos materiais, como processo de fa
bricação, tratamento térmico, enve
lhecimento, erosão, etc.

Revolução na arquitetura e na 
indústria de construção

Na década de 20, a obra de ar
quitetos como Le Corbusier, Gro- 
pius* e Mies van der Rohe* ressal
tou a importância de novas 
soluções tecnológicas e industriais 
para atender às novas necessidades 
de construção (em larga escala e a 
baixo custo). E com o desenvolvi
mento da tecnologia dos materiais, 
os projetistas europeus puderam 
realizar numerosas experiências 
apresentando a forma mais 
atraente das estruturas industriali
zadas.

A Escola da Bauhaus*, na Ale
manha, empregou amplamente ar
tefatos tradicionais até conseguir

convencer os fabricantes a introdu
zir modificações, por exemplo, nos 
banheiros, tendo em vista a superfí
cie das válvulas, as torneiras, a cor, 
o tam anho e a disposição dos azu 
lejos. Assim mesmo, as modifica- 
çoes realizavam-se ao nível dos 
produtos finais, com o desenho le
vando em conta o estado da tecno
logia dos materiais da época. As 
inovações na infra-estrutura demo
rariam ainda mais tempo. Uma 
proposta mais radical surgiu em 
1927, com um projeto de casa 
de Richard Buckminster Fuller 
(1895- ), um anel hexagonal 
em que o espaço para viver era li
mitado por um revestimento duplo 
de plástico de diversas transparên
cias, de acordo com a necessidade 
de iluminação, ligado a cabos do 
ponto mais alto de um mastro cen
tral de alumínio. Os materiais pro
postos, revolucionários, eram utili
zados na época apenas pela 
indústria aeronáutica.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, a construção sofreu um pro
cesso radical, assimilando técnicas 
de industrialização em grande es
cala. Muitos materiais foram cria
dos e aperfeiçoados em virtude das 
necessidades de uma construção es
pecífica ou da pesquisa especula
tiva e experimental. Os materiais 
plásticos, por exemplo, desenvolve
ram-se graças a ambas as causas. 
Inicialmente usados como isolantes 
térmicos e acústicos, os plásticos 
são hoje empregados em tubula
ções PVC, coberturas, pisos, pai
néis decorativos, adesivos, tintas. 
Dotados de grande elasticidade, os 
plásticos resistem a altas tempera
turas sem sofrer deterioração.

O alumínio foi usado pela pri
meira vez como material arquitetô
nico em 1890, no telhado da igreja 
de São Joaquim (Roma). Setenta e 
dois anos depois, uma inspeção evi
denciou que o alumínio estava pra
ticamente inalterado. Atualmente, 
esse material tem largo emprego 
nas coberturas de construções, 
aliando a capacidade de proteção à 
função decorativa. O alumínio 
também é usado nas estruturas (das 
unidades móveis de habitação, por 
exemplo), quando se impõe a redu
ção de peso. Em muitos casos, o 
peso e o custo de grande mão-de- 
obra recomendam a substituição 
das telhas de barro pelas chapas de 
alumínio que, além de mais leves, 
são bons isolantes térmicos.

Grande domínio tecnológico da 
madeira* ocorreu nos Estados Uni
dos, na época da colonização do 
oeste. A invenção de maquinaria 
para fabricação de pregos possibili
tou o abandono das estruturas en
caixadas segundo o sistema macho- 
fêmea, e permitiu a composição do 
balloon frame, com vigas de ma
deira pregada, que dispensavam 
carpinteiros especializados. Em 
1905, na Alemanha, Otto Hetzer 
aperfeiçoou as estruturas de ma
deira laminada e colada, formando 
vigas, arcos e pórticos de secção re
tangular ou “duplo T”, constituídas 
de tábuas justapostas e coladas en
tre si. A fabricação dessas vigas é 
em várias fases: secagem das tá 
buas, preparo das longarinas, cola
gem, acabamento e tratamento 
contra a ação do fogo e agentes 
biológicos.

Edificio da Siemenstadt, em Berlim, projetado por Gropius. da Bauhaus.

As construções de Van der Rohe estimularam a renovação de materiais.
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Emprega-se a madeira numa 
grande variedade de edificações, 
como estrutura provisória de pon
tes, ancoradouros, etc., e nos reves
timentos sob a forma de compensa
dos. A utilização da madeira é 
aconselhável nao só nas estruturas 
destinadas a limitada vida útil 
como também em certos pontos 
das edjficações, sujeitos a extrema 
corrosão, como no caso dos pisos 
de fábricas. É utilizada, ainda, em 
áreas sujeitas a choques, rolamen
tos de peças pesadas e ataque de 
substâncias ácidas.

O concreto é um dos materiais 
mais utilizados no mundo inteiro, 
nas grandes estruturas. Tem a van
tagem de ser menos sensível a efei
tos corrosivos do que a estrutura 
metálica. Em unidades pré-fabrica
das, seu emprego tornou possível a 
construção em escala industrial. 
Um dos sistemas mais rápidos para 
concretar paredes é o uso das fôr
mas metálicas, j á  com as esqua
drias e instalações embutidas. Vá
rios painéis, acoplados uns aos 
outros por parafusos, compõem o 
jogo completo das fôrmas. A pa
rede portante, depois de desenfor
mada, recebe o acabamento.

Produção de materiais

A construção tradicional consti
tui um método mais caro e obso
leto, cuja persistência tem por 
efeito marginalizar a indústria de 
tecnologia avançada. Construir 
melhor e mais barato depende do 
desenvolvimento de novos mate
riais, produzidos em grande escala, 
e de técnicas de pre-fabricajão e 
mecanização. Mas a produção in
dustrial de novos materiais e os sis
temas totais de pré-fabricação exi
gem investimentos elevados e 
condições de mercado particular
mente favoráveis.

Um dos fatores que afetam o 
custo do material é a disponibili
dade da matéria-prima. A oferta e 
o custo do aço dependem, por 
exemplo, do grau de desenvolvi
mento da industria siderúrgica. O 
aço importado tem seu custo ele
vado pela despesa com o trans
porte. Portanto, não havendo o for
necimento adequado de aço e de 
outros materiais dentro do país, o 
emprçgo de materiais tradicionais 
(tijolo, madeira) torna-se mais eco- 
nomico. A existência de um mer
cado de notável potencialidade, que 
é determinada por um surto de ur
banização ou por planos de 
obras públicas, recomenda a indus
trialização da construção e da pro
dução de materiais, visando à mini- 
mização dos custos, embora, para 
isso, o investimento inicial seja 
muito grande. A implantação de in
dústrias modernas de construção e 
de produção de materiais possibi
lita o desenvolvimento de um 
know-how  local, de uma tecnologia 
adaptada às características regio
nais e a formação de mão-de-obra 
especializada.

Nos países subdesenvolvidos, a 
estreiteza dos mercados, a escassez 
de capital e a inexistência de mão- 
de-obra especializada dificultam a 
implantaçao de uma indústria de 
construção dotada de tecnologia 
moderna. Além disso, a importa- 
ç ã o  d a  te c n o lo g ia  d o s  p a íse s  a v an - M a te r ia is  u s a d o s  e m  o b r a s  p ú b lic a s  d e v e m  s e r  e x t r e m a m e n t e  r e s is t e n t e s .

çados suscita o problema de sua 
adaptação às necessidades locais. 
Daí a conveniência da criação de 
uma tecnologia autóctone, baseada 
em desenhos de processos e produ
tos simplificados, com a utilização 
de equipamento adequado.

A indústria de construção e de 
produção de materiais desenvol
veu-se precocemente no Brasil, gra
ças _a fatores como a rápida urbani
zação do século XX, às grandes 
iniciativas governamentais de 
obras públicas e a inflação, que 
costuma induzir o investimento 
preferencial nos bens imóveis. Para 
esse desenvolvimento não deixou 
de contribuir o alto nível da mo
derna arquitetura brasileira.

A engenharia brasileira progre
diu notavelmente na técnica de em
prego do concreto, cuja utilização 
se impunha amplamente, já  que a 
siderurgia nacional não tinha con
dições para oferecer em escala con
siderável e a preços competitivos o 
aço para estruturas metálicas.

Hoje, a indústria brasileira pro
duz quase todos os tipos de lamina
dos de aço e domina a tecnologia 
de transformação do alumínio. Já 
existe suficiência no que se refere 
às necessidades descimento, indis
pensável à fabricação do concreto. 
Quase todos os materiais plásticos 
empregados na construção têm fa- 
bricaçao nacional, embora esta re
corra a numerosas patentes estran
geiras. A indústria brasileira abas
tece ainda o mercado interno com 
a maioria dos materiais de reves
timento e acabamento.

VEJA TAM BÉM : Construção; Es-
t r u tu r a s p a r a  C o n s tr u ç ã o .

Nos pavilhões dos Jogos Olímpicos de Munique (1972) foram utilizados aço e painéis de acrílico transparente.



Material Bélico 33

Material Bélico

Material bélico é o conjunto de 
equipamentos de combate empre
gado em ações militares. Esse equi
pamento consta de armamentos, 
munições, agentes químicos e ma
terial de proteção correspondente, 
explosivos, material de transporte 
(caminhões, jipes e viaturas diver
sas), viaturas de combate (carros 
de combate, carros de reconheci
mento, carros blindados, etc.), 
equipamento de manutenção (ma
quinaria, ferramental e sobressalen
tes), combustíveis e lubrificantes, 
material de engenharia (pontes, ca
minhões basculantes, bull-dozers, 
motoniveladores, serras, meios pa
ra tratamento de água, etc.), em 
apoio aos elementos de combate e 
para facilitar, seus movimentos.

De país para país costuma variar 
o que se entende por “ material bé
lico”. Nos Estados Unidos a ex
pressão compreende todas as ar
mas e os engenhos das Forças 
Armadas (Exército, Marinha e Ae
ronáutica); na Grã-Bretanha limi
ta-se à artilharia ou às armas de ca
libre correspondente; e no Brasil 
abrange armamento, explosivos e 
munições, agentes químicos, equi
pamento de proteção contra agen
tes químicos, viaturas de combate 
e transporte, combustíveis e lubrifi
cantes, equipamento de observação 
e de tiro empregados nas forças ter
restres (Exercito) e, às vezes, no 
Corpo de Fuzileiros Navais. Cos
tuma-se referir às armas montadas 
em navios, aeronaves e carros de 
combate como armamento do na
vio, da aeronave ou do carro de 
combate.

Em geral, material bélico corres
ponde a todo o equipamento de 
combate, especialmente material e 
munições (pistolas, revólveres, ca
rabinas, fuzis*, metralhadoras*, 
morteiros*, canhões* sem recuo, 
canhões de campanha, obuses, lan- 
ça-rojões, bombas*, granadas*, mi 
nas. torpedos, mísseis*, viaturas de 
combate e transporte, explosivos* e 
artifícios, combustíveis* e lubrifi
cantes).

Primitivamente, o material bé
lico compreendia armaduras, arcos 
e flechas e outros engenhos de 
guerra. Mais tarde, a expressão 
passou a designar somente as ar
mas pesadas (canhões de cam pa
nha e obuses), excluindo as portá 
teis. Quando o cavalo passou a ter 
importância nos campos de bata
lha, o material bélico abrangia ar- 
reiamento e outros equipamentos 
necessários à cavalaria e à tração 
da artilharia de campanha.

No Brasil, as primeiras medidas 
técnicas quanto ao armamento fo
ram tomadas no período dos gover
nos gerais. E, durante a instalação 
da Colônia de Sacramento no sul 
do país, foram organizados alguns 
estabelecimentos para atender ao 
crescente emprego de armas. Na 
época dos vice-reis iniciou-se a 
construção de arsenais. Mas foi 
quando chegou a família real por
tuguesa (em cuja comitiva se en 
contrava o Tenente-Coronel Carlos

Equipamentos rudimentares de combate. (Cavaleiro em miniatura gótica alemã e armadura inglesa do século XVI.)

A s  a r m a s  d o s  b a n d e ir a n te s  c o n q u is t a r a m  o s e r tã o .  ( " S o ld a d o s  ín d io s  d e  IVloji d a s  C r u z e s " ,  d e  J .  B . D e b r e t . )
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Antônio Napion) que o Brasil co
meçou realmente a produzir mate
rial bélico, pois surgiram a Real 
Fábrica de Pólvora, a Fábrica de 
Ferro de Ipanema e a Real Acade 
m ia Militar Em 1822, após a Inde
pendência, foram criadas as Com

Íianhias de Artífices. Em 1841, 
undiram-se em Sorocaba as pri 

meiras peças de artilharia e, depois, 
por instância de Caxias, foi criada 
a Diretoria de Material Bélico.

Durante a guerra do Paraguai, 
deu-se nova ênfase ao material bé 
lico brasileiro, como reflexo da in 
trodução do sistema retrocarga e 
da mobilização industrial. Assim, o 
Arsenal de Guerra do Rio (antiga 
Casa do Trem), a Fábrica de Ar 
mas da Conceição (Morro da Con
ceição, depois transformado em 
Serviço Geográfico do Exército), o 
Laboratório de Campinho e a Fá 
brica de Pólvora de Estrela traba
lharam para que não faltassem ar 
mamento, munições, equipamento 
e outros materiais indispensáveis às 
operações. O que a nascente indús 
tria belica nacional não estava em 
condições de fornecer era com 
prado no exterior.

O armamento* principal da arti 
lharia de campanha era constituído 
por çanhões de bronze do sistema 
La Hitte, raiados e anticarga. de 
calibre 4, 6 e 12 (o calibre era de
signado pelo peso do projétil em

3ui los, com alcances aproximados 
e 2 000, 3 000 e 4 100 m, e por ca

nhões Whitworth de 32 com al
cance de aproximadamente 4 400 
m). A artilharia estava dividida em 
artilharia de praça e costas (antigas 
peças, alma lisa, de bronze e ferro, 
de calibres 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 
30, 32 e 36), canhões Whitworth ou 
Paixhans de 68 e 80 obuses 5 1/2, 
6 e 10 polegadas e canhões Parrot 
de 100; em artilharia de sítio, com 
canhões raiados de 12, canhões 
W hitworth de 32, obuses de 4 1/2 
e 5 1/2 polegadas e morteiros de 
15, 22, 27 e 32 cm; e artilharia de 
cam panha, com canhões raiados de 
4, 6 e 12 (sistema La Hitte) e obu 
ses de 4 1/2 e 5 1/2 polegadas. (A 
soma de todos os tipos de bocas de 
fogo empregadas na cam panha do 
Paraguai foi da ordem de 220.)

No armamento para infantaria e 
cavalaria foram empregadas espin
gardas raiadas de 14,8, de 14,66, 
Robert e agulha; carabinas raiadas 
de 14,8 de 14,66 e vincenas; clavi
nas raiadas de 14,8, de 14,66, 
Spencer e fulminantes para a cava 
laria, mosquetões raiados, pistolas 
raiadas de 14,8, de 14,66; revólve
res de 12; e, ainda, lanças e espa
das para cavalaria.

Nessa guerra foram utilizados 
ainda mais de 9 000 foguetes de 
conçreve e, pela primeira vez na 
America do Sul, a observação aé
rea através de balões.

Com a República, o Exército foi 
reorganizado, surgindo então o 
Serviço de Material Bélico. Com 
sua ampliação, foram adotados fu 
zis Mauser 1895, canhões Krupp e 
fuzis Mauser 1908.

Depois da Primeira* Guerra 
Mundial, a Missão Militar F ran
cesa pregou a remodelação do 
Exército brasileiro.

Foram introduzidos o arm a
mento Hotchkiss (metralhadoras
p e s a d a s  e le v e s ,  fu z is  m e tra lh a

doras), canhões Schneider e equi
pamento para direção do tiro. Com 
a estruturação, baseada nas expe
riências de guerra, o material bé
lico passou a ser dirigido e execu
tado por oficiais técnicos 
(engenheiros militares, formados 
pela ETE —  Escola Técnica de 
Exército) — e por oficiais de arti
lharia.

Na década de 30, foi criado o 
Centro de Instrução de Motomeca- 
nizaçâo para especialização de ofi
ciais e praças (sargentos) no em
prego tático de blindados, no 
transporte motorizado e na m anu
tenção dessas viaturas. Mais tarde, 
o Centro foi ampliado e denomi
nado Escola de Motomecanização 
do Exército. Foi melhorada a ETE 
para formar engenheiros especiali
zados em armamento, química, for
tificações, etc.

Para a atuação da Força Expedi
cionária Brasileira na Segunda* 
Guerra Mundial, organizou-se a 
primeira Companhia Leve de Ma
nutenção, para prover à manuten
ção do armamento e das viaturas 
da 1.“ Divisão de Infantaria Expe 
dicionária (DIE).

O Departamento de Material 
Bélico

Em 1956, a Organização Básica 
do Exército (Lei n° 2 851, de 
25/8/1956) criou a Diretoria Geral 
de Material Bélico (DGMB), su
bordinada ao Departamento de 
Provisão Geral (DPG), compreen
dendo: Diretoria de Armamento e 
Munição (DAM); Diretoria de Mo
tomecanização (DMM); Diretoria 
de Material de Engenharia (DME); 
e Diretoria de Material de Comuni
cações (DMC).

Em 1960 começou a funcionar 
na Academia* Militar de Agulhas 
Negras (AMAN) o Curso de Mate
rial Bélico, para formar oficiais téc
nicos capacitados a acompanhar o 
progresso da tecnologia bélica, na 
manutenção, obtenção, fabricação 
e mobilização industrial.

Em 1970, em decorrência da Re
forma Administrativa (Decreto-lei 
n.° 200, de 25/2/1967), foi criado o 
Departamento de Material Bélico 
(correspondente ao Ordnance 
Corps, dos Estados Unidos, e ao 
R oyal A rm y Ordnance Corps, da 
Inglaterra), órgão de direção seto
rial incumbido de tudo o que diz 
respeito ao sistema de material bé
lico. Suas atividades são relaciona
das ao armamento e munição; 
material de m otom ecanização 
(inclusive combustíveis e lubrifi
cantes); material de engenharia; fa
bricação e recuperação de material 
bélico; importação, exportação, fa
bricação, depósito, comércio e trá
fego de produtos controlados pelo 
Exército. Entre outras atribuições, 
cabe-lhe planejar e dirigir ativida
des de mobilização industrial, além 
de aquisição de material.

O Departamento de Material Bé 
lico (DMB) compreende uma che 
fia (chefe, vice-chefe, gabinete e as- 
sessoria) e diretorias subordinadas, 
que são seus órgãos de apoio.

A Diretoria de Armamento e 
Munição (DAM) incumbe-se das 
atividades relativas a suprimento e 
manutenção de armamento e muni-
ç ã o 9 t e n d o  s o b  seu  c o n t r o le  d ir e to

Para a guerra, materiais potentes. (Míssil da Aeronáutica brasileira.)

Porta-aviões "Minas Gorais", adquirido polo Brasil no dócoda de 50.
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Soldados do Exército, em manobras, recolhem munição para obus 105 e, à direita, preparam um 155 para o tiro.

Carro anfíbio totalmente blindado, utilizado para transportar tropas.

o Depósito Central de Munição 
(DCM), o Depósito Central de Ar
mamento (DCA) e o Batalhão de 
Manutenção de Armamento 
(BMA). Mantém ainda ligação téc
nica com as Seções de Armamento 
e Munição (QG das RM e outras 
grandes unidades) e com as Com 
panhias de Depósito de Arm a
mento e Munição das Regiões Mili
tares.

A Diretoria de Motomecaniza- 
ção (DMM) incumbe-se das ativi
dades relacionadas a suprimento e 
manutenção de material motori
zado e mecanizado (inclusive car
ros de combate, combustível e lu 
brificantes), controlando o Parque 
Central de Motomecanização e o 
Depósito Central de Motomecani
zação, e mantendo ligação técnica 
com os Serviços, os Depósitos e os 
Pargues Regionais de Motomecani- 
zaçao.

A Diretoria de Material de Enge
nharia (DM E) tem por atribuição 
as atividades relativas a supri
mento e manutenção de material de 
engenharia. Sob seu controle 
acham-se o Parque Central de Ma

terial de Engenharia e o Depósito 
Central de Material de Engenharia. 
Indiretamente, controla a orienta
ção técnica do Serviço de Engenha
ria e dos Depósito^ Regionais de 
Material de Engenharia das G ran
des Unidades.

A Diretoria de Fabricação e Re
cuperação incumbe-se de ativida
des de fabricação e recuperação de 
material bélico e tem sob seu con
trole direto o Arsenal de Guerra do 
Rio de Janeiro e o da Urca, de São 
Paulo (Barueri) e do Rio Grande 
do Sul (São Leopoldo), a Fábrica 
de Munição de Realengo (GB), a 
Fábrica de Armamento de Itajubá 
(MG), Fábrica Presidente Vargas 
(Piquete-SP), Fábrica Estrela (RJ), 
Fábrica Bonsucesso (GB), Fábrica 
do Andaraí (GB) e Fábrica de 
Curitiba (PR). Fornece ainda as- 
sessoria e orientação técnica aos 
Parques Regionais de Material Bé
lico das Regiões Militares.

As Regiões Militares possuem 
em seus Quartéis-Generais órgãos 
vinculados ao Material Bélico, 
como a Sejão de Motomecaniza 
ção e a Seçao de Armamento e Mu

nição, que controlam essas ativida
des na área de sua jurisdição. De 
sua organização fazem parte: De
pósito de Armamento e Munição, 
Parque Regional de Material Bé
lico, Depósito Regional de M oto
mecanização, Parque Regional de 
Motomecanização, Deposito de 
Material de Engenharia, e outros.

As Grandes Unidades Operacio
nais (Divisão de Exército, de Infan
taria ou de Cavalaria e Brigadas) 
possuem unidades de material bé
lico (Cia. Leve ou Pesada de Ma
nutenção, Batalhão e Cia. de Mate
rial Bélico) para apoio aos ele
mentos de combate. Quanto à pes
quisa (tanto a científica ou básica 
como a tecnológica ou aplicada), é 
feita no âmbito do Departamento 
de Ensino e Pesquisa (DEP), atra
vés da Diretoria de Pesquisa e En
sino Técnico (DPET), que possui o 
Instituto de Pesquisas e Desenvol
vimento (IPD), o Instituto Militar 
de Engenharia (IME) e o Campo de 
Provas da Marambaia, na G uana
bara, onde se realizam testes, so
bretudo relativos a armamentos, 
munições e mísseis.

A DPET conta às vezes com a 
participação de empresas privadas 
(como a Engesa, Novatração, DF 
Vasconcelos, Bernardini, IPT-Es- 
cola Politécnica de São Paulo) e de 
fornecedores estrangeiros, adqui
rindo know-how, materiais e direi
tos de fabricação.

Entre as atividades de pesquisa, 
destacam-se as pontes militares 
(sobre flutuadores em neoprene e 
painéis desmontáveis), a m etralha
dora brasileira 7,62, o morteiro re- 
trocarga de 60, a adaptação do ca
nhão de 20 mm, o foguete 108-R, 
o foguete 81 E (MSS 2, anticarro), 
o foguete X-20 (MSS-3), a atualiza
ção do carro de combate Shermann 
M 4, os carros de reconhecimento 
sobre rodas, os carros de reconhe
cimento leves (jipes), os carros 
anfíbios de transporte sobre rodas 
e os mísseis Cobra e Roland.

VEJA TAM BÉM : Armamento; 
Bazuca; Bomba; Canhão; Explosi
vos; Fuzil; Granada; Mísseis; Tan
ques; Tecnologia Militar.

Materialismo

O termo “materialismo” tem di
ferentes acepções nos vários setores 
da filosofia. Em ontologia*, é “a 
doutrina segundo a qual não existe 
outra substancia além da m atéria” . 
Para a psicologia*, é a teoria se
gundo a gual “ todos os estados da 
consciência se relacionam com fe
nômenos fisiológicos correspon
dentes”. E, na ética*, é a doutrina 
que considera a saúde, o bem estar, 
a riqueza e o prazer (sensual e men
tal) como os interesses fundamen
tais da vida.

A partir desses dados, pode-se 
definir genericamente materialismo 
como a concepção que só reco
nhece a existência à matéria — in- 
criada e eterna — , aos corpos ma
teriais e aos objetos determinados 
pelo tempo* e pelo espaço*.

O materialismo é incompatível 
com o espiritualismo*, mas não 
com o idealismo. O materialismo 
corresponde a uma tomada de posi
ção no campo da ontologia, en
quanto o idealismo é uma posição 
epistemológica, referente ao conhe
cimento (opõe-se ao realismo).

Nas ciências naturais, o materia
lismo é em geral considerado so
mente um princípio de investigação 
que, deve limitar-se a seu objeto e 
não se apossar do campo que per
tence à logica* e à metafísica*.

A noção grega

Embora geralmente associado à 
filosofia francesa do século XVIII, 
o materialismo desenvolveu-se pri
meiro na Grécia, em várias concep
ções como o atomismo, o epicu
rismo e, em parte, o estoicismo.

O pré-socrático Leucipo* pode 
ser considerado o primeiro filosofo 
materialista, se lhe for atribuída a 
criação da teoria dos átomos (ato
mismo), desenvolvida por seu discí
pulo Demócrito*. Essa teoria parte 
do conceito de ser (eterno e imutá
vel) de Parmênides* e o divide 
numa infinidade de corpúsculos 
simples, móveis por si mesmos, ho
mogêneos e indivisíveis (átomos), 
iguais na qualidade mas diversos 
na grandeza, na forma e na posi
ção, e que são separados pelo es
paço vazio. Assim Demócrito ex
plica a diversidade das coisas. Não 
existiria a imortalidade —  a alma 
e os deuses também seriam forma
dos por átomos (de tipo especial) e, 
estariam sujeitos à morte.

Daí desenvolveu-se a ética epicu- 
rista. Epicuro* defendia uma moral 
hedonista (o prazer, fim supremo 
da vida, consiste no afastamento da 
dor e deve ser previamente ava
liado pela razão e prudentemente 
escolhido para não causar sofri
mento). Alem de uma renúncia ao 
quietismo, o epicurismo implica 
uma moral ascética. Dá grande im
portância aos prazeres espirituais, 
como os decorrentes da amizade, 
da arte e do pensamento. A alma 
morreria com o corpo.

Durante a Idade Média, o mate
rialismo teve poucas e dispersas 
manifestações. O conceito corrente



36 Materialismo

era o de Aristóteles*: a causa mate
rial das coisas está subordinada à 
causa formal e final, incorpóreas.

Na Renascença

Pomponazzi (1462-15 25), o pen 
sador mais importante da Universi
dade de Pádua (centro da liberdade 
de pensamento desde 1405), partiu 
do estudo de Aristóteles e de seus 
críticos para concluir que a alma 
(intelectual e sensitiva^ é mortal e 
a existência humana nao visa a ne
nhum fim extraterreno.

A defesa do individualismo, da 
união e da ordem, ligada a uma va
lorização da razão e da autoridade, 
contribuiu para a expansão da teo
ria mecanicista do universo no pe
ríodo renascentista e no início da 
Idade Moderna. Essa tendência do
minou Galileu*, Hobbes*, Descar
tes*, e outros; e surgiram renova
dores das teorias de Demócrito e 
Epicuro, como Gassendi*.

Para Pierre Gassendi todos os 
átomos estariam animados de 
grande velocidade e o choque entre 
eles produziria a mudança do mo
vimento e da direção de suas traje
tórias (o que contraria a mecânica 
cartesiana, para a qual a veloci
dade, após o choque, depende da 
velocidade dos corpos que se cho
cam e da massa deles). Não haveria 
corpo em repouso total e os que 
aparentam isso possuem, na ver
dade, movimento interno.

Na Inglaterra, o racionalismo* 
associou-se ao materialismo, na 
concepção do universo de Hobbes, 
que aliou sua doutrina política a 
uma concepção puramente mecani
cista do mundo fisico.

Na Filosofia Moderna e 
Contemporânea

O século XVIII foi dominado 
pela filosofia de um grupo de pen
sadores materialistas —  liderados 
por Diderot* e D ’Alambert* —  co
nhecidos como “os enciclopedis
tas*”. Eles elegeram o homem, a 
sociedade e a natureza como assun
tos mais importantes que o espírito. 
Afirmaram á unidade de todos os 
fenómenos observáveis, sejam físi
cos, morais ou sociais: o impor 
tante seria encontrar a relação en
tre esses fenómenos e a natureza. 
Além de Diderot, foram importan
tes para o movimento os filósofos 
La Mettrie*, Holbach* e Helvécio*.

Holbach publicou grande nú
mero de artigos anti-religiosos e, no 
livro Sistema da Natureza, afirmou 
que é preciso captar as essências, 
partindo-se da natureza. Serviu-se 
desse pensamento, comum a mui
tos intelectuais da época, para de
fender a inutilidade da religião na
tural e combater o argumento das 
“causas finais”. Para ele. a “or
dem ” da natureza é apenas uma 
disposição necessária de suas par
tes, baseada na essência das coisas. 
Afirma que a perleita sucessão 
das estações do ano, por exemplo, 
não decorre de um plano sobrena
tural, mas resultaria da lei da gravi
tação. Helvécio formulou tese se
melhante, aplicada ao espírito.

Influenciado pelo enciclope- 
dismo francês e pela divisão da
c o r r e n t e  f i l o s ó f i c a  d e  H e g e l*  e m  d i-

reita e esquerda, o materialismo

(a razão acima da religião).Demócrito (os átomos são tudo), Epicuro (importante é afastara dor) e Hobbes

Hegel e sua dialética inspiraram o materialismo de Feuerbach e Engels, além de toda a filosofia marxista.

continuou a evoluir na Alemanha 
durante o século XIX. Havia parti
dários de Hegel conservadores em 
religião e em política, mas outros 
viam como essencial nessa filosofia 
o método dialético, que (por ba
sear-se na idéia de transformação 
contínua da realidade) permitia po
sições mais inovadoras.

Bruno Bauer (1809-1882), que 
começou traduzindo os textos anti- 
religiosos de Holbach, chegou a 
líder da esquerda hegeliana. A reli
gião^ tornou-se o centro das preocu
pações desses pensadores, o que 
era adequado à época: no governo 
de Frederico Guilherme IV 
(1795-1861) era mais perigoso fa
lar de política que de religião. En
tre esses filófosos, que viam no 
cristianismo apenas um momento 
da evolução da consciência hu
mana, destacam-se: David Strauss 
0808-1874'! autor de A Vida de 
Jesus (1815), Bruno Bauer (Critica 
da História do Evangelho de João 
e Dos Sinópticos; 1840) e Ludwig 
Feuerbach* (A Essência do Cristia
nismo; 1841).

Feuerbach foi muito importante 
por ter influenciado diretamente o 
pensamento de Karl Marx*.

Marx e Engels* criaram o mate
rialismo dialético, negando a inter-
p r e t a ç a o  m e c a n ic is ta  d a  n a t u r e z a  e

parte da dialética hegeliana, substi

tuindo pela matéria o que era es
pírito em Hegel: tudo se constitui
ria de matéria em movimento e 
evolução constantes. Engels criou a 
expressão "materialismo histórico” 
ao referir-se ao marxismo*, para o 
qual a economia (infra-estrutura) é 
base dos fenômenos históricos e so
ciais (superestrutura).

Entre os séculos XIX e X X  o 
materialismo assumiu diferentes 
feições: mecanicista, hilozoísta e 
fenomenista. No primeiro, desta
ca-se o físico Hermann Helm- 
holtz*, que considera a geometria a 
primeira das ciências da natureza.

Ernst Haeckei* representa o ma
terialismo hilozoísta. Partindo de 
suas investigações biológicas e da 
complementaçao que fez do darwi- 
nismo*, desenvolve uma filosofia 
naturalista. Para ele, a evolução do 
indivíduo corresponde à evolução* 
da espécie*. Nega a metafísica e a 
legitimidade da especulação sobrç 
Deus, liberdade e imortalidade. E 
considerado um materialista dog
mático e determinista. Considera o 
espírito uma derivação da matéria: 
esta, com sua tendência à consciên
cia, converte-se em espírito. O uni
verso seria um espaço infinito, o 
tempo não teria princípio nem fim 
e por toda parte haveria matéria em
m o v im e n to  c  e v o lu ç ã o .

A filosofia de Ernst Mach* é

um positivismo diferente do de 
Comte* e insere-se no materialismo 
fenomenista. Liga-se ao empirismo 
inglês, pois afirma que as sensações 
são a fonte do conhecimento e que 
este não atinge a natureza das coi
sas, devendo limitar-se aos dados 
sensíveis, aos fenômenos. Essa po
sição leva à rejeição da metafísica, 
e a noção de substância é substi
tuída pela de função.

Vários socialistas alemães e rus
sos adotaram parte das idéias de 
Ernst Mach, e considera-se que ele 
reviveu o idealismo de Berkeley*. 
Por isso alguns materialistas o cri
ticaram diretamente, entre eles Lê- 
nir*, em uma de suas principais 
obras: Materialismo e Empirocriti- 
cismo. A influência de Ernst Mach 
foi bem vasta: seu pensamento re
fletiu-se principalmente sobre o 
chamado Círculo de Viena, que se 
desenvolveu nas primeiras décadas 
do Século XX e cujos membros, 
em nome do positivismo lógico, 
adotaram inicialmente forte posi
ção antimetafísica.

VEJA TAM BÉM : Determinismo; 
Empirismo; Espiritualismo; Feno- 
menismo; Idealismo; Leninismo;
M a r x i s m o : M c c a n ic i s m o ;  A d c ta f í
sica; Panteísmo; Positivismo.
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Matisse

A obra do pintor francês Henri 
Matisse representou, além de um 
protesto contra o academicismo, 
uma espécie de reação à fotografia, 
ao cinema e aos anúncios, que apa
receram no início do século XX.

Nessa época, despertando o inte
resse pela arte primitiva e popular, 
isenta de intelectualismos, os fau- 
vistas passaram a usar sistematica
mente a cor pura — para crítica, 
um sinônimo de loucura ou subver
são dos valores da beleza. Esses 
pintores estavam apenas anteci
pando o gosto que caracterizaria a 
arte do seculo XX. E Matisse foi
o líder inconteste do Fauvismo*. 
Pretendia pintar “no estado de 
graça de um selvagem ou de uma 
criança”, deixando para trás sua 
formação acadêmica e tradicional.

Sensações condensadas

Filho de um próspero comer
ciante de Cateau-Cambrésis, pe
quena cidade ao norte da França, 
Henri Emile Benoit Matisse nasceu 
em 31 de dezembro de 1869. Aos 
vinte anos, já  formado em direito, 
como queria o pai, Matisse divi
dia-se entre a carreira jurídica e o 
estudo de desenho. Em 1891, ven
ceu a resistência paterna, foi para 
Paris e abandonou a advocacia.

Na capital, freqüentou a Acade
mia Julien e, em 1895, ingressou na 
Escola de Belas-Artes onde foi 
aluno de Gustave Moreau*; fre
qüentou também a Escola de Artes 
Decorativas. Durante um ano, co
piou obras clássicas do Louvre e 
fez algumas pesquisas com seu 
amigo Albert Marquet. Seus traba
lhos dessa época ainda estavam im
pregnados de certo conservado
rismo na cor e no traço. Seu 
desenho só se tornou mais seguro 
e pessoal quando, em fins de 1896, 
Matisse descobriu o Impressio
nismo*, sobretudo a cor e a paisa
gem. Passou a trabalhar ao ar livre 
e a se interessar pelas obras de Paul 
Signac*, Cézanne* e Van Gogh*. 
Nesse mesmo ano, apresentou N a
tureza Morta com Pêssegos e Natu 
reza Morta com Faca Negra, no 
Salão da Sociedade Nacional de 
Belas-Artes. Obteve tanto êxito que 
a Sociedade aceitou quatro outros 
trabalhos seus, e o governo francês 
comprou sua tela A  Leitora, para 
decorar a residência presidencial.

Influenciado pelos seguidores do 
Impressionismo, Matisse passou a 
trabalhar com reflexos luminosos. 
Mas, enquanto os impressionistas 
tentavam traduzir a atmosfera que 
envolve as figuras, velando as for
mas e as cores, ele preferiu afirmar 
os contornos e simplificar as for
mas, através da luz que realça os 
tons. Para Matisse (nessa epoca 
neo-impressionista), um quadro de
veria reproduzir um estado de con
densação de sensações. As obras 
dos anos 1900/04 oscilam entre a 
cor e a construção, esta última li
gada diretamente à influência de 
C é z a n n e  (“O pai d e  todos n ó s ” , di
zia Matisse).

Liderando a rebelião fauvista. Matisse usou a cor pura. ("Natureza Morta com Melancias ', acima; e "A Dança".)
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Em 1904, Matisse liga-se a Paul 
Signac e descobre a técnica ponti- 
Ihista dos neo-impressionistas, que 
utiliza para p in tar a tela Luxo, 
Calma e Volúpia, exposta no Salão 
de Outono de 1905 e comprada 
pelo próprio Signac. A fase ponti- 
lhista de Matisse, no entanto, dura
ria pouco. No salão dos Indepen
dentes de 1906, passou a encabeçar 
a rebelião fauvista. Foi quando 
apresentou Natureza Morta com  
Tapete Vermelho e Alegria de Vi
ver, telas que sintetizavam a esté
tica do Fauvismo. Essa etapa cor
responde ao início de sua ver
dadeira maturidade artística.

Com o Fauvismo, 
a simplificação

Depois de assumir o Fauvismo, 
sua pintura foi sendo cada vez mais 
simplificada: abriu mão da ilusão, 
de perspectiva e passou a deformar 
“objetivamente” os elementos re
presentados, de acordo com as exi
gências de estrutura, composição e 
cores. Em 1907, seus recursos bási
cos eram a cor e as linhas que ten
diam para o arabesco. Um ano de
pois, quando seus companheiros 
fauvistas se aproximaram do 
Cubismo*, Matisse pintou Lição de 
Piano. Nessa tela, influenciada por 
Cézanne, as formas são mais den
sas, e linhas unidas em ângulos re
tos ou agudos substituem os ara
bescos. Ainda em 1908 teve 
exposições exclusivas em Londres, 
Nova York e Moscou. Os anos de 
1908/11 são marcados pela simpli
ficação das linhas e das cores, che
gando às vezes à monumentalidade 
como em A Dança e A  Música.

Um ano depois, no auge de sua 
carreira, com o apoio de amigos in
fluentes, abriu sua própria acade
mia, que durou três anos. Quando 
se afastou da direção da academia, 
viajou para a Rússia, Argélia e 
Marrocos. Após a estadia em M ar
rocos, a cor das telas de Matisse 
assume tons mais doces e suaves. 
Com a eclosão da guerra, no en

tanto, essa tendência é abando
nada: o preto passa a dominar nos 
retratos e nas séries Ateliês e Pei
xes Vermelhos. A influência 
cubista pode ser notada pela pre
sença constante de uma estrutura 
geométrica. São dessa época O Es
túdio Vermelho (1911), Café M ou
risco (1912), M m e Matisse (1913), 
Senhorita Landsberg (1914) e tam 
bém Os Marroquinos (1916).

Em 1918, considerando-se total
mente livre de qualquer imposição 
acadêmica, passou a dedicar-se 
também à cenografia, escultura, li- 
togravura, xilogravura, linóleo e ar
quitetura. Dois anos depois, dese
nhou os cenários e o guarda-roupa

fiara Canto do Rouxinol, balé sin- 
ônico de Igor Stravinsky*.

Fascinado pelo Taiti, para onde 
foi em 1930, registrou a vegetação 
e a atmosfera do lugar em diversas 
telas, numa espécie de “sensação 
verdade”, como explicou. Entre os 
anos 20 e 40, Matisse conserva os 
mesmos temas. Em 1932, termina 
a série A  Dança para o coleciona
dor norte-americano D. Barnes.

Aos 79 anos, Matisse dedicou-se 
ao projeto da Capela de Vence, 
considerada pelos críticos uma sín
tese de sua arte: o conjunto (da ar
quitetura aos vitrais; da decoração 
aos paramentos litúrgicos) integra 
talento, técnica e vitalidade. O pro
jeto da capela terminou em 1951.

Como escultor, Matisse deixou 
sessenta peças que atestam a in
fluência de Rodin* e Medaro 
Rosso (1858 1928). Pouco antes de 
morrer, a 3 de novembro de 1954, 
Matisse falou de seus objetivos: 
“Meu sonho é chegar a uma arte 
plena de equilíbrio, de pureza e se
renidade ( . . . ) ,  que seja um leni
tivo para todo aquele que trabalha 
com o espírito ( . . . ) ,  um tranqüili
zante espiritual que apazigúe sua 
alm a”.

VEJA TAM BÉM : Cubismo; Fau
vismo: Impressionismo.

Mato Grosso

SUM ÁRIO

Localização: centro-oeste brasileiro 
Limites: Amazonas e Pará (n); Para

guai (S e SO): Goiás (L); Minas Ge
rais, São Paulo e Paraná (SE); 
Bolívia e Rondônia (O)

Superfície: 1 231 549 km2 
População: 1 597 090 hab. (1970) 
Cidades Principais:

Cuiabá (cap. - 100 860 hab.): 
Campo Grande (140 233): Cáce- 
res (85 699): Corumbá (81 887) 

Rodovias: 68 287 km. (1973) 
Ferrovias: 1 172 km

No século XVIII, quando per
corriam a região dos rios Cuiabá e 
Coxipó à procura de índios para 
escravizar, Pascoal Moreira C a
bral* e um grupo de bandeirantes* 
paulistas descobriram ricas jazidas

de ouro. A expedição fixou-se no 
Arraial da Forquilha onde em 
1726, surgiu o povoado de Vila 
Real do Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá. Nessa época, Mato Grosso 
fazia parte da capitania de São* 
Paulo, mas conseguiu sua indepen
dência administrativa em 1748.

Intensificando-se as atividades 
de mineração, outras vilas se for
maram ao longo dos rios e, em 
1818, os povoados de Vila Bela e 
Cuiabá* viram-se elevados à cate
goria de cidades. Mas, a rivalidade 
entre elas era tam anha que. em 
1821, disputavam a possibilidade 
de ser a capital da  província. Dom 
Pedro* I, em 1823, oficializou o 
governo de Vila Bela (mais rica em 
ouro). Dois anos depois, com o es
gotamento económico dessa ci
dade. o governo voltou para 
Cuiabá.

A instabilidade política de Mato 
Grosso agravou-se com a abdica
ção do imperador (1831). Em 
1834, durante o período regencial, 
eclodiu a Rusga, movimento de 
portugueses e brasileiros que ainda 
resistiam à independência*. A in-

M a t o  G ro s s o  p o s s u i p o u c o s  c e n t r o s  u r b a n o s , c o m o  C u ia b á  (a c im a )  e  C o 
r u m b á  (abaixo). As cidades vivem do comércio com os outros Estados.
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O gado que permanece no Estado é abatido e charqueado (acima). Os rios, 
como meio de transporte, têm pouca importância econômica.

surreição foi sufocada pelo novo 
presidente da provincia, Antônio 
Pedro de Alencastro.

A região era extremamente po
bre: em 1836, sob a presidência de 
José Antônio Pimenta Bueno, a re
ceita era de cerca de 17 000 réis e 
a despesa de quase 70 000 réis^

Com a queda da mineração, a 
população passou a dedicar-se à 
agricultura de subsistência e, prin 
cipalmente, à pecuária. Esta foi im 
pulsionada a partir da segunda me
tade do século XIX, favorecida 
pelas pastagens naturais e pelo va
zio populacional.

A baixa densidade demográfica 
de Mato Grosso (em 1970 era de 
1,3 hab./km 2 é uma antiga preocu
pação dos governos brasileiros.

Durante o governo de Getúlio 
Vargas* (de 1930 a 1945), foi orga 
nizada a cham ada “ Marcha para o 
Oeste” , com o incentivo à migra
ção, e o fortalecimento do Serviço 
de Proteção ao índio; foram esta
belecidas diversas colônias agríco
las e o Território de Ponta Porã 
(extinto em 1946), com objetivos 
estratégicos e econômicos.

Quadro natural

M ato  G ro sso , seg u n d o  E s ta d o
em tamanho do Brasil (superado

somente pelo Amazonas*), faz 
parte da Região Centro Oeste* do 
país. A topografia é constituída, 
principalmente, por grandes planí
cies e planaltos e, em cerca de 78% 
do território, as altitudes variam 
entre 200 e 600 m. Seu relevo pode 
ser dividido em quatro unidades 
morfológicas:

PANTANAL MATO GROS 
SENSE — Imensa planície aluvial, 
é limitado ao norte pela chapada 
dos Parecis, a leste e ao sul pela 
borda do planalto sedimentar da 
bacia do Paraná e a oeste pelo rio 
Paraguai. Nos períodos de cheia do 
Paraguai e seus afluentes, o Panta
nal fica coberto por um lençol 
contínuo de água. Poucas eleva
ções salientam-se nessa planície, 
como o maciço de Urucum, com 
cerca de 600 m de altitude, onde se 
encontram grandes jazidas de ferro 
e manganês.

PLANALTO SEDIM ENTAR 
DA BACIA DO PARANÁ — Lo
calizado a sudeste do Estado, sua 
altitude varia de 200 a 800 metros. 
Ao longo da bacia do Paraná o re
levo é pouco acidentado (altitude 
de 200 a 400 metros) e, a noroeste, 
encontram-se escarpas isoladas 
pela erosão fluvial. Ao sul domi

nam as escarpas basálticas e arení- 
ticas, com as maiores altitudes do 
Planalto (600 a 800 metros).

PLANALTO SETENTRIO
NAL — Também chamado de pla
nalto das chapadas, é drenado pela 
bacia Amazônica em sua maior 
parte. Constituído por superfícies 
aplainadas no cristalino (capea- 
mento sedimentar), suas altitudes 
variam entre 400 e 1 000 m.

PLANALTOS CRISTALINOS 
DA BACIA DO ARAGUAIA- 
TOCANTINS — Situados entre as 
bacias hidrográficas do Amazonas, 
Paraguai e Paraná, têm, a leste, 
uma natureza semelhante à da 
planície do Pantanal, com altitudes 
entre 100 e 200 m. Mais para oeste, 
as altitudes variam entre 600 e
1 000 m.

Terra de rios e florestas

Mato Grosso possui grande 
arte das florestas do país, com 
ora  abundante e fauna variada. 

Na zona do Pantanal, a vegetação 
é conhecida como “Complexo do 
Pantanal” , devido à sua grande di
versidade: matos cerrados, campos 
limpos, vegetação aquática, etc. A 
vegetação higrófila, contudo, é a

predominante, com gramíneas e 
plantas forrageiras. Os solos semi- 
umidos (terrenos mais altos, de for
mação aluvial) se encontram reco
bertos por plantas mesófilas — a 
embaúba, o coqueiro e a canela, 
por exemplo.

Do centro do Estado em direção 
ao norte, a vegetação vai ficando 
mais densa, com árvores elevadas 
e de grande copa. É a Amazônia 
mato-grossense, com suas florestas 
abundantes (seringueiras, casta- 
nheiras, plantas de poaia e babaçu), 
entre as bacias do Xingu e do Ju- 
ruena.

O sul de Mato Grosso é coberto 
de campos limpos (também chama 
dos “de vacaria”), onde predomina 
a vegetação rasteira, propícia para 
a criação de gado. Nas zonas de 
cerrado e nos campos, as árvores 
aparecem à beira dos rios, numa 
estreita faixa cham ada de “mata 
galeria” (árvores que crescem de
vido à  umidade do solo). A mata 
de Dourados, importante área flo
restal, é no extremo sul, próximo à 
serra de Maracaju.

O clima mato-grossense é, na 
sua maior parte, tropical com chu
vas no verao e seca no inverno. A 
temperatura média anual é superior 
a 2 1°C ; nas zonas de menor alti
tude (c o m o  o  P a n ta n a l  c  o  p la n a l to
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Setentrional), ultrapassa os 26° C. 
A região norte é a mais chuvosa do 
Estado, com totais anuais de 2 000 
mm. A precipitação pluviométrica 
no sul e na faixa que contorna o 
Pantanal varia de 1 250 a 1 500 
mm anuais.

Hidrograficamente, a região ca- 
racteriza-se por ser dispersora de 
águas. Nela situam-se as três gran
des bacias brasileiras: a do Para
guai, a do Paraná e a Amazônica. 
No seu conjunto, os rios partem de 
uma estreita faixa no sentido leste- 
oeste, no centro do Estado, e diri- 
gem-se para a periferia. Os mais 
importantes são Paraná, Paraguai, 
Araguaia, Teles Pires, Juruena, 
Arinos, Cuiabá, Xingu, Arraias, 
das Mortes e Liberdade.

Como meio de transporte, o s’ 
rios têm pouca importância para a 
economia estadual. O rio Paraguai, 
por exemplo, por causa da existên
cia de bancos de areia, só é navegá
vel no período das chuvas, ou seja, 
durante metade do ano.

A economia e seu potencial

A criação de gado bovino, prin
cipal fonte de renda estadual, é fa
vorecida pelas condições naturais 
da região e se distribui por três 
grandes áreas: a do Pantanal (a 
mais importante), a dos campos e 
a do cerrado. No entanto, essa ati
vidade ainda não atingiu um com 
pleto desenvolvimento, devido ao 
sistema viário deficiente; os reba
nhos andam centenas de quilôme
tros até os locais de embarque, e só 
são engordados nos centros mais 
desenvolvidos (sobretudo no Es
tado de São Paulo), onde são co
mercializados. O gado zebu é en
contrado em maior quantidade por 
se adaptar melhor à região.

No setor agrícola, em termos de 
renda, a cultura mais destacada é 
a do zrroz. Os mais produtivos ar 
rozais ficam no leste do Estado, 
principalmente nos vales dos rios 
Verde e Sucuriú e no alto curso do 
Araguaia. Em 1973, a renda prove
niente desses cultivos chegou a 432 
milhões de cruzeiros. Em termos de 
produção, o arroz é ultrapassado 
pela mandioca, alimento basico da 

jiopulação mato-grossense.
Em 1973 o Estado produziu 

12 954 toneladas de trigo (cul
tivado na região denominada 
Grande Dourados, ao sul), destina
das, principalmente, ao consumo 
local. Mato Grosso produz ainda 
algodão, milho, feijão, café, amen
doim e cana-de-açucar. O potencial 
mineral de Mato Grosso e grande, 
mas ainda não foi levantado e ava
liado cientificamente. Em 1972, a 
produção de ferro do Estado foi de 
78 334 t, somente superada pela de 
Minas Gerais e Amazonas. A re
gião mais rica do minério situa-se 
ao sul de Corumbá, no maciço de 
Urucum. O extrativismo tem 
grande importância no sul e no 
centro do Estado.

A região de garimpo de diaman
tes mais explorada é a da Serra dos 
Parecis, seguindo-se as bacias do 
Paraguai, do Poxoréu, do Garças, 
do Sao Lourenço e, mais ao norte, 
do Alto Araguaia.

A indústria mato-grossense se 
encontra ainda incipiente. Concen
tra-se, principalmente, em Campo

Grande, principal entreposto co
mercial do Estado. Seu fraco de
senvolvimento é justificado pela 
enorme concorrência exercida pe
los centros industriais paulistas, 
pela falta de amplo mercado consu
midor local e por insuficiência de 
infra-estrutura. As indústrias mais 
importantes são as de produtos ali
mentícios (beneficiamento do ar
roz, principalmente), de transfor
mação de minerais não-metálicos e 
de madeira. A fabricação de teci
dos, cigarros e outros artigos de 
consumo local não atinge índices 
expressivos.

O desenvolvimento do potencial 
econômico de Mato Grosso de
pende diretamente de um bom sis
tema de transportes. Atualmente, 
esse sistema é deficiente: apenas 
pequena porcentagem dos 68 287 
quilômetros (1973) de estradas de 
rodajgem é pavimentada; a rede fer- 
roviaria estende-se por 1 172 quilô
metros (a Estrada de Ferro No
roeste corta o sul do Estado e em 
Campo Grande bifurca-se em dois 
ramais, um com terminal em Co
rumbá, na fronteira com a Bolívia, 
e outro em Ponta Porã, na fronteira 
Brasil-Par aguai).

Para Cuiabá, capital e centro re
gional ao norte do Estado, conver
gem várias rodovias que a colocam 
em contato, com o resto do Estado 
e com várias regiões do país. No 
sul, o ponto de convergência é 
Campo Grande.

Para desenvolver o sistema viá
rio mato-grossense, o governo fede
ral criou o Prodoeste (Programa de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste) 
em novembro de 1971.

Entre 1972 e 1974, cerca de 650 
milhões de cruzeiros foram aplica
dos na construção de um sistema 
rodoviário básico, de uma rede de 
silos e armazéns, frigoríficos e usi
nas de beneficiamento de produtos 
agrícolas, além da retificação de 
cursos de água e recuperação de 
terras alagadas.

VEJA TAM BÉM : Centro-Oeste 
Brasileiro; Cuiabá.

Os rios de Mato Grosso fornecem peixe e energia elétrica.

O gado zebu é o que mais se adapta ès condições do Pantanal.

O relevo acidentado aparece na chapada dos Guimarães (próxima a Cuiabá). A direita, cascata "Véu de Noiva".
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Mauá

Irineu Evangelista de Sousa, 
Visconde de Mauá, nasceu a 28 de 
dezembro de 1813, na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição do 
Arroio Grande, Rio Grande do Sul. 
Com a morte de seu pai, em 1818, 
a família empobreceu rapidamente. 
Era a época em que a fronteira sul 
assistia à campanha militar que ter
minou com a incorporação ao Bra
sil da Província Cisplatina* (atual 
Uruguai), em 1821.

Nesse mesmo ano, a mãe de Iri- 
neu casou-se novamente, e Irineu 
foi confiado a um tio.

Internado num colégio de São 
Paulo, de 1821 a 1823, Irineu par
tiu em seguida para o Rio, sede da 
corte, onde iniciou árdua escalada.

Com treze anos já  era empre
gado de confiança do comerciante 
português Antônio José Pereira de 
Almeida, que tinha sido prejudi
cado com a invasão do mercado 
pelos produtos ingleses, beneficia
dos pelas baixas taxas aduaneiras 
desde a abertura dos portos do Bra
sil em 1808. Em 1829, os bens de 
Almeida passaram para seu maior 
credor, o inglês Ricardo Carru- 
thers, para quem Irineu passou a 
trabalhar. Aos 23 anos, tornou-se 
sócio-gerente da firma Carruthers 
& Cia. Em 1839, Carruthers voltou 
para a Inglaterra; Irineu ficou en
tão à frente de um próspero negó
cio de importação e exportaçao, 
que dirigiu até 1845, acumulando 
considerável fortuna pessoal.

Embora o futuro Barão de Mauá 
fosse temperamental e avesso ao 
convívio social, sua dedicação aos 
subordinados transformou-os em 
grandes amigos; sua fama de dar 
abrigo a negros foragidos fez com 
que se tornasse antipático aos se
nhores de escravos. Contra ele ha
via também ressentimentos por 
parte do governo, pois dizia-se que, 
além de ter dado alimentos e rou
pas para prisioneiros da Guerra 
dos Farrapos*, contribuíra para a 
fuga de líderes revolucionários que 
estavam presos no Rio. No_ sul, 
como a maioria da população, a 
família de Irineu envolvera-se na
quela rebelião contra o império.

Em 1839, ele trouxe para o Rio 
a mãe e a irmã, que tinha uma filha 
adolescente, Maria Joaquina, com 
quem Irineu mais tarde se casaria.

A descoberta da indústria

Em 1840, Irineu viajou para a 
Inglaterra e impressionou-se com 
as grandes fábricas que formavam 
a paisagem inglesa do fim da Revo
lução Industrial*. Numa fundição, 
certificou-se de que “ a indústria 

ue manipula o ferro é a mãe de to
as as outras” . Carruthers, aposen

tado, compartilhava de seu entu
siasmo e aceitou ligar-se a um 
sócio português de Mauá, José 
Henrique Reydell de Castro. E a 
firma Carruthers, de Castro & 
Cia., em Manchester, tornou-se 
um a espécie de embaixada finan
ceira do B rasil.

De volta ao Rio, com planos de

finidos, Mauá encontrou perspecti
vas favoráveis. Em 1843, quando 
expiravam os tratados comerciais 
com a Inglaterra, estava em estu
dos uma reforma alfandegária para 
equilibrar o orçamento do país. O 
ministro da Fazenda, Manuel Al
ves* Branco, viu nisso uma oportu
nidade não só de cobrir o déficit do 
Estado mas também de proteger os 
capitais nacionais já  empregados 
dentro do país, em indústrias, e es
timular outros investimentos seme
lhantes. Em 1844 foi decretada, a 
tarifa Alves Branco, elevando con
sideravelmente as taxas sobre os 
produtos importados, com exceção 
das matérias-primas industriais. 
Esta política protecionista repre
sentava um estimulo à indústria na
cional, em detrimento do comércio 
importador que havia enriquecido 
Irineu. Este, aos 33 anos, lançou-se 
a seu grande projeto. Tudo o que 
se fizesse de significativo em maté
ria industrial e financeira no Se
gundo* Reinado levaria seu timbre.

Depois de obter a concessão do 
fornecimento de tubos para a cana
lização do rio M aracanã, no Rio de 
Janeiro, ele adquiriu uma pequena 
fundição em Ponta da Areia, Nite
rói, da gual fez um estaleiro de 
construçoes navais. Nos onze anos 
que se seguiram a 1850, saíram 72 
navios de Ponta da Areia, destina
dos ao transporte de tropas na 
Guerra do Paraguai, à cabotagem 
comercial ao longo da costa brasi
leira, etc.

Junto com comerciantes de sua 
província natal, Irineu fundou tam 

bém a Companhia de Rebocadores 
da Barra do Rio Grande. E, tendo 
obtido os direitos de navegação 
para o tráfego no rio Amazonas 
por trinta anos, Irineu criou, em
1852, a Companhia de Navegação 
a Vapor do Rio Amazonas, que es
tendeu rotas de quase 4 000 km so
bre o Amazonas e mais de 1 300 
km sobre o Tocantins e outros rios 
da região.

Na Ponta da Areia foram forja
das ainda várias pontes de ferro e 
tubos para a canalização dos rios 
M aracanã e Andaraí Grande, e fa
bricados os lampiões de ferro e en
canamentos destinados ao forneci
mento de gás para a capital do 
império; este último era outra ini
ciativa de Irineu — a Companhia 
de Iluminação a Gás do Rio de Ja
neiro, fundada em 1851, e depois 
substituída pela The Rio de Janeiro 
Gas Company_Limited.

A iluminação a gás ainda era 
motivo de espanto quando a loco
motiva apelidada “ Baronesa" per
correu os primeiros 15 km de tri
lhos do Brasil. Era o trecho inicial 
da terceira ferrovia surgida na 
América do Sul (já haviam sido 
construídas as do Peru e do Chile). 
Ligaria o Porto Mauá, na baía de 
Guanabara, à encosta da serra da 
Estrela. Em 30 de abril de 1854, 
Irineu Evangelista^ de Souza rece
beu o título de Barão de Mauá.

Para levar a cabo o empreendi
mento ferroviário, M auá ultrapas
sara obstáculos que iam desde o 
consenso de que o trem oferecia 
uma série de perigos e de que os

outros meios de transporte existen
tes (tais como as carretas de bois) 
eram satisfatórios, até a situação 
de sua fortuna, quase toda absor
vida pela iniciativa.

Para estender os trilhos até as 
margens do rio Paraíba, Mauá, que 
desde 1855 era deputado pelo Par
tido Liberal, obteve auxílio do go
verno. Em 1873, chegaram as pri
meiras cargas de Minas para serem 
transportadas pela Estrada de 
Ferro Dom Pedro II (atual Central 
do Brasil) —  ferrovia inaugurada 
em 1858 e que, sendo oficial, ofere
cia fretes mais baixos. Em 1882, 
quando os trilhos da Estrada de 
Ferro M auá chegaram a Petrópo- 
lis, essa ferrovia já  não pertencia a 
Irineu, que cedera sua parte para 
pagar dívidas.

Em 1862, Mauá comprou a con
cessão de uma linha de bondes, 
reestruturando a Companhia de 
Carris de Ferro do Jardim Botâ
nico, mas, quatro anos depois, 
transferiu os direitos para uma 
firma norte-americana que organi
zou uma das mais lucrativas redes 
de transporte do Rio de Janeiro.

Maua, no entanto, passou a ter 
pesados prejuízos com a constru
ção da Estrada de Ferro Santos- 
Jundiaí. A evolução dos fatos, en
volvendo banqueiros ingleses, 
culminou num processo de co
brança a Mauá, <que_se arrastou por 
anos a fio. Mauá, não admitindo a 
hipótese de um desastre financeiro, 
lançou-se, em 1872, à realização 
do telégrafo submarino, entre Bra
sil e Europa. Em 22 de junho de 
1874, o imperador enviava mensa
gens telegraficas ao papa e outras 
personalidades européias. Quatro 
dias depois, Mauá recebia o título 
de visconde e, logo, a empresa 
transformava-se na Brasilian Sub- 
marine Telegraph Company.

Um liberal

Mauá era um empresário nato. 
Sua teoria financeira, formada den
tro dos padrões culturais ingleses, 
tornaram-no um típico represen
tante do pensamento liberal. Defen
dia o livre-cambismo e o livre co
mércio, contra as interferências do 
Estado. Em sua opinião, a plurali
dade dos bancos, a moeda forte e 
a concessão ilimitada de crédito 
eram fatores que permitiam que 
uma nação se transformasse em ' 
mercado independente. Com esses 
princípios, escreveu O Meio Circu
lante do Brasil(1878).

Definindo-se cedo contra a es
cravatura, concedeu inúmeras al
forrias, e foi o primeiro a incluir 
numa proposta de serviços públi
cos a cláusula que obrigava o con
tratante a não empregar trabalho 
escravo. Antecipando-se a medidas 
oficiais, criou em 1855 e 1857 duas 
colônias agrícolas no Amazonas. 
Duas coisas aparentemente opostas 
ligavam-se à fé de Mauá num mer
cado livre: sua atuação como colo
nizador e sua expansão como ban
queiro. O Banco Mauá & Cia. 
chegou a ter dezenove sucursais no 
Brasil e no extçrior (Inglaterra, Ar
gentina, Uruguai).

Em 1857, a Ponta da Areia so
freu um incêndio. Mas os prejuízos 
não debilitaram tanto os empreen
dimentos de Mauá como a novaMauá foi o precursor da industrialização no Brasil. (Óleo de R. Soares.1
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Mauá reivindicava a liberdade de comércio e o fortalecimento da moeda.

Maupassant

Henri René Albert Guy de Mau
passant nasceu em 1850, no Cas
telo de Miromensil, próximo a 
Trouville-sur-Arques, na Norman- 
dia. Quando seus pais se separa
ram, Guy e seu irmão mais novo, 
Hervé, foram confiados à mãe. Ela 
deu às crianças uma formação hu
manista, despertando o interesse de 
Guy pela literatura. Fazia-o ler 
inúmeras obras —  como as de Sha
kespeare*. por quem tinha admira
ção especial — e depois discutia 
com ele.

Aos treze anos Guy foi enviado 
para o Instituto Eclesiástico Yve- 
tot. Muito ligado à vida familiar, 
não conseguiu integrar-se no inter
nato. Acostumado a longos pas
seios na p raia ,ou  nos barcos dos 
pescadores de Étrérat, onde residia, 
a escola parecia-lhe um cárcere. 
Não se aproximou afetivamente de 
nenhum colega, e a vida no seminá
rio e os costumes eclesiásticos des
pertaram-lhe um sentimento anti- 
religioso que duraria por toda sua 
vida. Nessa época acentuou-se o in

teresse de Guy pela literatura: co
meçou a ler, sobretudo escritores 
franceses, como Alfred de Musset*, 
Alfred de Vigny* e Victor Hugo*, 
e a escrever versos, nos quais zom
bava de professores e colegas.

Terminando os estudos secundá
rios, encaminhou-se para Paris 
(1869). Em 1870, eclodiu a Guerra 
Franco-Alemã; Maupassant foi 
obrigado a interromper os estudos 
de direito e a engajar-se. Finda a 
guerra, aceitou um emprego no Mi
nistério da Marinha (1872/78) e de
pois no de Instrução Pública 
(1878/80). Mais que um bom fun
cionário, Maupassant era um es
pectador atento: registrava aconte
cimentos e costumes da vida 
burocrática, que mais tarde utiliza
ria em seus contos e novelas. Supe
rava o tédio da vida no ministério, 
remando em longos passeios pelo 
Sena, que o absorviam muito. Ti
nha um fascinio especial pela água, 
para ele um símbolo de morte.

Quando abandonou o emprego 
público, foi trabalhar com Gustave 
Flaubert*, grande amigo de sua 
mãe. Este aconselhou-o a tudo 
abandonar em proveito da arte; di
rigiu suas leituras, comentou seus 
primeiros manuscritos e, principal
mente. mostrou-lhe as severas exi
gências da estética do Realismo* li

Não foi fácil provar que um trem era mais veloz que uma carreta de bois.

política econômica governamental. 
Por essa época foi decretada uma 
tarifa aduaneira, taxando em 5% as 
matérias-primas importadas, revo
gando portanto as antigas isenções 
para produtos destinados à indús
tria nacional; ao mesmo tempo, 
efetivava-se uma progressiva redu
ção das taxas para a importação de 
artigos de consumo. Essa orienta
ção culminou, em 1860, com a Re
forma Silva Ferraz: os portos rea- 
briram-se às manufaturas e alimen
tos estrangeiros, barateando o cus
to de vida e favorecendo os plan
tadores de café.

A queda

A abolição do tráfico negreiro e 
a volumosa emissão de moeda, títu
los e papéis fizeram com que hou
vesse muito dinheiro em circula
ção. Mauá canalizara esses capitais 
para as forças produtivas do país 
e dera origem ao segundo Banco do 
Brasil, que passou a operar com de
pósitos e redescontos, até que, em
1853, fundiu-se com o Banco Co
mercial e passou para o governo. 
Isso iniciou um pequeno surto in

dustrial, no qual o Estado aparecia 
como intermediário.

Mas a economia brasileira to
mava rumos cada vez mais favorá
veis aos cafeicultores, criando a 
contrapartida necessária à cres
cente exportação agrícola. Em 
1877, a fabrica de Ponta da Areia 
fechou suas portas com avultado 
prejuízo e o capital inglês acabou 
por dominar quase todas as empre
sas iniciadas por Mauá.

Em 1878, era precária a situação 
dos bancos de Mauá. O governo 
negou-lhe qualquer recurso e a fa
lência tornou-se inevitável. Desilu
dido, ele redigiu a Exposição aos 
Credores e ao Público, verdadeira 
autobiografia, em que descreveu to
dos os seus empreendimentos. Para

&agar as dividas, Mauá vendeu os 
ens e colheu o que restou de suas 

empresas. A 21 de outubro de 
1879, morreu em Petrópolis, desa 
creditado, trabalhando como corre
tor de negócios de café.

VEJA TAM BÉM : Brasil— Histó
ria; Segundo Reinado no Brasil. ■Literariamente. Maupassant buscava a descrição fiel dos acontecimentos.
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GUY DE MAUPASSANT
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Maupassant dedicou-se totalmente às atividades artísticas. (A esquerda, 
frontispício de uma edição de "Bel-Am i"; à direita, desenho do escritor.)

terário: observar atentamente o 
mundo, fazer descrições precisas, 
procurar a exatidão dos detalhes. 
Sobre essa fase, comenta: “ Ele me 
forçava a exprimir, em algumas 
frases, um ser ou um objeto, de ma
neira a particularizá-lo nitida
mente, a distingui-lo de todos os 
outros seres ou todos os outros ob
jetos da mesma raça ou espécie” .

Introduzido no mundo literário 
da época conheceu Alphonse Dau 
det*, C. M. Huysmans*, E. Zola* 
e Turgueniev*. Com esses escrito
res publicou a coletânea Os Serões 
de Médan (1880), que os críticos 
consideram o manifesto de uma 
nova escola literária. Seu conto 
Bola de Sebo, incluído nessa anto
logia, tornou-o o escritor da moda.

Mesmo sem seu orientador 
(Flaubert morrera em 1880), Mau 
passant permaneceu fiel à estética 
literária que lhe havia sido ensi
nada. Quase não comparecia aos 
salões: seu trabalho não podia ser 
compreendido por atividades mun
danas ou sentimentais. Nas nume
rosas ligações amorosas, nunca en
volveu-se seriamente. Levado pelo 
desejo de ficar só, muitas vezes vol 
tava à Normandia. Em contato 
com o povo que sempre admirou, 
ele caçava, pescava e descansava.

As drogas: uma descoberta

Os primeiros sintomas dos aba
los nervosos que o atingiriam apa
receram em 1885. Mesmo quando 
passava relativamente bem, sentia 
m uita vontade de ficar só, tendo 
crises de depressão, agravadas por 
fortes dores de cabeça.

Maupassant acreditou que o ca
minho para a tranqüilidade estaria 
nas drogas. Agradavam-lhe os efei
tos do éter: além de um remédio 
para suas perpétuas dores de ca
beça, via na substância um estí
mulo à criação literária. Consumia 
também haxixe, ópio e morfina. 
Persuadiu-se de que sua intuição 
seria intensificada pelas drogas.

Progressivamente, Maupassant 
passou a estruturar uma reaiiuaüe

particular, marcada por alucina
ções e uma obsessão por doenças 
e pela morte. Temia principalmente 
a si mesmo: “Fixando meus olhos 
sobre minha própria imagem refle
tida no espelho, acredito perder a 
noção de mim. Nesses momentos, 
tudo se atrapalha em meu espírito, 
e eu acho estranho não me reconhe
cer. É curioso ser o que sou, isto 
é, qualquer um. E eu sinto que, se 
esse estado durasse mais um .m i
nuto, eu me tornaria completa
mente louco”. Em 1892, tentou o 
suicídio. Internado, passou dezoito 
meses num hospital, praticamente 
inconsciente. Morreu em 1893.

O escritor objetivista

Apesar de seguir o ideal literário 
de observar e reproduzir fielmente 
a realidade, Maupassant não se 
classificava como realista, mas 
como objetivista. Os objetivistas 
pretendiam fornecer uma represen
tação exata do que acontece na 
vida: não tentavam manifestar uma 
verdade científica ou mesmo en
contrar causas. Limitavam-se a 
descrever personagens e aconteci
mentos. Assim, em seu primeiro ro
mance, Uma Vida (1883), M aupas
sant concluiu que “a vida não é tão 
boa nem tão má quanto se crê” . O 
escritor não aparece nem chega a 
uma conclusão moral sobre even 
tos que relata: limita-se a narrá-los, 
enfatizando a impotência das pes
soas diante deles. No romance 
Pierre e Jean (1884), justifica a 
escola realista ou naturalista.

A obra de Maupassant inclui no
velas, contos e romances. Entre 
seus principais trabalhos estão A  
Casa Tellier (1881). Os Contos da 
Galinhola (1883), Clarão da Lua, 
A s  Irmãs Rondoli, O Caso de M a
dame Luneau, (1884), Os Contos 
do Dia e da Noite  (1885), Bel-Am i 
(1886) e Mont-Oriol (1881).

VEJA TA M B É M : Conto; Natura
lismo.

Maurício, Ilhas

SUM ÁRIO

Localização: oceano Índico, a 885 
km a leste de Madagascar 

Superfície: 2 045 km 2 
População: 834 781 hab.
Cidades principais:

Port-Louis (cap. 1 4 1 0 0 0  hab.):
Rose Hill (80 439); Curepipe.........
(52 484): Quatre-Bornes (51 193) 

Idioma: inglês, francês, crioulo (deri
vado do francês), hindu, chinês 

Religião: hindu (50%); muçulmana 
(10%); católica romana (40%) 

Porto principal: Port-Louis 
Aeroporto principal: Plaisance 
Rodovias: 1 772 km 
Unidade monetária: rúpia de Mau

rício

Membro independente da Comu
nidade de Naçoes, Maurício é um 
país-arquipélago do oceano Índico, 
formado por quatro ilhas. A princi
pal, que dá nome ao país, fica a 
800 km a leste de M adagascar e 
tem apenas 61 km de comprimento 
por 47 de largura. As outras ilhas 
são Rodrigues, Agalega e Carga- 
dos Carajos, localizadas respecti
vamente a 585 km a leste, 935 e 
370 km ao norte de Maurício.

A história desse país começa 
praticamente na Idade Média, 
quando a ilha teria sido visitada 
por marinheiros árabes e mal aios. 
Mapas árabes do século XV iá re
gistravam a ilha; no início do sé
culo seguinte, os portugueses che

gam pela primeira vez ao lugar 
(que chamam de Cerné), mas não 
promovem o seu povoamento. En
tre 1598 e 1710, os holandeses do
minam a ilha e chamam-na Mauri- 
tius, em homenagem ao príncipe 
Maurício de Nassau. Exploram as 
florestas de ébano e introduzem ca
na-de-açúcar, algodão, animais do 
mésticos e veados. Em 1715, os 
franceses se estabelecem no lugar 
dos holandeses, chamam-na île  de 
France e fazem dela uma das prin
cipais bases de seu poderio no 
oceano Índico. Entre 1735 e 1746, 
sob a administração de Bertrand 
François de Labourdonnais, conde 
de Mahé, a colônia experimentou 
um grande desenvolvimento ba
seado na produção de açúcar. Em 
1810, depois de enfrentarem longa 
resistência, os ingleses conquistam 
a ilha. cuja posse é confirmada em 
1814. Abolida a escravatura em 
1835, os antigos escravos negam se 
a voltar ao trabalho. O problema 
da mão-de-obra para o cultivo da 
cana-de-açúcar é solucionado com 
a imigraçao maciça de trabalhado
res indianos. Em 1961, uma confe
rência realizada em Londres pre
para o caminho para a autonomia 
da colônia. Em 1967, Maurício ob
tém a independência administra
tiva, em meio a conflitos entre 
crioulos e muçulmanos. Em 1969, 
forma-se um governo de coalizão 
com os partidos Trabalhista e So- 
cial-Democrata, ficando o Movi
mento Militante Mauriciano na 
oposição. Em 1971, como resposta 
a uma greve geral, o governo ins
taura o estado de emergência. Em 
1973, rompe-se a coalizao e o Par
tido Trabalhista passa a governar 
sozinho. Maurício associa-se ao 
Mercado Comum Europeu.

Aspectos físicos

A Ilha Maurício é formada por 
maciços vulcânicos que dominam 
uma planície costeira alongada 
para o norte. Seu ponto culmi-

Os portugueses iniciaram a colonização da ilha, por eles chamada Cemé.



Maurício, Ilhas

Mauritânia

Acúcar e chá são os produtos básicos do arquipélago. (Colheita de chá.!

SUM ARIO

Localização: noroeste da África 
Limites: Saara Espanhol e Argélia 

(N): Mali (L e S) e Senegal (SI 
Superfície: 1 030 700 km 2 
População: 1 257 000 habitantes — 

estimativa de 1973 
Cidades principais:

Nouakchott (35 00Q hab.l; Noua- 
dhibou (11 000) e Kaédi (10 000) — 
estimativa de 1966 

Idioma: francês, árabe e hassanya 
Religião: muçulmana 
Porto principal: Nouadhibou (Port- 

Étienne)
Aeroporto principal: Nouakchott 
Rodovias: 6 200 km 
Ferrovias: 652 km
Unidade monetária: franco CFA 

(Comunidade Financeira Africana)

República independente a partir 
de novembro de 1960, quando dei
xou de integrar a África Ocidental 
Francesa, a Mauritânia é um dos 
mais pobres países do chamado 
Terceiro Mundo.

Seus primeiros habitantes foram 
negros procedentes do Sudão, es
cravizados no século XI pelos ber
beres, que destruíram o Império de 
Gana, a leste, e impuseram o isla- 
mismo* a todos os povos vizinhos. 
Os berberes passaram a controlar 
as caravanas que transportavam

ouro do Senegal e saí do Saara, 
mas foram dominados, no século 
XV, pelos árabes. Em 1442, os por
tugueses atingiram o Cabo Branco 
e seis anos depois fundaram o 
Forte Arguim, por onde conse
guiam ouro, goma arábica e escra
vos. Nos séculos XVII e XVIII, 
franceses e ingleses entraram na 
competição colonialista, vencida 
pelos primeiros, que transform a
ram  a região em protetorado (no 
início do século XX). Somente em 
1958, em meio a reivindicações do 
Marrocos, a M auritânia ganhou 
m aior autonomia. Obteve a inde
pendência em 1960 e no ano se
guinte, Moktar Ould Daddah tor
nou se presidente da República, 
dominada pelo Partido do Reagru- 
pamento da Mauritâma (PRM).

Situada na região oeste do 
Saara, a Mauritânia possui clima 
tropical seco, amenizado pelos ven
to s que sopram do oceano Atlân
tico. As dunas do deserto cobrem 
parcialmente o solo cristalino. Al
gumas dessas dunas são instáveis, 
formadas por ventos inconstantes; 
outras, porém, são mais ou menos 
estáveis, como as que se encontram 
nas regiões de Trarza e Brakna. na 
direção do Senegal. Junto ao Saara 
espanhol e, particularmente, no su
deste, estendem-se vastos planaltos 
de arenito.

A parte mais úmida do país 
acha-se na porção meridional, onde 
as chuvas de verão permitem o 
aparecimento da savana e favore
cem a atividade agrícola. A costa 
do território é quebrada por pro
montórios.

A maior parte da população é 
formada por nômades criadores. 
No sul, encontra-se a área de maior 
povoamento e ocupação, onde vi
vem 80% dos habitantes (a maioria 
distribuída ao longo do rio Senegal 
e no sudoeste de Hodh). Somente 
10% estão nas cidades.

nante, o Piton de la Rivière Noire, 
tem 826 m. O Grand River South 
E ast é o rio principal, com 16 km 
de extensão. Algumas das crateras 
vulcânicas contem lagos, enquanto 
em outras formam-se riachos, que 
descem das escarpas ocidentais em 
fortes quedas. Ha também riachos 
submersos que correm por túneis 
de lava. A costa é cercada por reci
fes de coral, muitos dos quais, 
emersos, têm até 12 m de altura.

O clima é subtropical. Antes do 
século XVIII, havia densas flores
tas com madeirâs duras, como o 
ébano, mas elas foram exploradas 
extensivamente por colonizadores 
europeus, que introduziram a 
maior parte das espécies atuais.

A fauna sempre foi limitada. Os 
únicos mamíferos e répteis encon
trados na ilha foram duas espécies 
de morcegos e duas de cobra. 
Quase todos os animais atuais tam 
bém foram trazidos pelos coloniza
dores. Maurício foi o último refú
gio dos extintos pássaros dodôs.

População e economia

O pequeno arquipélago tem uma 
das mais altas densidades demo
gráficas do mundo: 426 habitantes 
por quilômetro quadrado. E uma

população composta de imigrantes 
e seus descendentes. Dois terços 
são de origem indiana e um terço 
corresponde aos chamados criou
los: uma mistura de africanos com 
indianos e europeus. A cana-de- 
açúcar ocupa dois quintos da ilha 
e mais de quatro quintos de sua 
terra arável. Em 1969, a produção 
nacional de açúcar equivaleu a 
89% do valor das exportações, e, 
em 1970, atingiu 5 824 000 t. O 
Instituto de Pesquisas para a In
dústria do A çúttf| cuida do aperfei
çoamento técni^Fda produção.

O restante da produção é repre 
sentado por chá, leite, óleo de coco, 
fumo e baunilha. O setor pesqueiro 
produz só para consumo interno. A 
maioria dos alimentos e boa parte 
das manufaturas tem de ser impor
tada. As fábricas de açúcar e de 
chá são as empresas mais impor
tantes. A criação de usinas de ener
gia elétrica a partir de 1960 visam 
o estabelecimento de novas indús
trias. Em 1969, o produto nacional 
bruto foi de 325 milhões de dóla
res, com uma renda per capita de 
390 dólares.

VEJA TAM BÉM :África. Nômade e miserável, a população desenvolve certa habilidade artesanal
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MARROCOS

Essa população é formada por 
vários grupos étnicos, entre eles os 
tukulors, os sarakolés (soninke), os 
wolofs (que têm vida sedentária), 
os fulanis (peuls) e os mouros (em 
sua maioria nômades). Todos e]es 
têm garantida, pela Constituição, 
sua liberdade religiosa, apesar de o 
islamismo ser a religião oficial.

A criação de gado, sobretudo o 
zebu (Brahman) do tipo mauro, 
tem constituído a maior atividade 
econômica do país. Criam-se tam 
bém ovelhas e cabras ao longo da 
costa, além de camelos, que são 
empregados como animais de 
carga.

A agricultura, rotineira e de sub
sistência (milho, sorgo_, milhete), 
possui pequena importância, com 
exceção da cultura de tâmaras, vin
culada ao mercado exterior. A pro
dução de goma-arábica, tradicio
nalmente de grande importância, 
decaiu no século XX, apesar de 
atingir, em 1969, 5 300 toneladas.

A pesca adquire destaque entre 
as atividades econômicas. C am a
rões, bacalhau, lagostas, atum, etc., 
procedentes das ilhas Canárias, são 
enlatados em Port-Étienne para ex
portação.

Os recursos minerais vêm so
frendo progressiva exploração, so
bretudo o ferro, procedente da re
gião de Fort-Gouraud e de Gleitat 
el Kalder, e o cobre de Alkjujt. Em 
1966, a j>rodução de ferro foi de 
6,6 milhões de toneladas; em 1969 
foram exportadas 8,5 milhões de 
toneladas. O minério é levado por 
ferrovia até Port-Étienne, principal 
porto (em tonelagem) da costa 
oeste da África.

VEJA TAM BÉM : Africa.

Maxwell

O cientista escocês James Clerk 
Maxwell nasceu em Edimburgo em 
13 de novembro de 1831 e morreu 
em Glenlair em 5 de novembro de 

, 1879. É considerado um dos maio
res físicos do século XIX, por suas 
pesquisas e tratados sobre eletrici
dade* e magnetismo*, e por suas 
teorias em diversos campos da 
física. Sua obra-prima foi a teoria 
do eletromagnetismo*, com a qual 
conseguiu descrever matematica
mente fenômenos elétricos e mag
néticos por meio de um só grupo de 
fórmulas (conhecidas como “equa
ções de Maxwell”).

Calor e eletromagnetismo

Filho único de um advogado es
cocês que, apesar de preferir admi
nistrar suas pequenas propriedades, 
demonstrava grande interesse pela 
mecânica, Maxwell herdou do pai 
esse gosto. Sua primeira criação 
original foi um conjunto de figuras 
que compunham uma “ roda-viva”, 
brinquedo científico que produzia a 
ilusão de movimento contínuo. A 
morte de sua mãe aproximou-o 
mais ainda do pai. _E essa amizade 
teve profunda influência na form a
ção de sua personalidade.

Em 1841, Maxwell entrou para 
a Academia de Edimburgo, onde 
despertou seu interesse pela m ate
mática: aos catorze anos, com um 
artigo sobre a construção de curvas 
ovais perfeitas, ganhou uma meda
lha da Academia. Dois anos de
pois, seus artigos Sobre a Teoria

das Curvas Ovais e Sobre o Equilí
brio dos Sólidos Elásticos foram li
dos na Royal Society e publicados 
na revista Transactions, da enti
dade.

Em 1853, Maxwell entrou para 
a Universidade de Cambridge e tor
nou-se aluno particular de William 
Hopkins, reconhecido entre os pro
fessores de matemática mais capa
zes da época.

Excêntrico, costumava dormir 
das 17 às 21 horas, lia até as 2 da 
madrugada e fazia exercícios físi
cos pelos corredores até as 2 e 
meia, dormindo novamente até as 
7 da  manhã. Dava a fenômenos co
tidianos a mesma atenção que dedi
cava aos problemas curriculares: 
queria descobrir, por exemplo, por 
que o gato cai sempre em pe.

Em 1855, Maxwell preparou sua 
primeira contribuição de valor para 
o eletromagnetismo: Sobre as L i
nhas de Força de Faraday. Inspi 
rou-se para isso nas Pesquisas Êx- 
perimentais de Thomson , que lhe 
forneceram modelos para a analo
gia física e mecânica das idéias de 
Faraday. Nesse trabalho. Maxwell 
apresenta uma série de imagens hi- 
drodinâmicas que lhe permitiu ex
primir as leis do eletromagnetismo 
em linguagem matemática. Mos
trou, em primeiro lugar, que as leis 
do campo eletrostático sao análo
gas às do movimento de rotação de

um fluido “incompreensível”, que 
se desloca de “fontes” (cargas posi 
tivas) para “poços” (cargas negati
vas). E demonstrou, em seguida, 
que as linhas de forca de um campo 
magnético produzido por correntes 
elétricas podem ser explicadas se
gundo o modelo de um fluido.

Estudioso dos vários jispectos da 
física, Maxwell fez, para um con
curso da Universidade de C am 
bridge, um notável ensaio demons
trando, matematicamente, que os 
anéis de Saturno eram formados 
por partículas sem conexão. O en
saio garantiu-lhe posição de líder 
entre os físico-matematicos e au
mentou seu interesse pelos gases. 
Assim, aprofundando-se na teoria 
cinética dos gases, desenvolveu es
tudos sobre a distribuição da velo
cidade das moléculas de um gás em 
equilíbrio, que ficou conhecida 
como “distribuição de Maxwell”. 
Provou ainda que a viscosidade de 
um gás não tem nenhuma relação 
com sua densidade, contribuindo, 
dessa maneira, para explicar em 
termos quantitativos varias pro
priedades, tais como viscosidade, 
difusão, condução de calor, etc.

Em 1860, Maxwell foi nomeado 
professor de filosofia natural no 
k in g ’s College de Londres, onde 
permaneceu durante cinco anos, 
um dos períodos mais produtivos 
de sua vida, após o qual transfe-

James C. Maxwell: equações para fenômenos eletromagnéticos e ópticos.
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Laboratório onde Faraday elaborou as idéias que Maxwell desenvolveria.

riu-se para Glenlair, onde comple
tou suas teorias sobre eletricidade 
e magnetismo, além de outros estu
dos em vários campos da física. 
Em_ 1871, passou a ocupar a cáte
dra de física experimental na Uni
versidade de Cambridge e montou 
o Laboratório Cavendish.

Os símbolos de um deus

Diante de suas equações sobre 
eletromagnetismo, o físico Boltz
mann* repetiu a pergunta de 
Goethe* no Fausto:

— Foi um deus quem escreveu 
estes símbolos?

Desse modo exprimia sua admi
ração por aquelas poucas equações 
que resumiam a base de toda a teo
ria eletromagnética. Mas Maxwell, 
em outras celebres equações, con
densou também os fundamentos da 
termodinâmica*, apresentando de 
forma simples as variações no es
tado de um sistema (Teoria do 
Calor, 1871).

A maior-parte de seus trabalhos 
é constituída por pequenos e deta
lhados estudos: em O Equilíbrio 
dos Corpos Elásticos expos, pela 
primeira vez de modo completo, a 
clássica teoria da  elasticidade dos 
corpos; Sobre as Linhas de Força 
de Faraday e Sobre as Linhas Físi
cas de Força falavam dos campos 
de força, desenvolvendo as concep
ções que Faraday, por não ser um 
matemático, deixara de apresentar 
de maneira convincente.

As obras fundamentais de Max 
well sobre eletromagnetismo são A  
Teoria Dinâmica do Campo Ele
tromagnético e Tratado sobre a 
Eletricidade e o Magnetismo 
(1873), exposições teóricas comple
tas que possibilitaram ao físico ale
mão Hertz*, vinte anos depois, pro
duzir e receber ondas eletroma
gnéticas, construindo os alicer
ces da radiodifusão moderna.

VEJA TAM BÉM : Campo Elé
trico: Eletromagnetismo; Magne
tismo; Oscilação Eletromagnética.

Mecânica Celeste

A mecânica celeste é a parte da 
astronomia* que se ocupa da deter
minação dos movimentos dos as
tros.

O estudo do movimento de um 
corpo celeste compreende duas eta
pas: observam-se as posições do 
astro em relação a um referencial 
fixo em instantes dados; e depois 
calcula-se a trajetória que satisfaz 
a essas observações, prevendo-se, 
dessa maneira, as posições que o 
astro ocupará nos instantes futuros.

Origem

Em 1687, o físico inglês Isaac 
Newton* publica Principia, ini
ciando o estudo da mecanica ce
leste. Partindo das leis de Kepler*, 
ele deduz as características das for
ças que agem sobre os planetas* 
devido à presença do Sol . Da pri
meira lei de Kepler, ele conclui que 
a força que atua constantemente 
sobre o planeta tem sua linha de 
ação passando pelo Sol, para o 

uai é dirigida. Da segunda lei, de- 
uz que essa força é também inver

samente proporcional ao quadrado 
da distância entre o planeta e o Sol. 
Da terceira, lei, conclui que a força 
que age constantemente sobre o 
planeta, além de ser central, estar 
dirigida para o Sol e ser inversa
mente proporcional ao quadrado 
da distancia, é diretamente propor 
cional à massa do planeta; o coefi 
ciente de proporcionabilidade inde
pende do planeta. E finalmente 
Newton chega à lei da gravitação* 
universal, concluindo que dois pon 
tos materiais (S e P) massas M  e 
m, situados a uma distância r, exer 
cem mutuamente uma força atra
tiva dirigida segundo a reta SP, 
proporcional ao produto das mas 
sas e inversamente proporcional ao 
quadrado de suas distâncias. Ou 
seja:

Mm r
F =  — G ------ —

r* r

Divisão

Por conveniência e tradição, os 
problemas da mecânica celeste são 
classificados em dois tipos —  teo
ria planetária e teoria lunar — , que 
têm o mesmo caráter geral e ba- 
seiam-se nos mesmos princípios di
nâmicos, diferindo apenas quanto 
aos métodos encontrados para so
lução conveniente dos vários pro
blemas: o método de Lagrange*, a 
teoria de Delaunay*, a teoria de 
Brown, a de Ferraz Melo, etc. Al 
guns dos problemas da mecânica 
celeste:

OS DOIS CORPOS — Su
põem-se dois pontos materiais P, e 
P2 sujeitos exclusivamente à lei da 
gravitação de Newton. Tudo o que 
se pode afirmar a respeito deles 
parte de uma escolha conveniente

de sistema e de referências para que 
este problema seja reduzido ao es
tudo do movimento de P, em rela
ção a P2. Newton demonstrou que, 
nessas condições, o movimento sa
tisfaz a lei das áreas: a órbita é 
uma cónica com foco em P,. Mos
trou ainda que, se vários corpos es
tão se movendo em diferentes elip
ses com o mesmo P, como centro 
de atração, o quadrado dos perío
dos de revolução são inversamente 
proporcionais ao cubo dos semi- 
grandes eixos. Isto é, se P2 se move 
apenas sob a força gravitacional, 
sao válidas as leis de Kepler para 
a trajetória de P2. O problema dos 
dois corpos, bastante usado em as
tronomia, serve para determinar, 
por exemplo, uma órbita não muito 
precisa para planetas, cometas, sa
télites ou asteróides.

O movimento de um corpo no 
espaço, descrevendo órbita elíptica, 
fica completamente definido por 
seus elementos, conhecidos como 
elementos orbitais: a — semi-eixo 
m a io r;.e — .excentricidade; i  —
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Mecânica 
Ondulatória

Baseados em importantes hipóte
ses formuladas por vários físicos 
(entre eles Max Planck* e Niels 
Bohr*), Louis de Broglie apresen
tou, em 1924, a hipótese das ondas 
materiais que serviu de base a 
Schrödinger* para a construção da 
mecânica ondulatória. Três fatos, 
principalmente, foram decisivos 
para a edificação dessa teoria (com 
a qual foram estabelecidas as pri
meiras bases para a moderna mecâ
nica* quântica): o caráter dualista 
da luz* —  corpuscular (provado 
pelos efeitos fotelétricos e Comp- 
ton) e ondulatório (demonstrado 
por vários fenômenos estudados 
pela óptica física, entre eles a inter
ferência e a difração); os números 
inteiros, empregados por Bohr, 
para determinar as órbitas prová
veis dos átomos* e a analogia entre
o princípio de Fermat* e o princí
pio de Maupertuis*. O primeiro 
afirma que o “caminho óptico” en
tre dois pontos deve ser um ex
tremo (maximo ou mínimo) de du
ração e produto da distância que a 
luz percorre pelo índice de refração 
do meio. Maupertuis diz que a tra
jetória de um ponto material, entre 
dois pontos dados, é tal que a ação 
é um mínimo e produto da distân
cia percorrida pela raiz quadrada 
de uma quantidade que depende da 
energia e da função de força pre
sentes num dado ponto da trajetó- 
riá. Embora seja comumente cha
mado de principio de Maupertuis, 
sua formulação exata é devida a 
Euler* e Lagrange*. A ação é dada 
pela energia cinética menos o po
tencial integrado sobre o tempo.

Com esses elementosvDe Broglie 
associou os números quânticos (nú
meros que caracterizam as órbitas 
do átomo de Bohr) a ondas estacio
nárias. Examinou ainda as relações 
que devem existir entre corpúsculos 
e ondas* a eles associadas. A partir 
dessa hipótese, a matéria, do 
mesmo modo que a luz, apresenta 
um caráter ondulatório. Supôs, en
tão, que o dualismo onda-corpús- 
culo verifica-se também na maté
ria, chegando a formular a 
chamada equação de De Broglie": 
p =  h/k- (Assim como a uma onda 
eletromagnética de freqüência v 
corresponde um fóton de energia 
E = h v e uma quantidade de movi
mento p =  hv/c também a uma 
partícula de energia W e quanti
dade de movimento p corresponde 
uma onda cujo comprimento X é 
dado por essa equaçao. As ondas 
associadas a uma partícula mate
rial qualquer foram denominadas 
“ondas'de matéria” ou “ondas ma
teriais” .)

A demonstração experimental da 
hipótese de De Broglie deu-se em 
1927. quando os físicos C. J. Da- 
visson (1881-1958} e L. H. Germer 
(1896-1971) verificaram que um 
feixe de elétrons, ao atravessar um 
cristal de níquel, difratava-se tal 
como uma onda luminosa.

A teoria de De Broglie serviu

Se toda a força a que a Terra está submetida se devesse'apenas ao Sol. o cálculo do movimento do planeta seria 
simples. Mas a atração gravitacional recíproca estende-se a todos os planetas do sistema a que a Terra pertence. 
Vênus, por exemplo, tem sua cota de participação. Contudo, a influência mais significativa é exercida por Júpiter, 
tanto por sua massa quanto por estar relativamente perto da Terra. Assim, a órbita ideal (OI), sem perturbações, 
é substituída pela órbita real (OR). que traduz a influência dessas.forças.

inclinação; ü  —  longitude do 
modo ascendente; (O — argumento 
do periélio; e T. — instante da pas
sagem do periélio.

Os elementos i e ü  definem a 
posição do espaço do plano da ór
bita. O argumento do periélio, co , 
define a direção do eixo maior da 
elipse no plano da órbita. Os ele
mentos a e e fornecem a forma da 
elipse. E 7’.  define a posição do 
corpo na órbita num determinado 
instante. Entre os métodos para de 
terminação de órbitas, encon
tram-se o de Gauss*, o de Olbers* 
e o de Laplace*.

OS n CORPOS —  A descrição 
das órbitas planetárias, baseada no 
problema dos dois corpos, não con
sidera duas formas de planetas nem 
o fato de os planetas atraírem-se 
uns aos outros.

Considere-se então o seguinte 
problema: sejam P ,, P2, . . ., Pn, n 
pontos materiais, respectivamente, 
de massas: m ,, m2, . . ., m„ sujei
tos exclusivamente à lei de atração 
de Newton.

Escolhendo convenientemente a

unidade massa, as equações do mo
vimento dos n corpos podem ser es
critas:

d 2 q k <5 U
m k ------------  -----

d t2 ô q k 
(onde k  = 1, 2, . . . n e q k repre
senta uma das coordenadas xk , 
yk , z k ), e:

U  = £
k < j  rkj 

(sendo r kj a distância entre Pk e

Nessas condições, procura-se a 
descrição do comportamento glo
bal de todas as soluções das equa
ções do movimento, para valores 
iniciais arbitrariamente preestabe
lecidos. Apesar dos esforços de ma
temáticos, ainda não se conseguiu 
a solução deste problema para n 
maior que 2.

O MOVIMENTO PERTUR
BADO —  Denomina-se “perturba
ção” todo desvio do movimento pa
rabólico, elíptico ou hiperbólico. 
Métodos para determinar as pertur

bações já  tinham sido criados por 
eminentes matemáticos dos séculos 
XVIII e XIX, como, por exemplo, 
Clairant*, D ’Alembert*, Euler*, 
Lagrange, Laplace, Le* Verrier, 
Poisson*, etc.

Com o desenvolvimento dos es
tudos da mecânica celeste, Poin
care colocou duas questões que até 
hoje preocupam os matemáticos e 
mecânicos celestes: obter soluções 
para longos intervalos de tempo e 
a estabilidade de soluções de equilí
brio e periódicas. Introduziu tam 
bém a topologia e associou-a de 
maneira definitiva a problemas que 
pareciam classicamente insolúveis. 
A evolução dos métodos de pertur
bação levou à criação de métodos 
especiais para determinados tipos 
de problemas. Entre eles desta
cam-se o de Von Zeipel — aplicá
vel na teoria de satélites artificiais 
— , o método de Hori e ainda o de 
Brumberg e Krasinsky.
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O movimento do periélio (ponto de menor afastamento da Terra em seu movimento de revolução) exemplifica as 
perturbações da trajetória no espaço, um dos objetos de estudo da mecânica celeste. A direção segundo a qual 
está orientado o eixo maior da elipse orbital da Terra não é constante. Assim, a cada revolução ao redor do Sol, 
o planeta encontra-se numa posição ligeiramente diferente da anterior, sendo o movimento indicado no esquema, 
o quinto. O periélio da órbita terrestre leva 21 000 anos para completar a revolução.



Mecânica Ondulatória

0  efeito Compton (ao lado) 
contribuiu para a edificação 
da mecânica ondulatória. Pro
vou o caráter corpuscular da 
luz: um raio gama compor
ta-se como partícula material 
ao incidir sobre um elétron li
vre. Este, no choque, ganha 
energia, enquanto o fótonfica 
energeticamente empobre
cido e emerge com freqüência 
menor. No gráfico b, vê-se 
que a possibilidade de choque 
é menor à medida que au
menta a energia derivada da 
radiação gama.

radiação gama 
incidente

é

elétron

' ' V "

elétron

radiação
emergente

Í>ara enquadrar no esquema das 
eis mecanicas vários fenômenos 

cuja explicação era considerada 
impossível.

Os dois universos da 
Física

Até o final do século XIX, dois 
grupos de leis pareciam fornecer 
uma estrutura teórica completa
mente satisfatória para a explica
ção de todos os fenômenos físicos, 
em sua variedade ilimitada: um de
les era constituído pelas clássicas 
equações do movimento de New- 
ton*; o outro, pelas equações de 
Maxwell*, relativas aos fenômenos 
eletromagnéticos e ópticos. Mas, os 
físicos nao sabiam como enqua
drar, por exemplo, a distribuição de 
energia de um corpo negro (que ab
sorve integralmente todas as radia
ções que sobre ele incidem) e a es
trutura dos átomos.

Em 1859, o físico alemão G. R. 
Kirchhoff (1824-1887) estabelecera 
uma expressão para o poder emis- 
sivo do corpo negro, mas que não 
podia ser deduzida das leis da 
física clássica. Para conseguir uma 
solução satisfatória, o físico ale
mão Max Planck formulou, em 
1899, a hipótese dos quanta: qual
quer processo de absorção ou de 
emissão de radiações monocromá
ticas de’ freqüência v realiza-se 
como uma sucessão de ações ele
mentares, em cada uma das quais 
a quantidade de energia E  absor
vida ou emitida é sempre a mesma 
e igual a hv, onde h é a “constante 
universal de Planck”, igual 
6,625.10“  27 erg. seg. Partindo daí, 
Planók obteve um a expressão es
tatística, para a energia média que, 
substituída na função de Kirchhoff, 
conduzia a valores para o poder 
emissivo, plenamente concordantes 
com os resultados experimentais.

A explicação da estrutura dos 
átomos, por outro lado, ao mesmo 
tempo que demarcava os limites da 
visão clássica do mundo físico, foi 
uma das chaves da física moderna, 
sobretudo a partir das experiências 
lideradas por N. E. Rutherford*, 
rèlativas a difusão de partículas 
alfa (que são núcleos velozes de 
átomos de hélio) por átomos relati
vamente pesados. Os resultados 
dessas experiências sugeriram aos 
físicos um modelo de atomo muito 
simples, segundo o qual os elétrons, 
submissos ao campo coulombiano 
do núcleo, girariam a seu redor 
c o m o  o s  p la n e ta s  em  to rn o  do  Sol.

Esse modelo, no entanto, é incom
patível com as leis do eletromagne- 
tismo, pois o elétron, que é uma 
carga elétrica sujeita a um movi
mento (circular ou elíptico) em 
torno do núcleo e, portanto, sujeito 
a uma aceleração centrípeta, deve
ria, como ocorre com toda carga 
elétrica acelerada, irradiar ondas 
eletromagnéticas (no caso, onda de 
freqüência igual à freqüência da re
volução orbital). Essa perda de 
energia sob a forma de ondas ele
tromagnéticas deveria provocar de 
imediato uma diminuição paulatina 
da órbita: esta se transformaria 
numa espiral e o elétron cairia no 
núcleo (a vida do elétron, assim, se
ria de 10-9  segundos).

Os postulados de Bohr

Tudo isso mostràva-se em desa
cordo com duas evidências impor
tantes: a estabilidade da estrutura 
atômica e a estrutura em linhas dos 
espectros de emissão: à diminui
ção, com continuidade, da órbita 
do elétron deveria corresponder 
uma variação contínua na frecjüên- 
cia das ondas eletromagnéticas 
emitidas; portanto, seria impossível 
a emissão de espectros de linhas, 
cada uma correspondendo a fre
qüências rigorosamente constantes. 
(Out-ros modelos foram propostos, 
porém nenhum deles mostrou-se 
satisfatório; não se_ tinha chegado 
ainda à compreensão de que a in
compatibilidade entre teoria e expe
riência originava-se dos próprios 
fundamentos físicos da experiência, 
diferentes daqueles que_ puderam 
fornecer uma explicação conve
niente dos fenômenos estudados 
pela física clássica.)

O espectro do hidrogênio atô
mico, por exemplo, é constituído 
por linhas que correspondem a fre
qüências bem determinadas, dadas 
pela fórmula empírica v =
( l /n 2 — l/n ’2), onde v é a freqüên
cia de radiação emitida ou absor
vida, c é a velocidade da luz, R  h 
é a chamada “constante de Ryd- 
berg” (igual a 109 6 7 8 cm), e n 
e n são números inteiros positivos.

Para demonstrar que um corpo absorve a mesma radiação que é capaz de emitir, o físico alemão Kirchhoff utilizou 
um bico de Bunsen. um sistema de lentes (LI. um arco voltáico (A) e um espectroscópio (S). A chama do bico. 
numa temperatura muito inferior ã do arco, absorve parte da radiação emitida por ele. Assim, o espectro mostra 
linhas negras no lugar das linhas correspondentes ao elemento que está queimando na chama. (Na ausência da 
chama, o espectroscópio analisaria apenas a luz emitida pelo carvão do arco voltáico, resultando um espectro contí
nuo normal.) A expressão para o poder emissivo do corpo negro, impossível de ser deduzida das leis da física clás
sica, encontraria solução satisfatória na hipótese dos quanta de Max Planck. Esses e outros importantes estudos 
permitiram a Erwin Schrödinger criar a mecânica ondulatória, sintetizada na equação que leva seu nome.
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Os números inteiros usados por Niels Bohr [â esquerda) também seriam aproveitados por De Broglie (à direita).

sujeitos à condição n’ >  n. Uma in
terpretação teórica dessa fórmula 
foi estabelecida em 1913 pelo físico 
dinamarquês Niels Bohr, que se 
apoiou na hipótese quântica de 
Max Planck. Bohr chegou a dois 
postulados. O primeiro dizia que 
um sistema atômico só pode existir 
em determinados estados estacio
nários (chamados estados quânti
cos), que correspondem a determi
nados valores discretos da energia, 
e tal que, nestes estados, não ocorre 
irradiação de energia.

Tanto a irradiação quanto a ab 
sorção de energia só têm lugar 
quando ocorre a transição energé
tica de certo estado a outro, corres
pondente a uma energia mais baixa 
(ou mais alta), sendo que a energia 
irradiada (ou absorvida) é igual à 
diferença de energia entre os dois 
estados. Pelo outro postulado, a 
freqüência v da radiaçao associada 
à transição é dada pela equação 
hv =  W — W’, onde A é a cons
tante de Planck”, W é a energia do 
estado inicial e W 'a energia do es
tado final.

Bohr baseou-se também no mo
delo atômico que as experiências 
de Rutherford sugeriram, e admi
tiu, para maior simplicidade e faci 
lidade de enfoque, o caso particular 
de um átomo de hidrogênio, no 
qual o elétron periférico percorre 
uma órbita circular. (Alguns anos 
depois, A. Sommerfeld* e outros 
ampliaram a teoria de Bohr para os 
casos das órbitas elipticas do 
átomo de hidrogênio e das órbitas 
dos átomos mais complexos.)

Da hipótese de Bohr decorre que 
qualquer estado quântico do átomo 
corresponde a uma órbita bem pre 
cisa. Os possíveis estados de ener 
gia de um átomo formam um con
junto contínuo. Com o fim de 
selecionar, neste conjunto, os esta
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dos quânticos efetivos que ocorrem 
no atomo, Bohr introduziu uma 
condição suplementar: o módulo 
da quantidade de movimento de 
elétron com respeito ao núcleo deve 
ser um múltiplo inteiro da cons
tante universal h =  h /2n  (cliamada 
quantum de ação). A quantidade de 
movimento de um ponto material 
de massa m, animado de uma velo
cidade orbital constante v é dada 
por m.v.r, onde r é o  raio da órbita 
circular. A condição suplementar 
de Bohr pode ser expressa pela 
equação: mvr =  n (h/27r) (n =  in
teiro positivo).

Com base nessas premissas, 
Bohr conseguiu dar uma interpreta 
ção satisfatória da equação que re
laciona entre si as freqüências das 
linhas no espectro do hidrogênio.

Os fótons

A hipótese de Bohr explicava o 
espectro do átomo de hidrogênio e 
varios fenômenos atômicos, mas as 
regras que forneciam as intensida- 
des dos espectros eram insuficien
tes; além disso, problemas com 
dois elétrons, como o do átomo de 
hélio, também não puderam ser re
solvidos. O impasse seria superado 
com a construção da mecânica das 
matrizes, de Heinsenberg*, em 
1925, que se valeu ao mesmo 
tempo de outro importante resul
tado do caminho aberto por 
Planck: a explicação do efeito fote- 
létrico*, realizada por Albert Eins
tein* em 1905.

Segundo Einstein, a radiação lu
minosa era quantizada em todo seu 
percurso através do espaço, e não 
somente quando ocorressem pro
cessos de emissão ou absorção (tal 
como se poderia induzir das condi 
ções de onde Planck fez emergir 
sua hipótese).

Cáda quantum de luz (denomi 
nado “fóton” por Einstein) com 
porta-se como uma partícula, o que 
simplifica a explicação do efeito fo- 
telétrico. Em 1923, a hipótese do 
fóton, que estabeleceu uma crise no 
conceito de continuidade implícito 
em toda a física clássica, conseguiu 
esclarecer satisfatoriamente outro 
fenômeno insubmisso às leis clássi
cas, o efeito Compton. Este con
siste no comprimento de onda 
maior apresentado, após a difusão, 
por uma parte das radiações mono
cromáticas e penetrantes (como os 
raios X) difundidas através de uma 
substância.

Já no século XVII a questão re
lativa à natureza da luz fora objeto 
de intensas controvérsias. Por um 
lado, havia a hipótese de Newton, 
que supunha ser a luz constituída 
por corpúsculos materiais; por ou
tro, a hipótese ondulatória, defen
dida por cientistas como C. Huy- 
gens* e R. Hooke*.

Experiências posteriores, como 
as de Young e de Fresnel, parece
ram confirmar definitivamente a hi
pótese ondulatória, enquanto certas 
propriedades dos corpúsculos ma
teriais (como a quantidade de mo
vimento p, dirigida no sentido da 
propagaçao luminosa e tendo por 
módulo p =  hv/c, onde c é a 
velocidade da luz no vácuo) foram 
atribuídas ao fóton. No entanto, a 
formulação sobre os fótons não é 
apenas um retorno à teoria corpus
cular de Newton, pois o fenômeno 
não é interpretado como simples 
partícula material (sua energia não 
e concebida como energia cinética).
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A mecânica quântica teve seu 
desenvolvimento inicial com a me
cânica* ondulatória, criada por Er
win Schrödinger*, e a mecânica 
matricial por W. Heinsenberg. em 
1925. Schrödinger sugeriu que es
sas duas mecânicas, cujas formas 
eram completamente diferentes, po
deriam ser vistas como expressões 
de uma mesma equação, com idên
tico conteúdo, se fossem descritas 
por uma matemática mais avan
çada. E isso foi feito sobretudo por 
Max Born (1822-1970), P. A. M. Oi- 
rac (1902- ), Pascual Jordan 
(1902- ) e outros. A equação 
de Schrödinger —  denominada 
equação ondulatória da matéria ou 
equação das ondas materiais — 
descreve o comportamento ondula
tório de uma ou mais partículas de 
massa m:

8 ir  2 .  4 r r im  g tp
A 7\f/----------u --------  r~ = 0

h2 h ôt 
(onde é o operador lapla- 
ciano, h e a constante de Planck,
i é a unidade imaginária e U é a 
função potencial do campo de for
ças, no qual se movem as partícu
las).

A função )//, cham ada função de 
onda das partículas, é de duas va
riáveis: a posição e o tempo. Em
bora seja a variável fundamental da 
mecânica quântica, é destituída de 
significado físico. Este, que a ela se 
associa, é dado pelo quadrado de 
seu módulo ] y  | 2, qüe representa 
a densidade da probabilidade de se 
encontrar uma partícula em certa 
posição e em certo instante.

Daí decorre uma primeira dife
rença essencial entre a mecânica 
quântica e as teorias clássicas da 
fisica: enquanto as leis clássicas 
permitem determinar quantitativa
mente os resultados futuros de um 
evento, a partir de suas_ condições 
iniciais, a mecânica quântica per
mite apenas determinar as probabi
lidades da ocorrência de certos va
lores de algumas variáveis, cujos 
valores iniciais sejam conhecidos. 
A respeito escreve J. L. Destou- 
ches: “ Enquanto, nas teorias clás
sicas, o elemento determinado pe
las condições iniciais (por exemplo, 
uma função de uma onda clássica) 
fornece, após transformação no 
curso do tempo, diretamente uma 

uantidade mensurável e o valor 
esta quantidade, em mecânica on

dulatória (e em mecânica quân
tica), ao contrário, o elemento de
terminado pelas condições iniciais 
permite, após transformação no 
curso do tempo, calcular somente 
probabilidades para os valores de 
certas grandezas".

A expressão “ondas de prob abi 
lidades”, com que a mecânica quân
tica denota suas ondas, já  indica a 
perspectiva fundamentalmente pro- 
babilista. Para a física clássica, há 
certeza de que os valores futuros de 
certas variaveis devem ser precisa
mente estes ou aqueles dentro da or
dem de precisão dos instrumentos
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Na mecânica clássica, uma esfera elástica pode escapar de uma cavidade 
se sua energia for igual à que teria no ponto mais alto do poço (a). Na mecâ
nica quântica, mesmo sem energia para vencer o desnível, uma partícula 
subatômica tem sempre uma probabilidade não nula de passar ao exterior, 
como se pudesse atravessar as paredes sem rompê-las (b e c).

de medida. Para a mecânica quân
tica, certos valores futuros são ape
nas prováveis^ A perspectiva proba- 
bili sta da mecânic a quântica rev iveu 
polêmicas em torno do determi
nismo e do indeterminismo.
Aliás, já  a “velha” hipótese dos 

uanta, de Planck* (bem como a 
o fóton, de Einstein*), trazia 

implícita a necessidade de questio
nar o conceito de continuidade.

O princípio da incerteza

O padrão estrutural básico da 
mecânica quântica é constituído 
pelo princípio da incerteza (que de
corre da simultaneidade dos aspec
tos ondulatório e corpuscular da 
luz*): quanto menor for a incerteza 
com que se mede a posição de uma 
partícula (portanto, quanto maior 
for a precisão da medida), tanto 
maior será a incerteza na medida 
do momentum (quantidade de mo
vimento) e vice-versa.

Portanto, somente uma das va
riáveis — a posição ou a veloci
dade da partícula —  pode ser co
nhecida com precisão, de cada vez. 
As relações de incerteza se expres
sam mediante a fórmula: 
Ax.Apx~h, que significa que o pro
duto das incertezas relativas à 
componente x  do vetor posição de 
uma partícula e à componente Px 
do seu momentunTfTé da ordem de 
grandeza da constante de Planck 
(as componentes y  e z  também obe
decem às mesmas relações).

Heinsenberg afirmou que, se 
fosse possível (contrariamente ao 
que postulam as relações de incer
teza) medir simultaneamente a po
sição e o momentum de uma partí
cula, toda a mecânica quântica se 
desagregaria. Pode-se afirmar, que 
tais relações são a estrutura concei
tuai da mecânica quântica.

Indeterminismo versus 
mecanicismo

O princípio da incerteza provo
cou profunda agitação nos meios 
científicos por afirmar que uma 
simples observação já  perturba o 
fenomeno observado de modo 
substancial e não de modo trivial. 
Neste último caso, a perturbação 
poderia ser desprezada quando 
não afetasse a precisão exigida da 
medida, ou adequadamente redu
zida mediante rearranjo do instru
mento de medida. No caso da me
cânica quântica, fazer uma 
observação sempre altera o fenó
meno observado, embora muito 
pouco. “ A perturbação,” diz Fey- 
man, “é necessária à consistência 
do ponto de vista.” Esta perturba
ção, no entanto, subentende o 
princípio da incerteza, afetando o 
próprio significado da medição.

Com isto, foi abalado o pressu
posto racionalista da visão “ clás
sica” do mundo físico, segundo o 
qual não deveria caber numa teoria 
o que não possa ser medido com 
exatidão. A impossibilidade de se 
medir, simultaneamente e com exa
tidão, a posição e o momentum de 
uma partícula não significa que 
não se possa falar deles com exati
dão, mas que não há necessidade 
de fazê-lo. O conceito de medição* 
da mecânica quântica diferencia-se, 
a.ssim, do conceito de medição da

física clássica, pois o primeiro não 
exige exatidão na medição simultâ
nea da posição e do momentum de 
uma partícula.

O indeterminismo suscitado pela 
mecânica quântica, em oposição ao 
mecanicismo, não se limitou a ela. 
Em certo sentido, verificou-se que 
a própria física clássica não está 
imune ao indeterminismo. A con
cepção clássica do mundo físico

subentendia que qualquer evento 
físico deve se comportar de modo 
rigorosamente determinista, mesmo 
que seja impossível detectá-lo, 
como se dá, por exemplo, com o 
movimento de uma partícula singu
lar num turbilhão de poeira. Só se 
tem, aí, uma idéia ao comporta
mento da partícula de poeira; do 
ponto de vista empírico, tal com
portamento é indeterminado. A

concepção de um universo “com
pletamente mecanicista” foi afas
tada pela mecânica quântica.

A  realidade em discussão

Dos fenômenos em escala ató
mica, afirmou Bohr, não se extrai 
uma nova relação entre conceitos, 
mas uma nova categoria lógica —  
a complementaridade. Sendo ilusó
ria a tentativa de transpor ao uni
verso atómico os conceitos oriun
dos da experiência ao nível macros
cópico, conclui-se que a realidade 
dos elementos ao nível atômico é 
conjunta e complementarmente on
dulatória e corpuscular.

Tal superação da contradição 
entre os modelos ondulatório e cor
puscular, somada às tentativas de 
estender o formalismo matemático 
a todos os resultados experimen
tais, fundamentou a elaboração da 
moderna mecânica quântica. _As fa
ses da moderna mecanica quântica, 
assim formalizadas, abrangem a 
mecânica quântica de uma única 
partícula, a de vàrías partículas, a 
eletrodinâmica quântica, a teoria 
quântica dos campos, a mecânica 
quântica relativista, etc.

Certas tentativas contemporâ
neas de formalização recorrem às 
estruturas lingüísticas. A chamada 
“ interpretação de Copenhague” 
consiste numa tentativa de superar 
o clima de perplexidade intelectual 
que se formou em torno da mecâ
nica quântica, e visa a estabelecer 
uma base positiva para os novos 
dados do conhecimento físico. Tal 
interpretação supõe a dualidade 
onda-particula como fundamental 
na natureza e afirma ser a natureza 
fundamentalmente bipartida. Tam 
bém supõe que essa dualidade_e ou
tros resultados da  nova mecânica 
não serão superados por qualquer 
ciência futura.

Certos filósofos encararam a in
terpretação de Copenhague como 
uma restrição ao pensamento e um 
retorno a posições positivistas. En
tenderam as restrições conceituais 
da mecânica quântica como reflexo 
lógico dos seus pressupostos.

O surgimento da mecânica quân
tica reacendeu, em especial, o de
bate filosófico em torno do con
ceito de objetividade. Até o final do 
século XIX, imperava um conceito 
de objetividade, baseado na clás
sica concepção determinista da me
cânica newtoniana que associava 
os observadores a certo sentimento 
de “familiaridade” e de domínio in
telectual da “realidade”. A mente 
humana como que se sentia segura 
diante do determinismo mecani- 
cista que atribuía ao mundo físico. 
A mecânica quântica desferiu um 
golpe mortal nessa situação “ con
fortável” . impondo um novo con
ceito de objetividade, isento de me
canicismo. Estando sujeitos ao 
princípio da incerteza, os consti
tuintes atômicos não possuem posi
ções ou tamanhos determinados si
multaneamente. Daí, a reelabora- 
ção (ou a eliminação) que a mecâ
nica quântica exigiu de muitas 
idéias e de muitos preconceitos.

VEJÀ TAM BÉM : Mecânica On
dulatória.

A mecânica quântica trata uma partícula como um trem de ondas. Na figura, 
o comprimento de onda ). está associado ao momento linear p da partícula 
e o centro do trem de ondas com sua provável posição (A). Em concordância 
com o princípio da incerteza, um trem de ondas estreito (B) permite determi
nar precisamente a posição da partícula, mas tcuna muito difícil estabelecer 
/. e, conseqüentemente, p. Inversamente, um trem de ondas largo como em 
C pode fornecer uma boa estimativa do momento, embora não permita a 
clara localização da posição da partícula.
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O sentido mais amplo do con
ceito de medição apresentou-a 
como um modo de comparar di
mensões ou quantidades expri
mindo a relação entre elas e um pa
drão determinado (a “ unidade de 
medida”).

Em física, o conceito de medida 
vincula-se ao de grandeza física: 
ambos formam uma só entidade, 
do ponto de vista operacional.

A medição, operação que tem 
por fim obter a medida através de 
métodos e instrumentos próprios, 
seria a prãtica de aplicar a aritmé
tica ao estudo das relações quanti
tativas.

A medição pode ser efetuada di
retamente através de instrumentos 
como réguas e balanças. No en
tanto, o papel da maior parte dos 
aparelhos de medida é “traduzir” 
certos fenômenos em outros mais 
diretamente mensuráveis. Assim, 
por exemplo, um termômetro “ tra
duz” uma temperatura num com 
primento de coluna de mercúrio; 
um velocímetro de automóvel “ tra
duz” a velocidade de rotação da 
roda para a posição ocupada pelo 
ponteiro de um mostrador gra
duado em quilômetros ou milhas 
por hora.

A classificação* e a ordenação 
não métrica são geralmente consi
deradas as duas primeiras etapas 
na evolução do conceito de medida. 
A classificação é o único procedi 
mento de medida utilizadonas cha
madas ciências naturais (zoologia, 
botânica, mineralogia, etc.), desem
penhando também um papel básico 
em outras ciências, como sociolo
gia, química e física.

Ela estabelece, para os diversos 
elementos de um dado conjunto e 
por meio de certos critérios, uma 
organização em que cada elemento 
do conjunto satisfaz um ou outro 
de tais critérios. A exclusividade e 
a completividade são suas carac
terísticas essenciais: as classes por 
ela determinadas excluem-se mu
tuamente e, reunidas, cobrem a to
talidade das possibilidades do con
junto.

Um exemplo bastante famoso é 
a tabela periódica de Mendeleiev, 
onde os elementos químicos se en
contram classificados segundo al
gumas das suas propriedades fun
damentais.

O ordenamento não métrico é 
um procedimento que se baseia 
num conceito comparativo apli
cado a uma qualidade comum aos 
elementos de um conjunto. Trata-se 
de especificar critérios que estabe
lecem relações de coincidência ou 
de precedência, de acordo com a 
preponderância com que se mani
festa essa qualidade entre os ele
mentos do conjunto.

Permite, portanto, ordenar o 
conjunto de acordo com tal quali
dade. Um ordenamento não mé
trico típico é a escala das durezas 
de Mons, segundo a qual o menos 
duro dos minerais é o talco (dureza 
1) e o mais duro é o diamante (du
reza 10), sendo a dureza de qual-

uer mineral enquadrável dentro
essa escala.

Teoria e prática

Da Antiguidade ao século XX, 
as técnicas para medir o compri
mento, o peso, o ângulo e o tempo 
não sofreram grandes modifica
ções. O desenvolvimento da geome
tria grega tornou possível calcular 
áreas e volumes de grande número 
de figuras do plano e do espaço. A 
medição de grandezas geométricas 
tornou-se tão importante que cos
tuma ser colocada no centro de 
toda a história da matemática*.

Herdeiros do pitagorismo* e 
mais preocupados com aspectos 
qualitativos das relações matemáti
cas, os gregos não chegaram a de
senvolver na prática sua alta elabo
ração das técnicas de cálculo. Não 
se preocuparam em inventar reló
gios que medissem com precisão 
pequenos intervalos de tempo, nem 
estabeleceram padrões de peso ou 
comprimento. Por isso, a teoria das 
relações quantitativas teria sobre
pujado a prática de determiná-las 
experimentalmente. Na física de 
Aristóteles*, muitas leis (entre elas 
a que afirma que a velocidade de 
um corpo animado de um movi
mento violento deveria ser direta
mente proporcional à força atuante 
nele e inversamente proporcional à 
resistência do meio) nao puderam 
ser comprovadas por insuficência 
de meios p áticos.

Durante a Idade Média não 
houve qualquer progresso significa
tivo nesse campo: a confirmação 
de leis através das medidas deveria, 
sujeitar-se as sanções da fé.

Apenas no século XVI, com a 
construção do observatório de Ty- 
cho Brahe* e com suas grandezas 
astronômicas, iniciaram-se o de
senvolvimento e o aperfeiçoamento 
das técnicas de medida num ritmo 
acelerado.

No século XVII deu-se a inven-

Í:ão do relógio mecânico e foram 
eitas as primeiras medidas impor

tantes da temperatura e da pressão. 
O advento do cálculo infinitesimal, 
por sua vez, forneceu meios analíti
cos para atacar o problema da me
dição: assim, a medida da área li
mitada por certa curva é dada por 
uma integral simples da função que 
a representa, e a medida do vo
lume, por uma integral dupla.

No século XVIII começaram a 
ser estabelecidas as escalas de tem
peratura e se desenvolveram técni
cas de medida de muitas outras 
grandezas físicas. Os métodos de 
medição, durante o século XIX, 
atingiram níveis imprevisíveis. Ao 
mesmo tempo, foram introduzidas 
medidas psicofísicas e realizados 
trabalhos por A. Quételet 
(1796-1874) e Sir Francis Galton*, 
iniciando a aplicação de métodos 
estatísticos elementares a dados so
ciais, biológicos e psicológicos.

A partir da segunda metade do 
século X IX  começou a ser elabo
rada uma teoria da medida. G. 
Peano*, em 1887, e Camille Jordan 
(1838-1922), em 1892, conceberam 
uma definição explícita de medida 
(área e volume) apoiada na teoria 
dos conjuntos, criada em 1884 por 
G. Cantor (1845-1918).

Mas essa definição geral era
Usado para determinar comprimentos mínimos, o paquímetro é dotado de 
um nânio (escala auxiliar), que torna mais precisa a medição.
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A medição pelo sistema decimal utiliza critérios padronizados. (Gravura 
francesa alusiva aos primeiros esforços de determinação de padrões.)
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ainda imperfeita. Em 1902, H. Le- 
besgue (1875-1941) propôs uma 
definição mais completa, que se 
tornou a base da moderna teoria da 
medida, generalizada para espaços 
abstratos, em particular para espa
ços métricos.

Durante o século X X  surgiram 
novas técnicas de medida e instru
mentos cada vez mais precisos.

O observador e o fenômeno

O conceito de medida é também 
utilizado em contextos filosóficos. 
Assim, fala-se em medida quando 
certa visão ou idéia aproxima-se de 
um padrão. Concepções parciais 
da realidade, por exemplo, me
dem-se por referência a certo “ pa
drão de realidade”. Nesse sentido, 
a Idéia platônica pode ser interpre
tada como uma “unidade de me
dida”. Concepções tão amplas per
mitem falar de “ medida” toda vez 
que for possível conceber uma ava
liação comparativa em relação a 
certo padrão, seja em religião, psi
cologia ou senso comum.

Em todas as ciências e, em parti
cular, na física, tenta-se às vezes es
tudar o significado da medição, os 
chamados “enunciados de me
dida”. Esse problema depende de 
vários fatores, entre eles o padrão 
de medição, o papel desempenhado 
pelo observador (aquele que mede) 
e o significado da operarão física.

O problema da relaçao entre o 
observador e o fenômeno medido 
aguçou-se com o princípio da in
certeza da moderna mecânica* 
quântica, do qual se conclui que a 
perturbação que o ato de medir 
provoca no fenômeno medido é
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Os minerais têm seu grau de dureza indicado através da escala de Mohs.

consubstanciai à medição e inde
pendente da ordem de precisão da 
medida. Segundo E. Casirer* os 
“enunciados de medida”, não são 
“observações puras” da realidade 
física, mas enunciados físicos com 
plexos.

Na mecânica quântica, o pri
meiro estudo sistemático do pro
cesso de medição foi feito por J. 
von Neumann (1903-1957), cuja 
interpretação filosófica acentuava 
o papel da perturbação na intera
ção entre o instrumento de observa
ção e o fenômeno observado. Se
gundo G. M. Prosperi, isso levava a 
despojar de toda objetividade o co
nhecimento do mundo físico: “ Não 
somente as afirmações relativas ao 
fenômeno observado, mas também 
aquelas relativas ao próprio apare
lho de medida, só poderão ter um 
sentido se se considerar um se
gundo aparelho, por exemplo o 
olho do observador, que observe o 
primeiro e depois um terceiro, o 
sistema nervoso, que observe o se
gundo, e assim por diante, numa 
cadeia que termina com o eu abs
trato. Precisamente o ato de to
m ada de consciência do eu abstrato 
determina finalmente, segundo Von 
Neumann, o resultado efetivo da 
experiência”. O desenvolvimento 
posterior da teoria quântica da me
dida ocorreu, em parte, com base 
no projeto de evitar o subjetivismo 
radical de Von Neumann.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos; Ener
gia; Luz; Potência; Som; Tempera
tura; Trabalho.

Aperfeiçoado no século X V III, o relógio mecânico é um instrumento de me
dição de tempo fundamental para a adequação do binômio tempo-trabalho. 
O maior problema técnico em sua construção é a regulagem das voltas do 
ponteiro menor, que deve estar em sincronia com a rotação da Terra.
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A medicina começou a desenvolver-se como ciência com Hipócrates. E tornou-se serviço público entre os romanos. (Médico militar operando.)

Medicina

Por relacionar-se com os proble
mas da doença e da morte, a medi
cina começou como um desdobra
mento de práticas religiosas. Ainda 
hoje é comum as pessoas buscarem 
no misticismo a prevenção, o trata
mento e a cura das doenças — o 
que constitui o objeto da  medicina 
como ciência.

Entre os homens pré-históricos, 
a medicina era atividade dos que 
desempenhavam funções religiosas. 
Era comum a prática da amputa
ção, como providência radical con
tra gangrena ou envenenamento 
por mordedura de animais veneno
sos. Medidas terapêuticas, como a 
sucção e a lambedura de ferimen
tos, também eram defesas geral
mente utilizadas.

Entre os povos da Antiguidade, 
os egípcios destacaram-se pela per
feição alcançada no embalsama- 
mento de cadáveres, o que sugere 
um conhecimento detalhado do 
corpo humano. Tinham especialis
tas —  para olhos, dentes e cirurgia 
interna —  que constituíam uma ca-

tegoria distinta da dos sacerdotes, 
o que já  indica uma procura de ra
cionalização da atividade médica.

Foi o grego Hipócrates* que re
volucionou a medicina, no século 
V. Para ele, a saúde dependia do 
equilíbrio entre quatro humores: 
bilis preta, bílis amarela, sangue e 
linfa: quando houvesse desequilí
brio entre eles, a fermentação do 
humor em excesso deveria ser expe
lida através da urina, fezes, vômito, 
suor, expectoração e hemorragia 
nasal. Entre suas contribuições à 
medicina destacam-se a distinção 
entre sintomas e doença (aqueles 
como manifestações exteriores 
desta), e seu empenho em atribuir 
à profissão médica um rígido com
promisso ético, adotado até hoje 
em todo o mundo através do cha
mado Juramento de Hipócrates.

Galeno e os romanos

Entre as principais obras de me
dicina dos antigos romanos estão 
De Re Medica, escrita por Celso 
(século f) e um livro de Sorano de 
Éfeso (seculo II), que até o século 
XV constituiu praticamente a 
única obra conhecida sobre gineco
logia, obstetrícia e puericultura.

O século II caracterizou-se pela 
polêmica entre os empíricos —

para os quais o médico só aprende 
eficientemente à cabeceira do 
doente —  e os racionalistas, dedi
cados à dissecação de cadáverese 
à investigação e experimentação 
em geral. Galeno* resolveu a con
trovérsia afirmando que a medicina 
só poderia resultar da soma de pro
fundos estudos teóricos, observa
ções experimentais e vivência clí
nica. Para Galeno, o homem é 
formado por três espíritos ou pneü- 
mata: pneuma animal (cérebro), 
pneuma  vital (coração) e pneuma  
natural (fígado). Com base nessa 
trilogia, ele discorreu sobre anato
mia, higiene, dietética, farmacolo
gia e terapêutica. Teve o grande 
mérito de sempre analisar cada ór
gão em relação a sua função. Du
rante vários séculos, suas obras 
serviram de base a toda a medicina 
conhecida, embora Galeno igno
rasse completamente a circulação 
do sangue.

Os romanos tinham a medicina 
como um serviço público, que du
rante o império contou com uma 
razoável rede hospitalar. A função 
era regulamentada por sanções, 
como, por exemplo, a proibição de 
praticar abortos ou negar assistên
cia a um paciente. Os cirurgiões ro
manos conheciam certos alcalói
des, como a escopolamina, com

que faziam adormecer os pacientes 
para intervenções cirúrgicas.

Com o fim do império, a prática 
da medicina centralizou-se nos 
mosteiros. Dessa medicina monás
tica resultou a importante escola de 
Salerno, no sul da Itália (do século 
X ao XII). Nela salientou-se a pre
sença de Constantino Africano 
(1015-1087), que transmitiu ao oci
dente o patrimônio clássico reela- 
borado pelos árabes*, enquanto os 
conhecimentos medievais se res
tringiam a uma vaga recordação da 
medicina romana.

Os primórdios da dissecação

No século X III, Hugo e Teodo- 
rico Borgognoni redescobriram as 
esponjas adormecedoras dos rom a
nos: Guilherme Saliceto (1210- 
1277) adotou o bisturi e come
çou-se a usar a cuterização, que 
fora amplamente desenvolvida pe
los árabes.

No século XVI, destacou-se An
dré Vesalio*, que propôs o repúdio 
a certos ensinamentos de Galeno 
(cuja teoria era adotada de maneira 
dogmática) e promoveu o retorno à 
dissecação obstada por preconcei
tos religiosos. A dissecação e a 
anatomia desenvolveram-se espe
cialmente na Itália, com a colaoo-
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ração de artistas como Leonardo* 
da Vinci. Vesalio é considerado o 
fundador da anatomia moderna.

Ao estudar os contágios, o mé
dico italiano Gerolamo Fracastoro 
(1478-1553) distinguiu três tipos: 
direto, de doente para sadio; a dis
tância, por meio do mar; e por ob
jetos (fomites) utilizados pelo 
doente. Atribuiu a transmissão ao 
que chamou “ sementes da molés
tia” , invisíveis a olho nu, embora 
na época ele ainda não tivesse 
meios técnicos para provar sua de
dução. Mas, com a descoberta do 
microscópio*, Diacinto Cestoni 
(1637-1718) identificou o ácaro 
como agente causador da sarna, o 
que constituiu a primeira prova de 
que um organismo invisível a olho 
nu pode causar uma doença. Disso 
resultou uma ampla abertura no 
campo da medicina, que da! em 
diante passou a ocupar-se não ape
nas do doente, mas também do es
tudo da doença em si. Assim, em 
1796, Edward Jenner* descobriu a 
vacina contra a varíola.

No século XVI, a medicina des
dobrou-se em dois novos campos: 
a medicina social, ocupada com as 
relações entre doença e meio am
biente; e a medicina legal, a serviço 
do direito.

Já houvera trabalhos esporádi

cos sobre doenças provocadas por 
ambientes, como o de Georg Bauer 
(1494-1555), que fez a primeira 
descrição minuciosa de uma 
doença profissional: a fibrose pul
monar dos mineiros. Bernardino 
Ramazzini (1633-1714) forneceu 
contribuição mais ampla em sua 
obra A s Doenças dos Artesãos, 
mencionando 53 moléstias profis
sionais, com seus quadros clínicos, 
e indicando as terapias.

A medicina legal começou a de
senvolver-se com a função de iden 
tificar casos criminais, como 
aborto, estupro e outros. Atual
mente, cuida também da regula
mentação, supervisão e ética profi- 
sionais do campo médico.

A circulação do sangue

Em 1628, William Harvey* des
cobriu a circulação sanguínea, 
inaugurando importante etapa na 
h isto riada  medicina. Marcelo Mal- 
pighi*, cujos estudos caracteriza
ram-se pelo uso sistemático do mi
croscópio, fechou o ciclo das 
descobertas de Harvey, acrescen- 
tando-lhe outras, como a dos vasos 
capilares.

A partir da descoberta da circu
lação, pensou-se em transfusões de 
sangue. A primeira foi do sangue

de um carneiro para um homem, 
feita em 1667 na França por Jean 
Baptiste Denis, mas as transfusões 
foram proibidas quando um pa
ciente de Denis morreu. Só se tor
nariam seguras a partir do estudo 
dos grupos sanguíneos e dos fenó
menos de imunidade, iniciados em 
1900, por Karl Landsteiner*.

A sangria, um dos remédios 
mais antigos, teve sua última 
grande fase no século XVIII. Fran- 
çois Victor Broussais (1772-1838), 
a quem se deve o uso da termina
ção í/e para as doenças inflamató
rias e ose para as crónicas, foi o 
derradeiro defensor das sanguessu
gas (vermes dotados de ventosas, 
que eram aplicados à pele do pa
ciente para extração de sangue).

Outra moda levada para a Eu
ropa no século XVIII, pelos nave
gadores, foi a acupuntura, técnica 
chinesa que consiste em colocar 
agulhas em determinados pontos 
do organismo, geralmente perto

das extremidades de nervos cutâ
neos; tem amplo uso terapêutico,

Íirincipal mente como anestesia, e
oi incorporada à moderna medi

cina da China.

Grandes avanços 
no século XIX

Em 1839, Theodor Schwann* 
identificou na célula a estrutura bá
sica do fenômeno vital, e anunciou 
que os estados do desenvolvimento 
embrionário resultam das divisões 
sucessivas de uma única célula, o 
ovo.

Em 1828, graças ao desenvolvi
mento dado a química por Lavoi- 
sier*, Friedrich Wohler transfor
mou cianeto de amónio em uréia, 
por ação do calor. Era a primeira 
vez que se conseguia em laborató
rio uma substância então produ
zida apenas por seres vivos. Na 
mesma época, Justus von Liebig* 
dividiu os alimentos nos três gru-

Por muitos séculos, as obras do romano Galeno foram a base da medicina.

M E D IC IN A  ESPACIAL

A medicina espacial estuda os aspectos médicos dos vôos espaciais tri
pulados, com o objetivo de conhecer as reações do organismo humano 
no espaço e determinar as condições necessárias a uma adequada adapta
ção do homem a esse novo ambiente.

A medicina aeronáutica já se preocupava com as repercussões fis io lógi
cas da aceleração desde o uso dos primeiros aviões a jato. Quando esses 
aviões ultrapassaram a barreira do som, novos problemas médicos estabe
leceram-se, tornando-se mais complexos com o início da era espacial. Ini
cialmente, fizeram-se experiências com animais — cães e macacos, princi
palmente — para determinar suas reações e evitar, em experiências futuras, 
os problemas orgânicos que surgiam.

A chegada da era espacial tornou necessária a adaptação humana a no
vas categorias de velocidade — como a orbital e a de escape — bem maio
res que a supersônica. Foi preciso criar sistemas de defesa do homem con
tra os efeitos da aceleração, desaceleração, trepidação e ruídos. Um desses 
efeitos é a "ebulição" do sangue, que pode ocorrer quando a pressão do 
vapor de água do corpo iguala-se à pressão atmosférica: o resultado é uma 
súbita evaporação do nitrogênio dissolvido no sangue, que parece "ferver” .

Na fase de lançamento dos foguetes tripulados, o homem tem de supor
tar um aumento da força da gravidade várias vezes maior que o normal, 
ou seja, muito superior ao peso do astronauta.

Para determinar o grau de resistência humana a esse aumento de peso, 
fizeram-se exaustivas pesquisas com o uso de aparelhos chamados "centrí
fugas humanas", que giram em grande velocidade, com os astronautas em 
seu interior, criando dessa forma forças "gravitacionais" muito semelhan
tes às que atuam no momento em que o foguete é lançado. As experiências 
permitiram determinar perturbações circulatórias, respiratórias e visuais 
que ocorrem nessa fase. Verificou-se que o grau dessas perturbações de
pende da posição do indivíduo em relação à direção tomada pela força de 
aceleração (ou de desaceleração, que atua na fase de regresso à Terral: 
a tensão a ser suportada é menor quando a força atua de trás para diante 
do corpo, posição em que ele apresenta-se capaz de suportar dez vezes 
o próprio peso.

Outros problemas da medicina espacial relacionam-se com as condições 
de vôo, às dificuldades psicofisiológicas que o astronauta tem de enfrentar 
ao permanecer longos períodos de tempo (desde algumas horas, nos pri
meiros vôos, até vários dias, nas viagens à Lua) fechado numa pequena 
cabina sem gravidade, usando pesadas roupas e sob condições excepcio
nais para atender a necessidades básicas de repouso, alimentação e hi
giene.

Para reduzir essas condições a um nível suportável ao ser humano, foi 
necessário, por exemplo, dotar as cabinas de mecanismos que proporcio
nam pressão, umidade e temperatura adequadas.

Ainda assim, é preciso fazer uma rigorosa seleção de indivíduos, levando 
em conta fatores físicos e psicológicos, e submetendo-os a treinamento 
intenso.

De modo geral, devem ser escolhidos os que tenham maior capacidade 
para suportar tensões violentas e agir de maneira sensata e rápida em si
tuações difíceis.

Com a chegada do homem à Lua, surgiram novos problemas para a me
dicina espacial, relacionados não só às condições de vôo, mas à permanên
cia e locomoção em solo lunar. As viagens já realizadas permitem uma 
avaliação de eventuais efeitos psíquicos e físicos por elas causados nos 
astronautas.
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A anatomia desenvolveu-se na Itália renascentista com as pesquisas de André Vesalio (esquerda) e os desenhos de artistas como Leonardo da Vinci.

pos fundamentais: glicídeos (açú
cares), lipídeos (gorduras) e protí- 
deos (proteínas).

Pasteur* desenvolveu amplas 
pesquisas em microbiologia e im
pulsionou a pesquisa imunológica. 
Descobriu microrganismos causa
dores de várias doenças e, impres
sionado com eles, recomendou aos 
cirurgiões que passassem  seus ins
trumentos em agua fervente e rapi
damente os resfriassem, antes de 
usá-los nos pacientes. Na época, o 
cirurgião não usava máscara, gorro 
ou luva, e chegava a operar em me
sas que pouco antes tinham servido 
para dissecar o cadáver de um tu
berculoso, por exemplo. O médico 
inglês Joseph Lister*, convencido 
pelas teorias de Pasteur, inclusive a 
de que o ácido fênico matava os 
microrganismos, passou a borrifar 
com esse ácido todo o ambiente de 
uma intervenção cirúrgica. E as
sim, em 1865, Lister realizou com 
êxito completo a primeira operação 
em que se tomaram cuidados as
sépticos. Evitavam-se assim as cha
m adas “ doenças de hospitais”, 
como septicemia, tétano, erisipela e 
outras. Lister usou pela primeira 
vez fios de seda e categute (fio 
reabsorvível feito com intestino de 
animais) para sutura, em vez dos 
usuais fios de chicote; e foi pio
neiro ainda no uso de gaze em

CIBERNÉTICA NA DIAGNOSE

curativos e de tubos de borracha 
para  drenar feridas.

A microbiologia* registrou no
vos importantes avanços antes do 
fim do século. Em 1882, Robert 
Koch* descobriu o bacilo da tuber
culose e no ano seguinte, o da có
lera. Em 1894, Emil von Behring* 
anunciou a descoberta do soro con
tra a difteria. No ano seguinte, Wi- 
lhelm Roentgen* tirou a primeira 
chapa radiográfica.

Além do microscópio, do ter
mômetro (invento de Galileu* Gali- 
lei) e da injeção (usada pela pri
meira vez em 1668), a prática 
médica do século X IX  passou a 
contar com outro instrumento 
muito importante: o medidor de 
pressão arterial, inventado por Sci- 
pione Riva-Rossi (1863-1937).

As novas substâncias

A indústria farmacêutica* atual 
produz a maior parte das substân
cias descobertas no século XX, 
como as enzimas*, vitaminas*, hor
mônios*, substâncias que resultam 
de síntese orgânica ou que interfe
rem nas funções moleculares.

Entre as substâncias “milagro
sas” descobertas nesse século estão 
a penicilina, em 1929, por Alexan- 
der Fleming*; o prontosil (a partir 
do qual seriam elaborados 2 000
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derivados sulfamídicos), em 1933, 
por Gerhard Domagk (1895-1964); 
e a estreptomicina (capaz de aca
bar com a tuberculose), em 1942, 
por Selman Waksman. A partir de
las, a maioria das infecções poderia 
ser eficientemente combatida.

Albert Sabin (1906- ), des
cobriu em 1956 a vacina contra a 
poliomielite com vírus vivos, mais 
eficiente que a de vírus mortos des
coberta em 1954 por Jonas Salk.

Transplantes 
e gene artificial

Depois de uma tentativa de en
xerto de baço feita em 1934, só em 
1950 fez-se o primeiro transplante* 
de órgão (um rim). Mas foram os 
anos 60 que registraram os maiores 
êxitos nesse campo, com tentativas 
de transplante de pulmão e fígado 
(1963), pâncreas, intestinos, ovário 
e coraçao (1967); paratiróides e ti- 
róide (1969).

Richard Lilehei foi um pioneiro 
na técnica de intervenções a céu 
aberto (retirando o órgão para fora, 
o que foi um passo imprescindível 
para os transplantes de coração) e 
no uso da máquina coração-pul 
mão artificial, sem a qual nenhuma 
operação cardíaca seria possível.

Em 1970, Gobind Khorana — 
cientista indiano radicado nos Es
tados Unidos — conseguiu a pri
meira e completa fabricação de um 
gene*. O fato foi considerado por 
geneticistas como um marco na 
história da  medicina preventiva.

Medicina cibernética

A cibernética* surgiu na biolo
gia antes de aparecer como ciência 
independente: a acumulação de da
dos indicativos dos processos de 
controle nos organismos vivos e 
nas máquinas, freqüentemente des
critos com as mesmas equações di
ferenciais, permitiu a busca de uma 
generalização teórica.

A medicina cibernética ocupa-se 
de diagnósticos, automatizaçao de 
serviços médicos (e construção de 
unidades automáticas para fins mé
dicos), e aplicações específicas em 
setores, como cirurgia*, radiolo
gia* ou psiquiatria*.

Os procedimentos cibernéticos 
em medicina (e em biologia) in
cluem três etapas: explicação das 
analogias entre processos biológi
cos e técnicos, construção de dia
gramas dos processos de controle 
nos organismos vivos e descrição 
qualitativa desses diagramas em 
termos cibernéticos; aplicação dos 
recursos matemáticos da ciberné
tica para a descrição quantitativa 
dos elementos individuais dos siste
m as ou processos de controle nos 
organismos vivos; e síntese das 
descrições matemáticas dos siste
mas individuais de controle, e 
ainda a estimativa quantitativa das 
reações do organismo.

Já se usaram computadores para 
diagnóstico. Por consistir num in
tercâmbio de informações entre o 
paciente e o médico, que processa 
essas informações, o diagnóstico é 
um processo cibernético típico: re
laciona-se com coleta, transmissão, 
armazenamento e processamento 
da informação.

0  médico atua no diagnóstico

Avanço da bioquímica, tal como a 
penicilina de Fleming (acima) e a 
vacina contra a poliomielite, de Sa
bin (abaixo), marcam o século XX.

segundo determinados algoritmos 
que aprendeu em teoria ou na prá
tica. O processamento dos dados 
clínicos pelo computador exige que 
se explicite o algoritmo pelo qual 
os dados são transformados em 
diagnóstico.

Assim, é possível conduzir_ o 
diagnóstico por métodos das ciên
cias exatas (matemática, estatís
tica, teoria das probabilidades, 
etc.). Isto dispensa o médico de cer
tas operações (coleta, análise e pro
cessamento dos dados, que se tor
nam mais precisas e uniformes) e o 
libera para duas outras ainda in
substituíveis pela máquina: a inter
pretação final dos dados (onde a 
experiência profissional lhe per
mite, por exemplo, valorizar sinto
mas teoricamente pouco significati
vos em detrimento de outros que
— também em teoria — teriam 
maior importância); e sua atuação 
como terapeuta, para a qual contri
bui sua avaliação de fatores psicos
somáticos que eventualmente inter
venham na doença.

VEJA TAM BÉM : Anatomia; Ci
rurgia; Farmacologia; Fisiologia.

Fantástica cirurgia na tela de Bosch: "Extração da Pedra da Loucura".

A ciência superou os preconceitos religiosos medievais contra a dissecação 
de cadáveres. (Um "anfiteatro" de anatomia em Leyde, século XVII.)
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A queda do Império Romano do 
Ocidente, em 476, causou a disso
lução da unidade política da latini- 
dade. Mas a data não pode servir 
de marco para a passagem de um 
mundo cultural (o classicismo* gre- 
co-romano) para outro (o medie
val). A mudança opera-se de modo 
diverso, no mundo do saber: em al
guns casos, ocorre antes do fenô
meno político; em outros, depois.

Os críticos franceses, por exem
plo, localizam a literatura medieval 
de seu território entre os séculos VI 
e XVI. E consideram esse milênio 
da literatura não como tipicamente 
francês, mas como medieval, per
tencente a uma comunidade euro
péia ainda indistinta e fracionada.

Na Itália, que estava dividida em 
muitos pequenos Estados (alguns 
sob domínio estrangeiro), os críti
cos fixam o início da literatura me
dieval no século IV —  quando as 
letras latinas entram em dissolução 
de formas e conteúdo. Segundo os 
mesmos autores, essa fase termina 
no século XIII, ao surgirem gran
des personalidades poéticas como 
Francisco* de Assis, Jacopone* da 
Todi, Dante* Alighieri, Francesco 
Petrarca* e outros que produzem 
obras tipicamente italianas embora

ainda conservem elementos herda
dos, da era medieval.

E o conteúdo, mais que a crono
logia, que estabelece as caracterís
ticas e a fisionomia de um produto 
literário. No caso do medieval, há 
quatro elementos básicos que o es
pecificam: o patrimônio do classi
cismo (de modo especial o latino), 
o cristianismo*, as contribuições 
dos povos nórdicos (com as inva
sões dos chamados bárbaros) e o 
arabismo. Os dois primeiros for
mam as linhas mestras, e os demais 
contribuem para operar modifica
ções, em alguns casos profundas, 
durante a fusão cultural da Idade 
Média.

O classicismo, no entanto, per
manece com os principais produtos 
de seu acervo: os grandes autores 
latinos, como Cícero*, Virgílio*, 
Ovidio*, Catulo*, Tibulo (48 
a.C.-18 a.C.?) e Sêneca*, conside
rados modelos da  perfeição artís
tica, são lidos, estudados e segui
dos, e seu mundo é objeto de 
inspiração e de diferentes interpre
tações. Mesmo autores cristãos que 
combatem violentamente o paga
nismo reconhecem a autoridade in- 
conteste dos grandes escritores e 
poetas romanos, e procuram imitá- 
los na forma. Isso dá à literatura 
medieval aspecto de equilíbrio e 
bom gosto que predominarão nas 
manifestações poéticas, mesmo 
quando passam a atuar os princí
pios de renovação e revolta, dos 
quais resultaria a Renascença*.

O cristianismo é a grande força 
reguladora de toda a Idade Média. 
E através dele que o elemento 
povo, visto como uma massa indis
tinta, entra pela primeira vez na 
consideração dos escritores e poe
tas. A literatura clássica, expressão 
de elites, mantivera o povo a dis
tância (“ Odeio o vulgo e o afasto” , 
diz um verso de Horácio*). Os 
ideais de vida trazidos pelo cristia 
nismo, ao contrário, baseiam-se 
numa doutrina de fraternidade hu
mana, nobreza fundada na virtude 
(e não na riqueza ou na descendên 
cia), e na esperança de uma vitória 
futura e eterna para os pobres e hu 
mildes; centralizam os interesses 
sobre uma vida ultraterrena e reco
nhecem Deus como autoridade su
prema. Além de impor-se como re
ligião dominante, o cristianismo 
torna-se catalisador dos diferentes 
povos europeus contra eventuais 
inimigos externos (em particular os 
árabes), fornecendo, assim, elemen 
tos para a épica medieval. Deve-se 
ainda aos cristãos a abertura de es
colas (junto a mosteiros, conventos 
e cortes) e universidades.

Ao infiltrar-se, através de lutas 
violentas, no território do Império 
Romano, desde o século V, o ele
mento barbaro tinha uma visão di
ferente da vida, na qual se mescla 
vam sentimentos e ideais rudes 
(como os de vingança e justiça vio
lenta), hábitos guerreiros e a insti
tuição da cavalaria*.

Trouxe assim uma perspectiva

social e moral bem diference da  ro
mana e da  cristã*. O árabe chegou 
ao ocidente pelos séculos VIII e 
IX, e não se mostrou menos vio
lento, pois era impelido e entusias
mado pelo ideal de “guerra santa”, 
típico do islamismo*. Levava con
sigo, junto às armas e à sede de 
domínio, o espírito fatalista orien
tal e o caldeamento das diversas ci
vilizações que já  havia dominado 
(como a persa, a síria, a egípcia, a 
judaica e a grega). Era inimigo dos 
cristãos, mas muito de süa religião 
inspirava-se na mensagem evangé
lica do cristianismo. Trazia uma 
cultura já  amadurecida, da qual fa
zia parte uma valiosa produção 
poética (principalmente de autores 
persas e sírios), responsável pela in
filtração (na poesia ocidental) de 
elementos novos, por exemplo, o 
conceito de “ amor de longe’ , o fa
talismo, a melancolia, e fortes tra
ços de sensualismo.

A produção medieval

A literatura medieval começa 
com a poesia épica; mais tarde, de
senvolve-se a lírica e, por fim, a 
dramática, em sucessão quase cro
nológica. Essa produção poética 
deriva da latina, que fornece a es
trutura métrica básica, mas inventa 
muitos artifícios expressivos que 
marcarão toda a poesia pós-medie- 
val, como a rima, por exemplo. Faz 
surgir novas formas de composição 
como a canção, o soneto, o triolé,

A poesia e a música aos menestréis estão presentes na pintura medieval. (Afresco de Simone Martini, séc. XIV, capela de São Martinho de Assis.l
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o madrigal, o sirvente. Passa-se da 
métrica* quantitativa para a quali
tativa. Em muitos casos, como na 
balada por exemplo, a música 
acompanha a composição poética, 
a ponto de não poderem ficar sepa
radas. A língua latina, que por mui
tos sécuios serviria ainda como 
meio de expressão religiosa do cris
tianismo, permanece apenas como 
instrumento de eruditos e eclesiásti
cos; disso resulta uma literatura à 
parte, em que se salientam hinos e 
vidas de santos. Paralelamente ao 
enfraquecimento do latim*, surgem 
novos falares, dos quais resultarão 
as línguas neolatinas (francês pro
vençal, espanhol, português, ru- 
meno, ladino, italiano), e nos quais 
se enfeixa a produção literária ver
dadeiramente medieval. Dialetos 
ou sotaques variam, mas ainda não 
há a idéia de nacionalidade. O con
teúdo da literatura medieval é, por 
isso, uma expressão geral de ideais 
comuns, que empolgam e comovem 
os diferentes povos, ainda que as 
idéias se manifestem com toques 
peculiares, na medida em que pro
vêm de gauleses ou ibéricos, de itá
licos ou nórdicos. Assim, a epopéia 
medieval é regida por um só fio 
condutor, em que pese a diversi
dade de heróis, façanhas e mesmo 
de línguas. O mesmo vale para a 
lírica* e o teatro*. Na lírica, o con
ceito de amor, nascido provavel
mente na Provença, passa às re
giões das atuais Itália, Espanha e 
Portugal. A religiosidade do teatro 
inspira peças sobre a Paixão de 
Cristo, na França, as Representa
ções Dramáticas da Itália e os A u 
tos ibéricos. Faltam  a essa litera
tura a limitação e a especificação 
histórico-geográfica e, por isso, po
de-se considerá-la dotada de uni
versalidade.

NA FRA N ÇA  —  As primeiras 
manifestações literárias já  não ape
nas latinas aparecem em território 
francês, onde o romance (latim eu
ropeu vulgar do século VI) divi
diu-se em duas línguas, como resul
tado do antagonismo entre duas 
regiões: ao norte do rio Loire fala
va-se a língua d  o il (matriz do fran
cês moderno), e a produção típica 
era do gênero épico; ao sul, desen
volvia-se a língua d ’oc, e a produ
ção dominante foi a lírica. Distin
guem-se três ciclos na época do 
norte: o carolíngio, o bretão e o 
clássico.

O ciclo carolíngio (ou de Car
los* Magno, ou francês) caracteri
za-se pelo predomínio do espírito 
de heroísmo e por poemas cham a
dos Canções de Gesta. A ação é a 
única lei a que obedecem os cava
leiros, e todo o resto é uma sobrees- 
trutura necessária para tornar as 
canções atraentes a uma sociedade 
ainda profundamente ligada ao es
pírito feudal. O único nome de au
tor conhecido deste ciclo é o de Tu- 
roldo, de biografia obscura. O ciclo 
contém cerca de oitenta poemas de 
tamanho variado, todos sobre as 
lutas do Imperador Carlos Magno 
contra os sarracenos. O mais im
portante deles, por sua elaboração 
poética, é a Chanson de Roland, 
cujo autor seria Turoldo: ele trans
forma um acontecimento de 778 
em lendária vitória de Carlos 
Magno e do paladino Roland.

__ O tema dos épicos do ciclo bre
tão (ou ciclo do Rei Artur) foi a 
busca do Santo Graal (cálice que 
teria sido usado por Cristo na úl
tim a ceia) pelos cavaleiros da Tá- 
vola Redonda, ordem fundada por 
Artur, rei dos bretões. O ciclo an
tigo ou clássico teve como protago
nistas os heróis gregos e romanos, 
como Alexandre e César, adapta
dos à realidade francesa.

A poesia lírica, cultivada sobre
tudo na Provença, manifestava-se 
em canções e pastorais, de muitos 
autores anônimos, e enriqueceu-se 
nos séculos XIV e XV com o canto 
real, a balada, o lai e outros gêne
ros. A poesia satírica foi represen
tada peias fábulas e sobretudo pelo 
Roman de Renart, dirigido contra 
personagens importantes, disfarça
dos com nomes de animais. Entre 
as obras didáticas, destacam-se os 
Bestiários (fábulas de animais), os 
Lapidários (descrições de mine
rais), os Volucraires (aves) e o R o
mance da Rosa  (um tratado sobre 
a “ arte de amar”).

NA ITÁLIA — A literatura 
profana medieval da Itália —  onde 
o latim se transformara e diversifi
cara em muitos dialetos (toscano, 
siciliano, fiorentino, etc.) —  sofreu 
influência do lirismo provençal e 
da épica francesa, principalmente a 
do ciclo bretão. No século XIII, 
surge uma literatura revolucionária 
—  de cunho mais italiano e pré-re- 
nascentista — , representada por 
grandes autores como Dante*, Pe- 
trarca e Boccaccio*.

NA INGLATERRA —  O celta, 
o anglo-saxão e o normando influí
ram na lenta formação da língua 
inglesa, cujas primeiras manifesta
ções literárias foram de cunho reli
gioso. Para isso contribuíram as 
obras do Venerável Beda 
(673-735), monge beneditino consi
derado criador da prosa inglesa, e 
de São Bonifácio (675?-754), autor 
de Epístolas. As epopéias foram 
profundamente influenciadas pela 
produção francesa em seus três ci
clos. A lírica era muito popular e 
compunha-se basicamente de bala 
das, como a de Robin Hood. Des
tacam-se, entre os escritores, John 
Gower (13257-1408), por captar 
bem a realidade de seu tempo, e 
Geoffrey Chaucer*, autor dos clás
sicos Contos de Canterbury.

NA ALEM ANHA — Distin
guem-se dois períodos na produção 
medieval alemã: um de influência 
feudal (séculos XII e XIII) e outro 
vinculado à ascensão da burguesia 
(do século XIII ao XV). No pri
meiro, há poemas heróicos e cava
lheirescos e, mais tarde, a poesia 
lírica, feita por trovadores que cul
tivaram certas formas consagradas, 
como cantos de mensagem, cartas 
de cavalheiros a sua dama, cantos 
do vigilante anunciando a partida 
do cavaleiro e máximas de con
teúdo religioso. Na prosa, salien
tam-se os cronistas, que viam no 
Império Germânico uma continua
ção do Romano: a Crônica dos Im 
peradores abrange o período que 
vai de Júlio César* a Frederico* II. 
No fim do período (século XIII) 
surge o Winsbecke, obra-prima da 
literatura satírico-didática alemã

Figura do poeta alemão W alter von der Vogelweide. em uma de suas obras.

Miniatura para um livro didático de Frederico II sobre caça a falcões.
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A poesia lirica dos trovadores num "Chansonier Provençal" (miniatura).

Edades dei M undo ou Edades Tro
vadas, e Alfonso Martinez de To
ledo (1398-1470?), com Atalaya de 
las Crónicas e uma importante 
obra de prosa satírica, o Corbacho 
o Reprobación dei-A mor Mundano.

EM PORTUGAL —  A litera
tura oral dos bardos e jograis pa
rece ter desempenhado importante 
papel na Idade Média portuguesa, 
a julgar pelo que os cancioneiros 
coligiram. Como muitos trovado
res lusos freqüentavam a corte es
panhola, os cancioneiros também 
incluem jjoetas castelhanos, em 
compilaçoes da poesia peninsular.

Conhecem-se três cancioneiros 
da lírica galaico-portuguesa: o da 
Ajuda, compreendendo composi- 
çoes anteriores a Dom Dinis*, do
cumento valioso pela grafia, deco
ração, e, principalmente, pelas 
iluminuras, que testemunham o ca
ráter cantado, instrumental e até 
coreográfico de uma parte das suas 
poesias; o da Biblioteca Vaticana e 
o da  Biblioteca Nacional, que abar
cam maior espaço de tempo, isto é, 
não só os poetas contemporâneos 
de Dom Afonso III (1210-1279) e 
anteriores, mas também os contem-

[lorâneos de Dom Dinis e seus fi- 
hos. Esses dois últimos abrangem 

todos os gêneros de composições 
(Cantigas de Amigo, Cantigas de 
Escárnio e de Maldizer), e não so
mente as Cantigas de Amor, como 
o Cancioneiro da Ajuda.

O mais antigo dos trovadores 
dos Cancioneiros é José Soares de 
Paiva (1141-?), da geração de San- 
cho I (1154-1211), que também fi
gura como provável autor de uma 
cantiga. O mais recente é o conde 
de Barcelos, falecido em 1354.

Na Cantiga de Amigo, uma 
moça invoca o amigo (namorado); 
na Cantiga de Amor, o trovador di- 
rige-se a uma dama, quase sempre 
de alta posição social; nas de Es
cárnio, o poeta satiriza alguém que 
não menciona, e nas de Maldizer, 
acusa sem rodeios.

Incluem-se ainda, na literatura 
medieval portuguesa, crônicas, pro
dutos de historiografia clerical, 
como as Quatro Crônicas Breves 
de Santa Cruz de Coimbra.

No gênero novela, a mais conhe
cida é Am adis de Gaula, de autor 
anônimo, considerado “ pai dos li
vros de cavalaria” e imitado por 
outras literaturas.

Ilustração para "Tristão e Isolda", poema cort&s alemão do século X III.

No segundo período, os heróis 
mais populares da produção épica 
alemã foram Siegfried e o Rei Teo- 
dorico*. Na poesia lírica, o Lied  
era um tipo de canção popular que 
já  expressava os primeiros senti
mentos nacionais; e os Meisterge- 
sang eram produções de poetas po
pulares unidos a cantores e 
músicos. A poesia religiosa divul
gou lendas como Vida de Santo 
Osvaldo, entre outras.

NA ESPANHA —  Entre as lín
guas desenvolvidas na Espanha, 
destacam-se o catalão, o galego- 
português e principalmente o caste
lhano, que se expandiu para a 
maioria da população. O mais an 
tigo documento literário em caste
lhano é o épico Poema dei Mio 
Cid, do século XII. Neste século e 
no seguinte destacam-se os poemas 
líricos La Razón de Amor, Los De- 
nuestos dei Agua  j; dei Vino (pri
meiras manifestações do lirismo 
castelhano, de autor desconhecido) 
e Las Cantigas (420 composições 
do Rei Alfonso* X, escritas em ga- 
lego-português); obras de prosa di- 
datica como Os Dez Mandamentos 
(instrução para confessores), Livro 
dos Doze Sábios e Flores da Sabe
doria (“catecismos” político-mo- 
rais); e, em história, as obras do 
tipo Cronicones e os três Anais To- 
ledanos.

A produção dos séculos XIV e 
XV e mais intensa. Em poesia 
épica, são importantes Cantar de 
Rodrigo, Gesta do Abade Don 
Juan de Montemayor, Poema de 
Alfonso Onceno e, sobretudo, Os 
Romances Velhos. A lírica teve 
obras de peso como a compilação 
O Cancioneiro de Baena (do judeu 
convertido Juan Alfonso de Baena, 
dedicada ao rei Dom João* II de 
Castela), La Comedieta de Ponza e 
El lnfierno de los Enamorados 
(ambos de Inigo Lopes de Men- 
doza, marquês de Santillana*. O 
melhor representante da poesia di- 
dático-moral foi o rabino Carrión 
Sem Tob (1290-1369), autor de 
Provérbios Morais ou Conselhos e 
Documentos. Em poesia religiosa, 
destacam-se Vida de Santo Ilde- 
fonso, Provérbios do R ei Salomão 
e Poema de Yuçuf (este mostra a 
influência árabe).

Um dos grandes prosadores me
dievais da Espanha foi o Infante 
Juan Manuel (1282-1349?), autor 
de Crónica Complida, um Croni- 
cón (obras de história), Libro dei 
Caballero y  dei Escudero (prosa di
dática) e El Conde Lucanor o L i
bro de Petronio (contos didáticos, 
considerados modelos da melhor 
prosa castelhana). O gênero histó
rico teve grandes representantes, 
como Pablo de Santa M aria 
(1350-1432), autor de Las Siete "Danielis Ludus" foi um drama litúrgico grandioso e musicalmente rico.
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A arte paleocristã conservou elementos clássicos. (Sarcófago, séc. IV.) Mas aos poucos foi criando estilo próprio. (Cristo em mosaico, séc. V I.I

O culto religioso foi o traço mar
cante também de todo teatro da 
Idade Média. Entre o teatro ro
mano e o medieval há um silêncio 
de quase um milênio, devido, so
bretudo, ao processo de formação 
das línguas neo-latinas, que não fa
vorecia a continuidade cênica 
pagã. O teatro cristão surgiu com 
objetivos didáticos, como amplia
ção da missa católica: pequenos 
textos eram acrescentados aos ofí
cios religiosos. Os sacerdotes fo
ram os primeiros autores dessa mo
dalidade que, progressivamente, foi 
usando línguas nacionais para que
o povo pudesse entendê-la e se fa
miliarizasse com os mistérios da  fé.

A adoção da língua vulgar 
trouxe paulatinamente o teatro 
para fora das igrejas, iniciando-se 
no século IX o processo de profani- 
zação. Entretanto, mantinha se 
como base o ritual da missa, inter
rompido por comentários bíblicos.

Em alguns lugares foi acrescen
tada ao Evangelho uma dramatiza
ção do encontro de Maria e M ada
lena com o anjo que anunciava a 
ressureição do Cristo; passagem 
que acabou sendo ampliada com 
uma cena de mercado, onde as mu
lheres santas compravam produtos 
para embalsamar o corpo de Jesus.

Popular e jocosa (as mulheres rega
teavam o preço), essa cena chegou 
a ocupar mais tempo do que a res
surreição.

A grande inovação do teatro me
dieval foi o palco simultâneo, 
usado a partir de 1100 e só extinto 
no século XVII. Os cenários (ca
sas, em geral) eram colocados lado 
a lado sobre um estrado, que, em 
casos extremos, chegava a ter 50 m 
de comprimento; os personagens 
deslocavam-se de uma cena para 
outra, acompanhados pelo público.

Na final da Idade Média, surgi
ram os Mistérios, já  separados da 
Igreja e representados nas praças 
das cidades, acentuando a profani- 
zação. Não contentes em ilustrar 
apenas uma parte da história sacra, 
os autores passam a abarcar os 
grandes mistérios, em longas jo rna
das que narram a história bíblica, 
de Adão e Eva até o Apocalipse. 
Há mistérios com 35 000 versos. 
Como a fala medieval era mais 
lenta que a moderna, algumas re
presentações estendiam-se por qua
renta dias.

Música

A música sempre esteve asso
ciada à liturgia cristã. Acompa

nhando os gestos rituais, nasceram 
os salmos monódicos, com linha 
melódica simples. Originários das 
tradições judaicas, gregas e pagãs, 
os primeiros cantos da Igreja não 
recorriam à harmonização ou ins
trumentação; eram um tipo de 
“oração cantada” .

No século IV, Santo Ambrósio, 
bispo de Milão, introduziu na 
missa elementos do rito bizantino, 
com efeitos vocais mais expressi
vos do que os primeiros cantos, 
simples demais. A liturgia ambro- 
siana espalhou-se e recebeu inova
ções regionais. Depois, cada local 
tinha sua própria liturgia.

No século VI, o Papa Gregório*
I reprimiu a multiplicidade litúr- 
gica e estabeleceu uma unidade, ba
seada na liturgia romana. A deter
minação de fixar um só rito, 
impondo-o a toda a cristandade, 
impediu qualquer inovação ou enri
quecimento. Mas deu força de ex
pressão ao canto (que passou a ser 
denominado gregoriano), adotado 
oficialmente pela Igreja.

A época gregoriana estendeu-se 
até o século XI, quando foram in
troduzidos elementos profanos 
(cantos, danças, língua vulgar) nos 
próprios ofícios. O fim do canto 
gregoriano coincide com a criação,

pelo beneditino italiano Guido d’A- 
rezzo*, da pauta de quatro linhas 
e da denominação definitiva de 
cada som.

A partir do século XI, os compo 
sitores (chamados “ mestres do 
canto”) empenharam-se em confe
rir à música maior variedade ex
pressiva, objetivo atingido com a 
polifonia* (que marca a passagem 
do estilo romântico para o gótico). 
A música saiu do anonimato, desli
gando-se do canto religioso e cole
tivo para caminhar no sentido de 
sua individualização e valorização.

Artes visuais

As artes visuais da Idade Média 
incluem a produção cristã e as cor
rentes bizantina, carolíngia, rom â
nica e gótica.

ARTE CRISTÃ —  A conversão 
de Constantino* ao cristianismo 
(em 313), que se tomou a religião 
oficial do Império Romano, tirou 
as artes visuais cristãs da semi- 
clandestinidade em que se encon
travam; os artistas cristãos substi
tuíram a simples expressão de suas 
idéias místicas pela representação 
do poder da Igreja e do Império. Os 
a rt is ta s  p a ss a ra m  a  p reo c u p ar-se
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de forma didática com a materiali
zação do ideal da moral e dos dog
mas cristãos.

O espiritualismo cristão oficial 
levou seus primeiros adeptos a des
prezar a arte dos séculos anterio
res, considerada pagã. Os elemen
tos do mundo greco-romano foram 
transformados —  simbólica e esti- 
listicamente — numa linguagem

3ue traduzia em formas a fé e os 
ogmas.

A arte cristã primitiva (ou paleo- 
cristã) nasceu no século II e desen
volveu-se até o século IV. Espiri- 
tualização, formas planas, impulso 
para a lei da frontalidade e indife
rença pelo mundo exterior são suas 
principais características. Basica
mente funerária (como exemplifi
cam os afrescos nas galerias das 
catacumbas de Roma, Nápoles e 
Siracusa), a pintura cristã primitiva 
exprimiu, pela primeira vez no 
mundo ocidental, uma fé abstrata.

A decoração era pastoril, 
quando evocava o paraíso; Cristo 
era representado sobretudo na fi
gura ao Bom Pastor, rodeado de 
carneiros e ovelhas. Sofrendo in
fluência do paganismo, porém, al
gumas pinturas continham temas 
sem significado cristão, como, por 
exemplo, os mitológicos,

Na escultura, foram abolidos o 
sentido do volume e da perspectiva, 
muito utilizados pela arte grega. As 
formas reduziram-se a superfícies 
quase planas e as composições a 
uma superposição de figuras.

A arquitetura fugiu aos padrões 
greco-romanos, pois, ao contrário 
dos templos pagaos, onde só pode
riam penetrar os poucos dignitá
rios do culto, as igrejas deveriam 
abrigar o maior número possível de 
fiéis. Foi importante a influência da 
arte oriental, explicada, em parte, 
pelos caminhos seguidos pela nova 
religião: Jerusalém, Egito, Síria, 
Ásia Menor, Grécia e Roma.

Arte bizantina

No mosaico "Porto de Classe", a forma simplificada da arte bizantina.

tetura bizantina os elementos que 
caracterizaram suas construções, 
sobretudo as religiosas: a igreja, de 
planta em cruz grega (com os qua
tro braços do mesmo tamanho, 
também cham ada de planta de eixo 
central) e as cúpulas..

Os arquitetos da Ásia Menor en
contravam grande dificuldade em 
colocar a cúpula em planta qua
drada (até então, ela era assentada 
sobre uma planta circular ou poli
gonal). Mas os bizantinos resolve
ram o problema adotando o sis
tema de pendentes: ergueram um 
arco em cada lado do quadrado e 
colocaram um tambor sobre o con
junto de arcos. Esse tambor era a 
base da cúpula. Obra típica da ar
quitetura bizantina desse período é 
a igreja de Santa Sofia, construída 
no século IV, em Constantinopla, e 
reconstruída por Justiniano* uns 
duzentos anos depois.

A escultura bizantina foi profun
damente marcada pelo interesse or
namental (a cadeira maximiliana 
de Ravena é um exemplo). Ao lado 
dos motivos vegetais e animais, 
aparecem outros, tipicamente geo
métricos (rosáceas, barras gregas, 
losangos).

A estatuária, foi pouco culti
vada. Os bizantinos preferiam ou
tro tipo de representação: os íco
nes, quadros religiosos cuja técnica 
foi importada do Egito e que se tor
naram muito populares na Europa. 
Eram feitos sobre cera, que derretia 
sob a ação do calor. Ántes do res
friamento e endurecimento, os íco
nes eram incrustados com pedras e 
metais preciosos.

Na representação figurada, a 
grande arte da época bizantina foi

Em 330, o Imperador Constan- 
tino transferiu a capital do Império 
Romano para a cidade grega de Bi- 
zâncio que, devido à localização 
—  ponto de união entre a Ásia e 
a Europa — , tornou-se centro de 
riquezas orientais e ocidentais. Bi- 
zâncio (que recebeu novo nome, 
Constantinopla, em homenagem ao 
imperador) ganhou prestígio e im
portância, transformando-se na 
principal cidade do mundo conhe
cido. A arte bizantina* refletiu esse 
esplendor, e, grosso modo, divi
diu-se em dois períodos: a Primeira 
Idade de Ouro (entre os séculos IV 
e VIII) e a Segunda Idade de Ouro 
(de 700 a 1200, aproximadamente).

Seu equilíbrio está na síntese das 
artes ocidentais e orientais: de 
Roma, emprestou a beleza dos ar
ranjos, a nobreza de atitudes, o pi
toresco, as últimas formas da Anti
guidade; do Oriente, o luxo, a 
representação da hierarquia, as cú
pulas e, principalmente, o gosto 
pela cor. Suas características estéti
cas gerais são o desprezo por pro
fundidade, perspectiva e volume, e 
a excessiva preocupação com a ri
queza dos materiais, os pormenores 
e o luxo da representação.

Durante a Primeira Idade de 
Ouro foram introduzidos na arqui- P r o c is s ã o  d e  v ir g e n s  c r is tã s  e m  m o s a ic o  b iz a n t in o  (s é c . V I )  d a  ig r e ja  d e  S a n t o  A p o l in á r io  N o v o ,  e m  R a v e n a .
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A religião dominava a arte românica

o mosaico*. Graças à irrealidade 
de seus fundos e suas cores brilhan
tes, essa era a forma de expressão 
ideal ao artista bizantino, que pre
tendia afastar do espectador qual
quer ilusão naturalista, para sugerir 
a presença do além. Um espírito de 
hieratismo monárquico está pre
sente nos mosaicos que represen
tam Justiniano e Teodora, em São 
Vital. Nos mosaicos de Ravena 
predomina a estética oriental: for
mas não modeladas espalham-se 
sobre um fundo dourado; os vários 
movimentos da vida cristalizam-se 
em atitudes solenes e, mostrando a 
natureza, existem apenas esquemas 
estilizados.

A crise iconoclasta — iniciada 
por volta do ano de 725v com um 
decreto do Imperador Leão III — 
impôs fortes restrições ao mundo 
artístico bizantino, pois a arte figu
rativa foi interditada nas igrejas do 
Império. Muitos fatores contribuí
ram  para a eclosão do movimento: 
no reinado de Justiniano já  era dis
cutida a exagerada procura de luxo 
nos ícones, além de suas caracterís
ticas sensuais e mundanas, que 
contradiziam a doutrina oficial do 
cristianismo. O movimento durou 
até 843, mas não conseguiu abolir 
e destruir todos os ícones e sua tra
dição.

No século IX, após o movimento 
iconoclasta e ^invasão muçulmana 
(século VII), Éonstituiu-se um Es
ta d o  b iz a n tin o  h o m o g ên eo . A lg u n s

. ("Evangeliário de Oto III" , detalhe.)

críticos e historiadores chamam a 
Segunda Idade de Ouro de “se
gundo helenismo”, devido à tenta
tiva do Império em recuperar o 
prestígio e esplendor anteriores. As 
artes voltaram a brilhar e tomaram 
dois rumos: a tendência aristocrá
tica, ligada ao imperador, à classe 
culta e ao alto clero, cheia de tradi
ções clássicas, prefere uma arte me
nos mística; a ela opõe-se a visão 
popular, ligada aos monges, que 
preferiam a arte monástica, mais 
austera e teológica.

Durante a Segunda Idade de 
Ouro, refloresceu a arquitetura do 
Império. A igreja de Nea (atual
mente destruída) era seu modelo 
mais representativo: foi construída 
sobre planta de cruz grega, cujas 
extremidades possuem cúpulas que 
contrabalançam o empuxo da 
cúpula central. Entre os numerosos 
monumentos desse período, cons
truídos inclusive em regiões não 
controladas por Bizâncio, está a 
igreja de Sao Marcos (Veneza, 
1063).

O afresco, arte mais popular, era 
encontrado em regiões distantes da 
capital. Os monges que ornaram as 
igrejas da Capadócia (Ásia Me 
nor), do século IX ao século XIII, 
foram os primeiros a procurar ex
primir, com ingênua violência, o 
drama contido no Evangelho. Esse 
espírito propagou-se pelas igrejas 
sérvias, romenas e búlgaras.

E n tre  o s  sécu los  X II  e X V  — Na escultura, a deformação era proposital. ("A Virgem com o Menino".)

quando Constantinopla foi tomada 
pelas forças do sultão Maomé* II 
— .Jiouve uma tentativa de restau
ração da Antiguidade clássica. 
Apesar da beleza das obras e de 
sua qualidade técnica, a arte do úl
timo período bizantino não apre
sentou muitas inovações, a não ser 
na arquitetura, que adotou cúpulas 
mais_altas e mais estreitas. A con
cepção religiosa, as idéias em rela
ção aos modelos e seu carátér sa
grado conferiram a essa arte 
características imutáveis. Após a 
queda de Constantinopla (1453), a 
arte bizantina passou a influenciar 
artistas de regiões afastadas, como 
a Iugoslávia e a Rússia.

ARTE CAROLÍNGIA —  Ao 
estabelecer-se o Sacro Império Ro
mano, no século IX, sob a égide de 
Carlos Magno, houve intenso mo
vimento cultural no sentido de revi
ver a civilização clássica, com 
Roma como fonte de inspiração. O

renascimento carolíngio redesco- 
briu a tradição romana, tomada 
pela primeira vez como modelo de 
uma experiência cultural. Imi
tam-se as obras grandiosas e monu
mentais, mas o acesso ao modelo 
é em parte interceptado pela arte 
paleocristã. O utra grande influên
cia artística na arte carolíngia foi 
a bizantina (Primeira Idade de 
Ouro), devido à solenidade e mag
nificência.

A arte dos carolíngios não nas
ceu espontaneamente: foi projetada 
para reviver o Império Romano no 
Império Franco. Sua única origina
lidade está na reprodução tridimen
sional do corpo humano (pela pri
me ira vez na história da arte 
medieval), como mostram as está
tuas do oratório palatino de Civi- 
dale, na Itália.

A arquitetura carolíngia mistu
rou os estilos clássico e bizantino, 
e o resultado foram construções 
com diversos planos em uma
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Planta típica do período românico 
na igreja de São Miguel (à direita), 
em Hildesheim: nave central (1); 
laterais (2); transeptos (3); absides 
(4); e deambulatórios (5).

as junções entre eles e as paredes 
tendiam a alargar-se e a empurrar 
para os lados os suportes que as 
sustentavam. A solução foi o esco
ramento por contrafortes que, 
quase sempre, expunham-se interna 
e externamente. A nave central era 
iluminada por janelas altas e as la
terais recebiam luz de janelas mais 
baixas. Devido à prolongação das 
naves laterais em redor da ábside, 
foram criados os deambulatórios.

No Ocidente, o mosaico foi 
substituído pelo afresco. Çuando 
usada no conjunto arquitetônico, a 
figura humana cumpria função pu
ramente ornamental: dobrava-se, 
torcia-se, estirava-se, ou reduzia-se, 
de acordo com o espaço que deve
ria ocupar.

A escultura estava ligada direta
mente à arquitetura e foi a grande 
arte decorativa do período rom â
nico. As partes mais expressivas da 
figura humana (geralmente os 
olhos e as mãos) eram realçadas.

ARTE GÓTICA — A partir do 
século XII, a arte românica evoluiu 
e deu lugar a um novo estilo — o 
gótico —  que m arca a última fase 
artística da Idade Média.

O novo estilo —  presente sobre
tudo na arquitetura —  eviden
ciou-se pela ̂ primeira vez em 1127, 
na construção da basílica de Sant 
Denis, na região de Ile-de-France, 
hoje Paris. Predominante por qua
tro séculos, o gótico sofreu varia
ções e foi alterado ao longo desse 
período, dividindo-se em quatro es
tilos aparentados: gótico primitivo  
(1100 a 1175); gótico francês 
(1175 a 1280); gotico irradiante 
(1280 a 1400); e gótico flam boyant 
ou flamejante  (até o Renasci
mento).

O gótico primitivo usou simulta
neamente o arco de meia circunfe
rência (românico) e o cruzado. O 
arco cruzado ou ogival —  uma ca-

mesma época: basílicas de plano 
central (como, por exemplo, a Ca
pela Palatina), igrejas-salas com 
coro retangular (com ou sem naves 
laterais), basílicas com ou sem 
transepto. A proteção às artes es
tava nas mãos do imperador e dos 
nobres, mas a construção dos edifí
cios importantes tinha ligação di
reta com o primeiro, como a capela 
do palácio e a igreja Santa Maria 
de Aquisgrana (que imitava o tem
plo de São Vital, em Ravena). Arti
ficial demais para ser viva e forte, 
a arte carolíngia é importante ape
nas devido às suas fontes de inspi
ração.

ARTE ROM ÂNICA — O desa
parecimento da unidade política 
européia e a constituição de alguns 
Estados determinaram o apareci
mento de diversos estilos, entre os 
séculos XI e XII, em toda a Europa 
ocidental. O conjunto dessas ten
dências é chamado de românico, e 
foi essencialmente marcado pela 
autoridade da Igreja de Roma e 
pela influência das Cruzadas e da 
multiplicação das ordens religio
sas. E o caso de Cluny, que teve 
posição de destaque na arte, devido 
a construção de várias abadias e 
mosteiros.

Assim como nos outros estilos 
medievais, a arquitetura manifes- 
ta-se sobretudo na construção de 
templos. O regionalismo diversifi
cou a ornamentação e os planos ro
mânicos, mas todas as construções 
da época apresentam alguns traços 
em comum, como o aspecto aus
tero, abóbada de berço ou arcos se
micirculares.

O plano típico do templo rom â
nico e a cruz latina, composta por 
uma nave longitudinal e um cru
zeiro (fusão, no modo de distribuir 
as formas, da arquitetura cristã pri
mitiva e da bizantina). Os arcos e 
as abóbadas foram adotados, mas Iluminura do Saltério de Henri de Blois: o inferno e as almas penadas.
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No gótico francês, os arcos tornaram-se mais elevados e a decoração externa chegou ao excesso. (Fachada e nave central da catedral de Reims.)

racterística gótica —  dividia o 
peso da abóbada central, descarre- 
gando-o sobre vários pontos. Isso 
permitia o uso de materiais mais le
ves, principalmente para as paredes 
e os pilares. A catedral de Notre 
Dame, em Paris, é um exemplo do 
gótico primitivo. Mas as paredes e 
pilares não foram substituídos por 
colunetas e grandes janelas, e a at
mosfera interior, com pouca ilumi
nação, lembra os templos români
cos.

No gótico francês foram acen
tuadas as linhas verticais, e o arco 
ogival tornou-se mais elevado. O 
uso dos vitrais generalizou-se e as 
fachadas foram decoradas com um 
número cada vez maior de escultu
ras. Nesse período, foram construí
das as mais famosas catedrais góti
cas, como as de Paris, de Reims, e 
de Amiens, na França, e a de Colô
nia, na Alemanha.

No período do gótico irradiante 
atenuou-se o verticalismo: o arco 
ogival perdeu sua agudeza e passou 
a ser formado por um triângulo 
equilátero. Nessa fase, o estilo ex
pandiu-se por todo o solo francês 
e pela Europa. (Está presente na 
catedral de Rouen, por exemplo.)

Caracterizado pelas decorações 
nos arcos das janelas e portais, o 
gótico flamejante tem desenhos cu
jas curvas lembram labaredas (daí 
o nome). A construção, nesse pe
ríodo, perdeu quase todo o sentido 
de verticalidade. A decoração, por 
sua vez, ganhou novos elementos 
externos e internos e chegou ao A s  colunetas e o s  v it r a is  su b s t itu íra m  o s  p ila r e s  r o m â n ic o s  e  a s  g r o s s a s  p a r e d e s ,  d a n d o  m a is  le v e z a  à o b ra .
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exagero de formas, devido a sua 
multiplicidade.

Difundido, o estilo gótico assu
miu características distintas em 
cada país europeu, assimilando cer
tas tendências regionais.

Na Alemanha, as catedrais góti
cas caracterizam-se por seu vigor, 
como no detalhe da torre central 
cercada de numerosas e altas torres 
em agulha. As basílicas são altas, 
compactas e ornamentadas.

Alterando o modelo francês, a 
Inglaterra alargou a planta das ca
tedrais, usando duplo transepto. 
Excessivamente decoradas, as igre
jas medievais inglesas apresenta
vam abóbadas com nervuras e ter- 
ciarões (arcos que partem de uma 
abóbada ogival) em forma de le
ques, folhas de palmeira, estrelas e 
polígonos.

Na Espanha, o gótico variou de 
aspecto em cada região. O estijo 
original e a pureza de linhas estão 
nas catedrais de Toledo, Leão e 
Burgos.

Na Itália, onde enfrentou a resis
tência do espírito greco-romano 
predominante, o estilo gótico per
deu grande parte de suas carac
terísticas. Paredes compactas e 
maior largura da planta indicam a 
persistência do estilo românico.

Com o gótico, as paredes deixa
ram de ter função de sustenção: a 
estabilidade fundava-se numa ar
mação de arcos cruzados e arcobo- 
tantes. Os arquitetos, portanto, po
deriam usar materiais mais frágeis 
para as paredes, como o vidro — 
e gigantescas janelas passaram a 
inundar os templos com a luz fil
trada pela pintura dos vitrais (que 
substituiu a pintura mural). Nos vi
trais as cores são vivas e as formas 
traçadas com nitidez, para não se 
diluírem no todo colorido. Os mais 
conhecidos são os da catedral de 
Chartres.

Nas construções civis (palácios e 
castelos), a pintura mural deu lugar 
à tapeçaria. Além da função deco
rativa, os tapetes serviam para ate
nuar a umidade das paredes, no in
verno. Os temas sagrados domina
ram as primeiras manifestações 
dessa arte, mas passaram a ser pro
fanos no século XIII.

Na escultura —  ligada e subor
dinada à arquitetura, entre os sécu
los XII e XIII — , as figuras ti
nham aparência humana, mas não 
foram personificadas; eram conce
bidas mais como protótipos de uma 
perfeição espiritual. A escultura 
gótica teve fases semelhantes à 
grega: começou com um estilo con
vencional e simbólico, passando 
mais tarde para uma concepção 
idealizada, que abandonou em fa
vor de um grande realismo. Nesta 
última fase (entre os séculos XIII 
e XIV), a escultura já  era conside
rada uma arte independente, iivre 
da arquitetura. Em fins do século 
XIV e começo do século XV, o es
tilo gótico dominava toda a Europa 
e alcançava sua plenitude formal. 
Outras buscas começavam já  a in
quietar os homens. Era o começo 
do Renascimento.

VEJA TAM BÉM : Bizantino, Im 
pério; Carolíngios; Cristianismo; 
Mosaico; Roma Antiga. Na pintura, o gótico caracterizou-se pelo requinte e brilho das cores. ("Madona com o Menino e os Anjos".)
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Medieval,
Filosofia

O advento do cristianismo* veio 
propor ao pensamento filosófico 
um novo tipo de problema: o rela
cionamento entre as “verdades na
turais”, resultantes dos dados dos 
sentidos e da atividade racional, e 
as chamadas “verdades reveladas”, 
apresentadas pela fé. Para os pri
meiros pensadores cristãos esse re
lacionamento consistia, concreta- 
mente, em tentar conciliar os frutos 
da investigação científico-filosófica 
da tradição greco-romana com os 
dogmas do cristianismo. Nos pri
meiros séculos da  era cristã, essas 
tentativas foram feitas principal
mente pelos apologistas, que procu
ravam mostrar a superioridade do 
cristianismo em relação à sabedo
ria pagã. Com freqüência, a defesa 
do cristianismo incluía uma rein- 
terpretação do começo histórico da 
filosofia: afirmava-se que os pensa
dores gregos teriam, na verdade, 
utilizado idéias originariamente 
formuladas gela tradição religiosa 
judaico-crista, desenvolvendo com 
os recursos da razão os dados que 
antes teriam pertencido ao âmbito 
da revelação. Já com os grandes re
presentantes da Patrística* — entre 
os quais Santo Agostinho* é a fi
gura mais eminente — , o esforço 
de harmonizar fé e razão assume o 
caráter de uma construção sistemá
tica: dentro de um mesmo sistema 
de idéias tentam-se conciliar as exi
gências racionais com a revelação. 
No caso particular de Santo Agos
tinho, é a filosofia platônica que 
fornece os quadros racionais para 
justificativa da fé. E, com efeito, o 
platonismo continha teses (como a 
transcendência das “formas” ou 
idéias, a imortalidade da alma e 
sua distinção do corpo) que pare
ciam facilitar a defesa racional de 
aspectos fundamentais da religiosi
dade judaico-cristã.

Todo esse trabalho desenvolvido 
pela Patrística é interrompido — 
como aliás, o processo cultural ge
ral que vinha se desenrolando no 
Ocidente — pela invasão dos bár
baros*. Quando morreu Santo 
Agostinho, os vândalos sitiavam 
Hipona, a cidade de onde era 
bispo.

Durante o século V desaparecem 
os centros tradicionais de cultura. 
A vida intelectual sobrevive à custa 
de refugiar-se nas comunidades 
cristãs e particularmente nos mos
teiros. Com isso, ocorre uma mu
dança fundamental: a vida intelec
tual tende a se subordinar à vida 
religiosa e os problemas filosóficos 
passam a ser colocados em função 
da natureza e da destinação do ho
mem segundo o cristianismo. Esse 
quadro geral serã completado e re
forçado quando, a partir do século 
VII, a expansão do Islã bloquear as 
tradicionais vias de comunicação e 
comércio que ligavam as civiliza
ções mediterrâneas ao Oriente. A 
grande diminuição ou, em alguns 
casos, a extinção do comércio de
g ra n d e  e sc a la  a c a r r e ta  o  d e sap a re -

A filosofia medieval contou com a contribuição de grandes pensadores, tais como Santo Anselmo (representado 
no vitral da Catedral de Canterbury, à esquerda) durante o sécuto XI, e Guilherme de Occam, no século XIV.

Santo Tomás de Aquino representa o ponto culminante da filosofia da Idade
Média: tentou harmonizar o cristianismo e o sistema aristotólico.

cimento das atividades tipicamente 
urbanas (comércio, artesanato). Es
sas transformações no panorama 
econômico da Europa continental 
serão decisivas para o surgimento 
do feudalismo* e determinarão a li
nha de desenvolvimento da vida in
telectual que permanece quase ex
clusivamente no interior da Igreja. 
De tal modo que a própria admi
nistração das cidades precisará 
apelar para eclesiásticos na medida 
em que necessite de pessoas que 
saibam escrever e calcular. Natu
ral, portanto, que a cultura tenda a 
se unificar pelo processo de cristia
nização e romanização, e que o la
tim se imponha como única língua 
culta, ao mesmo tempo em que as 
questões teológicas centralizam a 
preocupação dos pensadores.

Dentro desse quadro geral de
senvolve-se o pensamento filosó
fico dos primeiros séculos da Idade 
Média. E, se surgem divergências 
mais marcantes, elas provêm justa 
mente da Inglaterra que, desenvol- 
vendo-se econômica e cultural
mente com características próprias, 
constrói uma linha de pensamento 
em oposição freqüente as filosofias 
do continente.

Com Scotus Erigena, nascido na 
Irlanda, no início do século IX, en
contra-se já  uma manifestação 
desse pensamento que as Ilhas Bri
tânicas passam a desenvolver de 
modo independente em relação a 
Roma e ao continente romanizado.

Somente no final do século XI é 
que a atividade intelectual do Oci
dente é retomada de fòrma mais in
tensa. Esse revivescimento intelec
tual coincide com a criação de 
ordens religiosas, que se dedicam, 
em grandes parte, a cópia de ma
nuscritos de autores antigos. Cons-
titu em -se , a ss im , nos  m o s te iro s , bi-
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O nome do Mediterrâneo deriva de sua posição geográfica. (Ilha Spetse.)

bliotecas que conservam a herança 
intelectual dos antigos.

Com a reforma das ordens mo
násticas e o movimento asceta que 
caracterizam o final do século XI, 
impõe-se a necessidade de se limi
tar o papel desempenhado na edu
cação pelas disciplinas profanas. 
Esse melhor equilíbrio entre a fé e 
a razão é buscado por Santo An
selmo*, criador do argumento on
tológico da existência de Deus*, 
um dos frutos mais originais de 
toda a filosofia medieval.

O século XII é caracterizado por 
uma vida espiritual ao mesmo 
tempo ardente e tumultuada. Sur
gem os diversos livros chamados 
Sentenças (como o de Pedro Lom- 
bardo) e que constituem espécies de 
enciclopédias teológicas; por outro 
lado, verifica-se um certo retorno 
ao humanismo antigo, ocasionando 
o aparecimento de traduções que 
passam a enriquecer o acervo das 
bibliotecas. Quatro correntes prin
cipais se desenvolvem: a dos teólo
gos autores das Sentenças, que gro 
curam unificar a tradição crista; a 
dos platônicos da escola de Char- 
tres, verdadeiros humanistas; a dos 
místicos do convento de São Vítor; 
a de pensadores de tendência pan- 
teísta e naturalista. Nessa época, 
em que se desenrola animadamente 
a polêmica em torno dos univer
sais, destaca-se o nome de Pedro 
Abelardo*, cujo pensamento é mar
cado por forte índole racionalista, 
na qual muitos vêem uma antecipa
ção do racionalismo* moderno.

Os destinos do pensamento e da 
cultura ocidental na Idade Média 
foram, em grande parte, determina
dos pela expansão do islamismo*. 
E, dentro da própria cultura árabe, 
as investigações filosóficas se de
senvolvem, apresentando nomes da

magnitude de Al Farabi*, Al 
Kindi, Avicena* ou Averróis*. An
tes que muitas das obras de Aristó
teles* fossem conhecidas dos cen
tros culturais da Idade Média 
ocidental, elas já  eram objeto de 
traduções e comentários dentro da 
filosofia árabe*.

No século X III é que as obras 
completas de Aristóteles são tradu
zidas para o latim, abrindo novas 
perspectivas para os debates dos 
ocidentais a respeito das relações 
entre fé e razão. Embora a filosofia 
aristotélica não apresentasse, na 
aparência, as mesmas facilidades 
para acomodar-se aos dogmas do 
cristianismo, essa harmonização 
começou a ser feita e foi concluída 
e se impôs, graças sobretudo aos 
trabalhos de Santo Alberto 
Magno* e de Santo Tomás* de 
Aquino.

Nessa época, duas tradições se 
confrontam através da disputa en
tre duas ordens religiosas: de um 
lado, o franciscanismo, fundamen
tado em Santo Agostinho, e que era 
então representado sobretudo por 
São Boaventura*; por outro lado, o 
espírito dominicano, baseado em 
Aristóteles e representado princi
palmente por Santo Alberto Magno 
e por Santo Tomás de Aquino. 
Mas, paralelamente a essas duas 
correntes, desenvolve-se, ern Ox
ford, a linha que, passando por Ro- 
bert Grosseteste* e por Roger Ba
con*, prepara o caminho dos 
grandes pensadores ingleses do sé
culo seguinte: Duns Scotus* e Gui
lherme de Occam*.

VEJA TAM BÉM : Deus; Escolás
tica; Filosofia; Patrística; Univer
sal.

Mediterrâneo, 
Mar

Os mares quase totalmente cir
cundados por terras emersas são 
denominados “ mediterrâneos” (o 
que significa “entre terras”). O 
maior e mais importante deles é o 
que tem por nome próprio esse 
termo —  o mar Mediterrâneo, cha
mado pelos antigos romanos de 
Mare Nostrum  (“ Nosso Mar” ) e 
Mare Internum  (“Mar Interno”). 
Suas águas são cercadas por três 
continentes (Europa, ao norte; 
Ásia, a leste; e África, ao sul) e ba
nham cerca de 12 700 km de costa. 
Quatro acidentes geográficos mar
cam os limites de sua área total de
2 512 300 km2: o golfo de Sidra, a 
30° 15’ de latitude norte; o golfo de 
Trieste, a 45°47’ de latitude norte; 
o estreito de Gibraltar, a 5°21 ’ de 
longitude oeste; e o golfo de Ale
xandria, a 36°12’ de longitude leste.

O Mediterrâneo tem ligações 
com o oceano Atlântico* (através 
do estreito de Gibraltar, cuja lar
gura varia entre 14 e 22 km, com 
365 m de profundidade), com o 
mar Vermelho (pelo canal artificial 
de Suez*) e com o mar Negro.

Um fragmento do mar Tétis

Geologicamente, o Mediterrâneo 
não é um mar muito antigo. Acre- 
dita-se que quando se separaram os 
supercontinentes de Laurásia (for
mado pela Ásia, Europa e América 
do Norte) e Gondwana (América 
do Sul, África, Madagáscar e Aus
trália), águas do mar Tétis penetra

ram na fenda aberta pelo rompi
mento, formando o Mediterrâneo. 
Os movimentos dos blocos conti
nentais, os avanços glaciares e as 
transformações nos períodos inter- 
glaciares do Pleistoceno deram à 
Terra a forma atual.

Com o desmoronamento das re
giões montanhosas próximas às 
margens da fissura provocada pela 
divisão continental, esse relevo re- 
duziu-se a algumas ilhas. As ca
deias de montanhas qjie se esten
dem da Europa à Ásia Menor 
(Pirenues, Alpes, Cáucaso) surgi
ram posteriormente, quando as for
tes pressões originadas por movi
mentos internos da Terra, cau 
saram a elevação de enormes m as
sas sedimentares. Essa mutação 
ocorreu também no fundo do 
Mediterrâneo, dando origem a seto
res submarinos (arcos insulares).

As duas grandes bacias

Uma crista submarina que se es
tende do oeste da Sicília ao cabo 
Bon, na Tunísia, separa o Mediter
râneo em duas grandes bacias, a 
Oriental e a Ocidental, divididas 
por sua vez em bacias menores. Na 
Ocidental localizam-se: a bacia de 
Alboran, próxima ao estreito de 
Gibraltar, entre as costas da Espa
nha e do Marrocos; a Algero-Ligu- 
riana, onde se encontram as ilhas 
Baleares; e a bacia Tirreniana, ao 
norte do estreito da Sicília e a leste 
da Sardenha; com 3 630 m, é a ba
cia mais profunda do Mediterrâ 
neo. A estrutura da bacia Oriental 
é mais complexa. Uma crista vai da 
península Itálica até Chipre. Outra, 
do oeste de Creta à Cirenaica, se
para a bacia Jónica (onde a fossa 
de Matapan registra a maior pro
fundidade do Mediterrâneo: 5 121 
m) da bacia do Levante.

A análise racional rigorosa caracterizou o pensamento de Abelardo (à es
querda). Santo Anselmo criou a prova ontológica da existência de Deus.



O relevo assumiu formas definitivas no pleistoceno. (Lindos, na Grécia.)

Atlântico através do estreito de Gi
braltar. A salinidade nessa área é 
de 3,7%, aumentando em direção a 
leste (3,9% no Oriente Próximo), e 
o sul apresenta índices mais altos 
que as regiões setentrionais (em 
função das diferenças de tempera
tura). Variações em pequenas areas 
devem-se a estações chuvosas; na 
foz dos rios a salinidade decai visi
velmente. Assim, no delta do rio 
Nilo, a salinidade é de 3,6%.

O mar do Sol

A paisagem mediterrânea é sem
pre ensolarada. O verão é quente e 
seco, com ventos leves soprando do 
norte, nordeste e noroeste, de maio 
a setembro, época em que ra ra 
mente chove. Os ventos noroeste, 
aquecidos pela massa de água, ate
nuam o inverno (que, de outra 
forma, se apresentaria rigoroso em 
função da latitude), permitindo o 
cultivo de produtos característicos 
de climas mais temperados.

Durante a primavera, o siroco 
—  vento quente e seco —  sopra no 
norte da África. O mistral, que 
passa pelo vale do Ródano e atinge 
o sul da França, e o bora, que so
pra ao longo do corredor do mar 
Adriático, provocam fortes tempes
tades na costa iugoslava.

Os índices pluviométricos dimi
nuem de norte para sul e de oeste 
para leste. Isto provavelmente 
ocorre devido à presença de menor 
quantidade de massa territorial a 
leste. A máxima anual é registrada 
no litoral iugoslavo (457 mm) e a 
mínima, Saara (2 mm).

Sistema circulatório 
das águas

As águas do Mediterrâneo circu
lam sempre no sentido anti-horário 
nas regiões costeiras, seguindo a di
reção dos sistemas circulatórios 
das bacias. Na costa africana, as 
águas correm em sentido leste, nas 
costas asiáticas, em sentido norte,
e nas costas européias, em sentido

oeste.

As correntes do Mediterrâneo 
são fracas e só ganham velocidade 
em determinados pontos, como no 
estreito de Messina, onde as águas 
atingem a média de 5 nós (quase 10 
km horários). As marés sao inex
pressivas, variando entre 2 m (golfo 
de Gabés) e 5 cm (nas costas da 
Grécia).

Fauna e flora 
escassas

Cerca de quatrocentas espécies 
de peixes, predominando as sardi
nhas, anchovas e atuns, são encon 
tradas no Mediterrâneo.

A explicação para a escassez da 
fauna e flora mediterrâneas (o 
Atlântico norte possui cerca de dez 
vezes mais formas vivas), segundo 
os biólogos, reside na elevada tem
peratura das águas desse mar, que 
dificulta a recuperação dos fosfatos 
de restos de animais. (Esse pro
cesso é bem mais rápido nas águas 
frias e profundas como as do 
Atlântico.)

O fosfato é essencial para o 
plâncton*, formas microscópicas 
encontradas na superfície das 
águas e que são o primeiro elo da 
cadeia alimentar marinha. As pla
taformas continentais do Mediter
râneo são pouco desenvolvidas, 
constituindo outro empecilho ao 
crescimento vital.

Apesar disso, a pesca sempre foi 
importante fonte de renda das po
pulações litorâneas. A scondiçoes 
climaticas de várias regiões do Me
diterrâneo são adequadas à indús
tria do sal.

O mar dos romanos

As condições favoráveis do Me
diterrâneo propiciaram o desenvol
vimento de Estados comerciais 
marítimos —  como em Cartago, 
na Grécia e na Fenícia — , na 
época denominada “pré-romana”. 
Os fenícios* formaram as primei
ras rotas comerciais marítimas, por 
v o lta  de 2500 a.C.. concentrando 
suas atividades em Biblos, Sidon e

68 Mediterrâneo, Mar

Outras bacias menores, como a 
Sírio-Cipriota e seções do mar 
Egeu, podem ser encontradas no 
lado oriental. O mar Adriático, en
tre a Itália e a Iugoslávia, origina 
a bacia homônima e é o maior mar 
interno.

O Mediterrâneo é considerado 
um mar profundo. Em alguns pon
tos, atinge médias comparáveis às 
do Atlântico norte, apesar de suas 
características de mar fechado. A 
plataforma continental, porém, não 
termina abruptamente, sendo cons
tituída por rampas rasas que se es
tendem por quase 300 km de costa. 
E o mar Adriático, como exceção, 
não atinge a profundidade media 
encontrada nos demais.

O fundo do Mediterrâneo é for
mado por sedimentos de constitui
ção areno-argilosa: a maior parte 
constituída de argila e grande por 
centagem de carbonato de cálcio.

Temperatura e salinidade

O Mediterrâneo torna mais mo
derado o clima dos países que li

mita. A ausência de ligações natu- 
rais_ com as correntes frias do 
Atlântico, devido à pouca largura 
de Gibraltar, contribui para que 
suas águas se mantenham homotér- 
micas (por volta dos 13° C). A tem
peratura das águas da superfície 
sofre variações sazonais mais per
ceptíveis nas latitudes elevadas. Em 
fevereiro, a temperatura média re
gistrada nas costas provençais é de 
12 graus centígrados; no entanto, 
chega a 10 graus no mar Egeu. Em 
agosto —  com o verão — as tem
peraturas elevam-se, atingindo na 
costa de Israel, aproximadamente 
29 graus.

O volume de águas fluviais que 
deságuam no Mediterrâneo é pe
queno, e entre os rios conta-se ape
nas um de importância considerá
vel : o Nilo. Esse fator, aliado à alta 
temperatura da região, causa forte 
evaporação (1 m de profundidade 
por ano) e determina a alta salini
dade do Mediterrâneo. A perda, to
davia, é compensada pela ligação 
com o oceano Atlântico. As aguas 
do Mediterrâneo misturam-se às do

Na costa italiana o mar recebe várias denominações. (Mapa do século XV.)

Junto à Sicília, ao sul da bacia Tirrânica, situam-se as ilhas Ègades.
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Tiro. Os minóicos de Creta, em pe
ríodo anterior, também foram gran 
des mercadores, assim como os 
habitantes da Magna Grécia. 
Grandes centros maritimo-comer- 
ciais floresceram no Mediterrâneo 
e a expansão mercantil atingiu al
guns pontos do Atlântico.

No século III a.C., Roma expan
diu-se dominando o Mediterrâneo 
com seu poderio militar até 400
d.C., quando o Império se fragmen
tou devido às invasões bárbaras e 
às conquistas árabes no Oriente 
Médio, Africa do norte, Espanha e 
Sicília. O comércio marítimo foi di
ficultado porque piratas sarracenos 
saqueavam em quase toda extensão 
do Mediterrâneo.

A expansão e a afirmação do 
Império Franco, por volta dos sé
culos VIII e IX, sob o reinado de 
Carlos* Magno, deslocou a hege
monia política, e, conseqüente
mente, econômica, para o Atlân
tico.

O Mediterrâneo só voltou a ser 
centro de atração no século XI, 
com o declínio da dominação 
árabe. As Cruzadas* forçaram a 
reabertura dos portos do Oriente, 
Constantinopla e Barcelona. Os 
Estados comerciais italianos torna- 
ram-se novamente ativos, exer
cendo a função de intermediários 
comerciais entre o Oriente e o Oci
dente, cuja ligação era cada vez 
mais intensa.

Novo eclipse no comércio medi
terrâneo ocorreu a partir do século
XV, quando os turcos otomanos 
conquistaram parte do Oriente Pró
ximo, Balcãs e África do norte, e 
a pirataria voltou a infestar o mar.

Séculos X IX  e X X

A industrialização da Europa 
norte-ocidental e central, e a colo

O golfo de Cattaro sltua-se num fiorde localizado ao sul da Iugoslávia.

nização da África do norte, no sé
culo XIX, promoveram uma nova 
modificação no panorama do 
Mediterrâneo, que, como conse
qüência da Revolução Industrial*, 
se tornou um dos mares mais im
portantes de todo o mundo. Com a 
abertura do canal de Suez (1896), 
eje passou a servir de acesso à 
Ásia.

Os países mediterrâneos da 
África e da Ásia permaneceram, no 
século XIX, como mercados im
portadores de manufaturados e 
também fornecedores de matéria- 
prima: submetidos pelas potências 
hegemônicas, mantendo a mesma 
estrutura econômica agrícola e ar- 
tesanal, não conseguiram se indus
trializar. Os ingleses, assumindo

gradualmente o controle dos pon
tos estratégicos mais importantes
— Gibraltar (1704), M alta (1800), 
Aden (1839) e Egito (1882) — , 
conseguiram a hegemonia política 
e econômica da região. O Mediter
râneo era importante para a coroa 
britânica porque — com o canal de 
Suez —  esse mar era a rota marí
tima mais curta para as colônias no 
sul e Sudeste Asiático.

A Primeira* Guerra Mundial en
fraqueceu a posição britânica no 
Mediterrâneo. Depois da Segunda* 
Guerra, o Mediterrâneo passou a 
ser uma das áreas estratégicas mais 
importantes do globo.

Concessionárias norte-america- 
nas e inglesas exploram jazidas de 
petróleo no Oriente Próximo. O 
combustível é transportado através 
do Mediterrâneo para abastecer os 
países ocidentais e qualquer inter
rupção pode causar graves proble
mas econômicos.

Com a chamada guerra* fria, os 
Estados Unidos e a União Sovié
tica passaram a disputar a hegemo
nia sobre o Mediterrâneo. Para os 
russos, esse mar tem importância 
vital, pois é a saída natural do mar 
Negro, onde se localiza a maioria 
de seus portos. Os Estados Unidos, 
temendo que a União Soviética de
tenha maior capacidade de influên
cia nesse mar, instalaram forças — 
frota de guerra permanente e bases 
terrestres —  procurando estabele
cer um equilíbrio.

Durante a G uerra dos Sete Dias 
(1967), o Egito decidiu fechar as 
comportas do canal de Suez, vol
tando a reabri-las somente em ju 
nho de 1975.

VEJA TAM BÉM : África: Europa; 
Gibraltar, Estreito de.
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Medo

Um indivíduo percebe um objeto 
perigoso ou uma situação ameaça
dora, geralmente fora de seu con
trole. Surge o medo, reação emo
cional que envolve sentimentos de 
desprazer, perturbação e desejo de 
fuga, acompanhados de modifica
ções orgânicas resultantes em 
grande parte da atividade do sis
tema nervoso* simpático (“frio na 
espinha”, “ suor frio”, aceleração 
das batidas cardíacas “ bolo no es
tômago”, etc.).

O medo é reação a um perigo es
pecífico; difere, pois, da ansiedade 
—  reação à antecipação de um pe 
rigo ou a um perigo não identifi
cado — e da fobia — reação neu
rótica que consiste num medo 
persistente e irracional. Muitos au
tores consideram o medo uma das 
emoções* básicas ou primárias, 
porque aparece precocemente (por 
volta dos seis meses de idade), pode 
ser provocado por situações sim
ples e geralmente se manifesta em 
graus elevados de tensão ou im
pulso para a ação (o indivíduo sen
te-se obrigado” a fugir do objeto 
ameaçador, por exemplo).

Situações de medo

As pessoas tendem a organizar 
seu mundo particular de modo a se 
protegerem e, por isso, as altera
ções inesperadas no ambiente co
nhecido podem provocar medo.

Inversamente, a convivência 
com objetos perigosos pode fazer 
com que o indivíduo se habitue a 
eles, deixando de sentir medo (pro
vavelmente porque aprende a lidar 
com esses objetos em segurança). 
O medo volta se a situação habi
tual transforma-se a ponto de difi
cultar o uso dos meios já  conheci
dos para neutralizar o perigo.

A perspectiva do futuro também 
influi em muitas situações de 
medo: a pessoa prevê o que aconte
cerá e sente medo por antecipação.

O “contágio” parece ser mais in
tenso no medo que em qualquer ou
tra emoção: apenas por ver ou ou
vir pessoas em estado de terror, o 
indivíduo pode entrar em pânico 
sem que nada mais exista no am
biente, ou seja, mesmo que ele não 
esteja em contato com mais ne
nhum elemento ameaçador.

Medo e aprendizado

Um bebê costuma ter medo de 
qualquer estímulo* intenso e ines
perado. Já  no fim da infância*, é 
mais, comum o medo do imaginá
rio. À medida que o indivíduo am a
durece, a expressão manifesta do 
medo torna-se menos freqüente. 
Isso indica que, tendo configura
ções diferentes conforme a idade, o 
medo se relaciona à aprendizagem.

Dependendo de sua natureza e 
intensidade, o medo pode —  ao in
vés de ser desnecessário e prejudi
cial —  ajudar a adquirir prudência 
e cuidado necessários, impedir 
c o m p o rta m e n to s*  in a d e q u ad o s  e
conduzir a outros, positivos.

Uma situação de terror intenso pode levar ao pânico, sobretudo quando a fuga é muito difícil.

Na primeira infância, um elemento inesperado pode significar uma ameaça.

Um indivíduo pode aprender a 
escapar de um estímulo doloroso 
—  e o caso da criança que, ao to
car num fogão quente, recua ime
diatamente e mais tarde afasta-se à 
simples vista do objeto (neste úl
timo caso, o motivo do comporta
mento não é a dor, mas o medo). 
Esse efeito foi demonstrado por ex
periências de laboratório e sugere 
que o medo pode funcionar como 
motivo para aprendizagem de no
vas reações. Isso também pode 
acontecer com a ansiedade provo
cada por uma ameaça. Um estu
dante, por exemplo, pode reagir a 
uma nota baixa estudando mais. 
Para certos autores, uma dose mo
derada de ansiedade pode ser uma 
força positiva no sentido de moti
var comportamentos criadores e o 
desenvolvimento pessoal. No en- 
tanto; para evitar a ansiedade, os 
indivíduos também podem apresen
tar reações imaturas ou desajusta
das, que lhes causem prejuízo.

A etologia

Para estudar estados de intensa 
emoção, como o medo, o relato de 
experiências particulares é insufi
ciente. Esse estudo deve basear-se 
sobretudo na observação do com-

fiortamento e dos fenomenos fisio- 
ógicos relacionados com o medo. 

Assim, o termo “ medo” passa a re
ferir-se mais a fenômenos objeti
vos, como um movimento da pes
soa ou uma secreção glandular, do 
que aos estados de consciência — 
cujo conhecimento (necessaria
mente indireto) apresenta certas di 
ficuldades metodológicas. Por isso, 
muitos estudiosos do comporta
mento preferem substituir “medo”



Melanésios, Povos 71

por expressões tais como_ “respos
tas de fuga”, “ imobilização” e vá
rias outras.

O estudo é feito principalmente 
com animais e, embora nao possa 
ser sumariamente generalizado, 
ajuda a entender o fenomeno no ser 
humano. No estudo do medo, as 
respostas mais observadas no ani
mal são as que consistem em se 
afastar de determinada situação, 
evitá-la ou proteger-se. Estudam-se 
também respostas de alarma (como 
alguns pios de pássaros), imobiliza
ções e defecaçao. Assim, uma das 
primeiras tarefas do cientista é a 
descrição quantitativa e qualitativa 
das respostas/ de medo e fuga.

Também é fundamental investi
gar as situações ou os estímulos 
que provocam as respostas. Uma 
notável descoberta já  bem estabele
cida é a de que certos estímulos 
provocam respostas estereotipadas 
de medo na primeira ocasiao em 
que o aninal os encontra. Certos 
passarinhos têm medo de corujas 
empalhadas mesmo que nunca te
nham visto uma coruja viva, en
quanto seu medo de outros objetos 
desconhecidos é muito menor ou 
nulo. Nesse caso, como em outros 
já  estudados, a resposta (medo e 
fuga) é muito valiosa para o pás
saro, pois o estímulo (coruja empa
lhada) representa um predador dos 
mais perigosos.

Estímulos novos freqüentementí 
induzem o animal a fugir. O 
mesmo ocorre em relação a estírm - 
los muito intensos de qualquer n:i- 
tureza. No caso dos novos, há o 
problema de definir o que é novi
dade. Além disso, muitas vezes o 
estímulo do novo provoca curiosi
dade e não medo.

Adrenalina e sistema 
nervoso central

Uma das características fisioló
gicas mais_ importantes observadas 
nas situações de medo é a relação 
existente (também no ser humano) 
entre elas e o aumento da secreção 
de adrenalina. Os ratos selvagens, 
por exemplo, têm supra-renais — 
gjândulas secretoras desse hormô
nio —  bem maiores que os ratos de 
laboratório, e apresentam muito 
mais medo de situações novas.

Descobriu-se ainda que é possí
vel provocar respostas de medo em 
diversas espécies de animais, por 
estimulação elétrica em zonas sub- 
corticais do cérebro. Para isso, 
faz-se um pequeno orifício no crâ
nio do animal e, através dele, intro- 
duzem-se eletrodos até os pontos 
do cérebro que se pretende estimu
lar. Em vários pontos a estimula
ção produz medo; em outros, no 
entanto, provoca sede, fome ou 
ainda diversos movimentos e esta
dos motivacionais. Dessa maneira, 
procura-se descobrir quais são os 
mecanismos nervosos que, efetiva
mente, controlam o medo.

Tanto a habituação* quanto o 
condicionamento desempenham 
papéis importantes na determina
ção das características das respos
tas de medo e fuga, e, principal
mente, das situações diante das 
quais o animal as apresentará.

Estuda-se o surgimento dessas
respostas na  infância dos animais e 
até mesmo antes do nascimento (os

pintos, por exemplo, imobilizam-se 
dentro do ovo em resposta a esti
mulações intensas).

Vários animais apresentam 
desde o nascimento respostas de 
medo, mas muitos aspectos delas 
ainda terão um desenvolvimento 
gradual e complexo nas primeiras 
fases da vida, principalmente 
quanto aos estímulos novos e à in
tensidade da reação do animal.

As condições em que o animal é 
criado afetam de maneira profunda 
e duradoura as respostas de medo 
que ele apresentará na vida adulta. 
Por exemplo: macacos criados iso
ladamente durante seis meses, fi
cam aterrorizados quando soltos 
pela primeira vez: alem disso, mui
tos aspectos do comportamento 
desses macacos se conservam defi
nitivamente perturbados, de modo 
que eles nunca desenvolverão com
portamento social considerado ade
quado ou “ normal” .

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Emoções; Estímulo e Resposta.

Melanésios, 
Povos

A região da Melanésia com
preende diversas ilhas do Pacífico 
ocidental: Nova Guiné, Salomão, 
Santa Cruz, Novas Ebridas, Leal
dade, Nova Caledónia e outras, 
além dos arquipélagos de Bismarck 
e Louisiade.

O nome “Melanésia” contém o ' 
radical grego melan (que quer dizer 
“escuro ): seus habitantes apresen
tam aspecto mais negróide do que 
os povos do Sudeste Asiático e da 
Pohnésia. Os melanésios são bai
xos, de pele muito escura e cabelo 
crespo, mas diferenciam-se dos ne
gros africanos por apresentarem 
nariz mais estreito e labios menos 
salientes.

Acredita-se que tenham sido dos 
primeiros habitantes da Oceania*, 
pois perderam toda a tradição rela

tiva a suas terras de origem, às 
quais não costumam fazer qualquer 
referência.

As línguas de algumas regiões 
das ilhas Salomão, Nova Britânia 
e Nova Guiné são conhecidas em 
conjunto como papua. As do resto 
da Melanésia pertencem à família 
malaio-polinésica, que inclui tam 
bém os idiomas das Filipinas*, da 
Indonésia*, da República Mal- 
gaxe* e da Federação da Maláisia*.

Embora os principais traços físi
cos, o meio ambiente, a economia 
e a organização social sejam seme
lhantes, os povos da Melanésia 
apresentam diferenças considerá
veis entre si.

Antes que o colonialismo* pro
vocasse a aculturação, a população 
melanésia distribuía-se em peque
nas aldeias ocupadas por grupos de 
parentes reais ou nominais, que 
possuíam terras em comum. A li
nhagem* fornecia a base da filia
ção e organização grupai. Em algu
mas aldeias, a filiação era 
patrilinear; em outras, matrilinear e 
mesmo bilinear. Adotavam a poli
gamia: os homens mais ricos ti
nham mais de duas esposas; os 
chefes de aldeia, várias. Através 
dos grandes grupos de descendên
cia (ou clãs*) — formados por li
nhagens de diferentes aldeias que 
mantinham relações de parentesco 
— , transmitiam-se a posse da terra 
e outros direitos econômicos, polí
ticos e sociais.

Em algumas tribos da  região, a 
chefia era hereditária, mas geral
mente a autoridade do chefe depen
dia de sua habilidade em comu
nicar-se com os espíritos, do 
desempenho que apresentava du
rante a guerra e de sua capacidade 
de acumular e distribuir riquezas, 
principalmente na forma de presen
tes ou de festas. Os chefes tinham 
direito de impor multas aos que in
fringiam as regras de vida social; 
podiam também estabelecer proibi
ções ou tabus sobre lugares, obje
tos e ações.

As relações sociais na troca

A alimentação dos melanésios 
baseava-se em taro, inhame e coco. 
Conforme a área, essa dieta era 
completada com bacata-doce, cana- 
de-açúcar, banana, fruta-pâo, sagu 
e produtos da caça e da pesca.

Atividades magicas cercavam o 
cultivo do inhame. Quando um 
novo campo era plantado, o feiti
ceiro da tribo celebrava rituais des
tinados a assegurar a fertilidade do 
terreno e também livrã-lo de in
fluências nocivas.

O trabalho era dividido de 
acordo com os sexos. Os homens 
desempenhavam as tarefas mais pe
sadas —  preparação da terra para 
o cultivo, construção de casas e ca
noas, a caça e a guerra — ; às mu
lheres cabiam o plantio, a colheita 
e a manufatura de cestas, esteiras 
e potes de barro.

Essa economia de subsistência 
permitiu, porém, uma especializa
ção intertribal e intratribal. No in
terior do grupo, por exemplo, a 
construção de canoas constituía 
uma tarefa especializada. O futuro 
proprietário reunia o material ne
cessário, mas confiava a constru
ção e decoração do b a rc o  a  u m aAtravés do mana qualquer objeto poderia adquirir poderes sobrenaturais.
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pessoa que, por ascendência e tra
dição, possuía habilidades e pode
res mágicos considerados indispen
sáveis para esse trabalho.

A diversidade entre os recursos 
naturais das regiões melanésias es
timulou a especialização. Eram co
muns as trocas dos peixes e maris
cos das comunidades litorâneas 
com os mais variados alimentos 
cultivados no interior.

Os habitantes de diversas ilhas 
desenvolveram uma forma bastante 
elaborada de comércio. Ele era 
feito por via marítima e, em algu
mas areas, controlado pelos chefes 
(donos das canoas empregadas nas 
grandes expedições). Cada aldeia 
mantinha relações econômicas e 
sociais com várias outras. Nas ex
pedições comerciais, costumavam 
levar alimentos para serem troca
dos por produtos ou objetos. Essas 
trocas nao apresentavam um sen
tido exclusivamente econômico: os 
aspectos sociais evidenciavam-se, 
em rituais, danças e gentilezas.

A troca de alimentos não contri
buía para aperfeiçoar a dieta dos 
grupos; apenas proporcionava uma 
ocasião para emergência de rela
ções sociais elaboradas. Essas rela
ções eram continuas, pois todo pre
sente exigia uma retribuição.

O antropólogo inglês Bronislaw 
K. Malinóvski* descreveu o kula, 
comércio desse tipo praticado pelos 
habitantes das ilhas trobriandesas. 
Os trobriandeses envolvidos no 
kula  trocavam dois tipos de bens: 
colares vermelhos . e braceletes 
brancos, feitos de pequenas con
chas. Nas trocas, os colares circu
lavam no sentido horário, e os bra
celetes, no sentido inverso. Quem

dava colares recebia braceletes e 
vice-versa. Mas esses enfeites quase 
não eram usados: os bens mais va
lorizados para a troca eram aqueles 
que não tinham qualquer utilidade 
econômica. Apesar disso, as trocas 
tinham sua importância, pois per
mitiam e obrigavam o contato en
tre os diferentes grupos, criando re
lações sociais permanentes e 
promoviam ainda um comércio se
cundário de bens úteis.

Europeus e melanésios

Os melanésios acreditavam em 
poderes sobrenaturais e nas forças 
malignas dos espíritos, crenças que 
influenciavam profundamente sua 
vida social. Para eles, o poder so
brenatural não era fixo nem deter
minado — podia existir em qual
quer momento e em qualquer ob
jeto.

Esse poder, conhecido em todo o 
Pacífico como mana, é um dos 
poucos elementos culturais que 
conseguiram sobreviver à chegada 
dos colonizadores.

As relações entre europeus e me
lanésios provocaram um processo 
de aculturação, intensificado a par
tir da Segunda* Guerra Mundial. 
As terras dos habitantes da região 
foram ocupadas e a população di
minuiu sensivelmente, devido a 
doenças e conflitos. Os remanes
centes, destribalizados, foram en
gajados em atividades produtivas 
dirigidas por europeus.

VEJA TAM BÉM : Oceania; Poli- 
nésios, Povos; Trobriandeses.

Melodia

A melodia é um dos três compo
nentes da música*, ao lado do 
ritmo* e da harmonia*. A expres
são vem do grego mélos (“articula
ção”) e odé (“canto”). Por defini
ção, melodia é uma sucessão de 
sons musicais, ascendentes ou des
cendentes, com alturas diferentes 
ou intervalos de grandeza e direção 
diversos e concebidos como um 
todo. Sua acentuação é dada pelo 
ritmo, do qual é inseparável. Como 
se trata de uma sucessão, o fator 
tempo é de importância básica, 
pois a melodia desenvolve-se com 
a alternação de sons de diferentes 
alturas (isto não significa que estes 
se sigam mecanicamente; cada um 
deles està em relação dinâmica 
com os anteriores e posteriores, 
formando uma totalidade).

A produção melódica utiliza re
cursos específicos:

INTERVALO — É a distância 
que separa duas notas de alturas di
ferentes, ligando-as e sendo por 
elas delimitado. A relação interna 
entre duas notas é determinada 
como grau de consonância ou dis
sonância. Em melodia fala-se so
mente de maior ou menor medida 
de consonância e de dissonância.

MOVIMENTO —  Um intervalo 
melódico também pode ser visto 
como um movimento ascendente 
ou descendente num espaço musi
cal entre as notas, e é mais per
ceptível ou menos, segundo o es
tilo melódico. Muitas melodias do 
canto* gregoriano, por exemplo, 
caracterizam-se por um breve mo
vimento ascendente e por um movi
mento descendente lento, enquanto 
o melodismo de Bach* constitui um 
movimento ascendente e esforçado, 
muitas vezes entrecortado, a que se 
contrapõe um outro descendente 
rápido (que pode ser brusco). Já  os 
compositores da polifonia* vocal 
dos séculos XV e XVI buscaram 
um equilíbrio quase mensurável en
tre o movimento ascendente e o 
descendente.

FIGURAS MUSICAIS — Os 
sons que compõem a melodia po
dem ter todos a mesma duração 
(cantus planus) ou durações dife
rentes; daí a necessidade das figu
ras musicais para grafá-los. Estas 
são hoje: semibreve, mínima, semí
nima, colcheia, semicolcheia, fusa e 
semifusa.

SEQÜÊNCIA —  A melodia é 
uma totalidade formada de frases 
que, por sua vez, formam períodos, 
estabelecendo assim o discurso mu
sical, dentro do qual existem pon
tos de tensão e relaxamento, pontos 
de repouso (pausas) ou de cortes 
violentos. A seqüência é a articula
ção entre as partes do discurso. 
Tanto a seqüência como a variação 
são ao mesmo tempo elementos de 
divisão e ligação. A seqüência me
lódica é constituída pela repetição 
de uma sucessão de notas. Se a se
qüência conserva a tonalidade ini
cial (seqüência tonal), a distância 
que separa alguns dos intervalos se 
acha modificada; se ela conserva 
rigorosamente os mesmos interva
los, dá-se uma simples transposi
ção em outra tonalidade (seqüencia 
real).

Ética, ação e paixão

A história da melodia desenvol
ve-se juntamente com a da música, 
desde sua expressão originária en 
tre os povos primitivos. Já  entre os 
antigos gregos, Aristóteles* acei
tava uma classificação filosófica 
das melodias em éticas, de ação, e 
apaixonadas. Em fins do século IV 
a.C., Aristoxenos dizia que a pre
sença ou a ausência de ordem 
num a composição melódica ou 
não-melódica podia ser comparada 
à disposição das letras na lingua
gem, pois somente com algumas 
combinações é que se formam as 
sílabas.

A linguagem musical compreen
dida como melodia durou ate o sé
culo IX, caracterizando um pe
ríodo de experiências musicais que 
culminaram no canto gregoriano. 
Na Idade Média, “melodia’ e “ can
ção” eram palavras usadas fre
qüentemente como sinônimos. No 
século X, Odode Cluny (?-942) de
monstrou a possibilidade de se fa
zer melodia com monocórdio. Na

Os contemporâneos de Bach julgavam sua música polifõnica ultrapassada.
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de forma diversa mais uma de suas 
possibilidades: a atonalidade.

Melodia de timbres

A expressão “ melodia de tim
bres”, do alemão Klangfarbenme- 
lodie, designa a fragmentação e dis
tribuição da frase musical por 
instrumentos de diferentes timbres, 
e foi empregada pela primeira vez 
por Arnold Schõnberg*, o criador 
do dodecafonismo*, em seu Tra
tado de Harmonia, publicado em 
1911. No tratado, Schõnberg ob
servara que, dentre as propriedades 
fundamentais do som (altura, dura
ção, intensidade e timbre), a melo
dia de timbres era a menos explo
rada. E propunha-se a dar-lhe o‘ 
devido relevo. Imaginou uma melo
dia que fosse caracterizada apenas 
pelo timbre.

Embora a idealização da melo
dia de timbres se deva a Schõnberg, 
seu discípulo Anton Webern* foi o 
primeiro e o mais radical prati
cante dessa nova espécie de melo
dia. Já em 1909, Webern anteci
pava a teoria schõnberguiana com 
as suas Seis Peças para Grande Or
questra, Op. 6, cuja primeira audi
ção (1913) se deu em Viena, sob a 
direção de Schõnberg. Embora ti
vesse começado a experimentar 
com os timbres no movimento Far- 
ben (Cores) das suas peças orques
trais Op. 16, de 1909, Schõnberg 
só ilustraria sua teoria em 1911, 
com Herzgewachse (Folhagens do 
Coração), Op. 20, e, em 1913/15, 
nos Quatro Lieder com Orquestra, 
Op. 22. Mas foi para Webern que 
a “ melodia de timbres” passou a 
ser uma característica estrutural, 
desenvolvida até as últimas conse
qüências. A partir dele; definiu-se 
como uma melodia continua, deslo
cada de um instrumento para ou
tro, mudando continuamente sua 
cor; ou seja, os instrumentos reve
zam-se tocando fragmentos da me
lodia, que, no entanto, não devem 
soar fragmentariamente, mas como 
um contínuo melódico. Nas Seis 
Peças para Grande Orquestra, as 
alternâncias de timbre ainda produ
zem algum efeito ornamental, mas 
a nova espécie de melodia adquire 
aspecto estritamente funcional nas 
obras de maturidade de Webern — 
a Sinfonia, Op. 21 (1928), o Quar
teto para Sax Tenor, Clarinete, 
Violino e Piano, Op. 22 (1930) e o 
Concerto para N ové Instrumentos, 
Op. 24 (1934) — , onde a cor so
nora deixa de ser decorativa para 
assumir uma função estrutural. Em 
1935, Webern aplicou também o 
tratamento tímbrico à transcrição 
do Ricercare a seis vozes, n.° 2, da 
Oferenda Musical de Bach*.

A Klangfarbenmelodie, através 
de Webern, influenciou profunda
mente os músicos da segunda me
tade do século, contribuindo assim

fiara dar origem aos diversos esti
os que se manifestam nos compo

sitores da geração "pós-weber- 
niana”, como B oulez , Stock
hausen* e John Cage*.

VEJA TAM BÉM : Canção; Escala 
Musical; Harmonia; Métrica; Mo- 
nodia; Música; Polifonia; Ritmo, 
Métrica e Pulsação.

França dos séculos XII e XIII, a 
melodia seria aperfeiçoada pelos 
trovadores e, durante a Renas
cença*, devido à grande preocupa
ção com a polifonia, a música era 
baseada em idéias melódicas e li
nhas trançadas numa textura bas
tante complexa. Mas, tanto na mú
sica sacra como na secular, eram 
ocasionalmente permitidas partes 
vocais, constituídas por uma única 
melodia. A crescente importância 
da canção-solo foi responsável por 
um refinamento da melodia que 
coincidiu com o surgimento da 
ópera* e da cantata.

No Barroco, o tratamento meló
dico foi predominantemente polifô- 
nico (varias melodias soando de 
modo simultâneo). Observando-se 
determinadas normas de composi
ção — chamadas em conjunto de 
contraponto — conseguiu-se ade
quar uma melodia às outras. Com o 
desenvolvimento da harmonia e o 
estabelecimento da homofonia (es
crita com preponderância de acor
des) a melodia passou a' ser um 
componente praticamente autô
nomo da estrutura da música da 
época. O novo estilo conferiu aos 
outros instrumentos um papel de 
acompanhamento da melodia prin
cipal, já  que prescindia das rígidas 
leis do contraponto.

A ênfase melódica dada pelos 
clássicos recaiu no encadeamento 
sucessivo e não simultâneo da me
lodia. Beethoven, por exemplo, é 
um caso típico dessa estrutura for
mal menos rígida que se tornou 
mais flexível ainda no Roman
tismo, quando a melodia esgotou 
suas possibilidades. Foi necessário 
então que a música desenvolvesse Schönberg 6 o criador da melodia de timbres. (Quadro de Egon Shiele.)

A melodia, inseparável do ritmo desde suas origens, desconheceu as possibilidades da harmonia até os clássicos.
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Memória

Em psicologia, o termo “memó
ria” designa a função mental que 
revive experiências passadas. Con
tudo, também é utilizado para indi: 
car o conjunto dessas experiências 
que podem ser recordadas, ou 
ainda a lembrança de um aconteci
mento passado específico.

A memória permite que as expe
riências acumuladas sejam utiliza
das sempre que necessário. Por 
isso, desempenha papel importante 
em todas as formas de atividade, 
especialmente a mental.

Essa capacidade de reter idéias 
está relacionada ao grau de evolu
ção atingido pelo organismo, tanto 
assim que o homem ocupa o nível 
mais elevado da escala. No en
tanto, tal capacidade apresenta va
riações individuais. Os estudos 
acerca do fenômeno procuram des
cobrir como acontecimentos e ex
periências são retidos e reproduzi
dos tanto em suas formas originais 
como através de sinais e símbolos 
equivalentes àquelas formas.

Supõe-se que todo aconteci
mento ou experiência que afeta o 
comportamento de um organismo 
dotado de sistema nervoso* central 
produz um traço ou um conjunto 
deles. Acredita-se que esses traços, 
responsáveis pela permanência de 
lembranças —  denominados ena- 
gramas, mnemes, ou traços mne
mónicos — , correspondam a modi
ficações no sistema nervoso 
central. Teoricamente, sob condi
ções apropriadas, os traços podem 
ser reavivados, provocando a lem
brança do fato ou experiência que 
lhes deu origem. A psicologia expe
rimental procura descobrir as con
dições necessárias para a perma
nência e estimulação desses traços.

Curvas de esquecimento

A publicação, em 1885, do livro 
Uber das Gedächtnis (Sobre a M e
mória), de Herman Ebbinghaus*, é 
considerada o início do estudo 
científico sistemático da memória. 
Tomando a si próprio como objeto 
de experiências, esse cientista tra
balhou com a aprendizagem* de 
listas de sílabas sem sentido, deter
minou a curva do esquecimento. 
Esta demonstra que a gradativa 
perda do material aprendido é mais 
rápida logo depois da aprendiza
gem. As curvas de retenção, obti
das com a aprendizagem de mate
riais significativos, mostraram uma 
forma geral semelhante, embora em 
ritmo mais lento.

Os procedimentos mais impor
tantes para medir a memória ou re
tenção são a evocação, o reconhe
cimento e a reaprendizagem. No 
primeiro, o sujeito deve lembrar o 
que aprendeu sem auxílio de estí
mulos indicativos. É o que ocorre, 
por exemplo, numa dissertação, 
quando a pessoa em exame não 
conta sequer com perguntas (que 
poderiam estimular sua memória). 
No reconhecimento, o indivíduo 
deve identificar o que aprendeu, 
procedimento que pode ser ilus-

trado com os testes de múltipla op
ção: uma das alternativas é a cor
reta e o examinando deve 
identificá-la. Na reaprendizagem 
mede-se o tempo ou o número de 
tentativas necessárias para o su
jeito reaprender algo.

Já foram obtidas algumas evi- 
dências_ acerca de certos aspectos 
do fenômeno. Sabe-se, por exem
plo, que a amplitude da memória
— o quanto se pode aprender — 
aumenta com a idade, até mais ou 
menos o final da  adolescência, e 
com o exercício.

Pode-se também afirmar que os

firocessos e as características que 
evam à aprendizagem eficiente 

conduzem também à maior reten
ção. Outro fator que pode influir na 
retenção é o grau de envolvimento 
do ego. Vários estudos indicaram 
que o material condizente com inte
resses, atitudes ou crenças, bem 
como o aprendido com grande mo
tivação, é mais bem retido. Por ou
tro lado, a teoria psicanalítica su
geriu que a lembrança de um 
acontecimento depende do grau de 
ansiedade que ele provocou. A lem
brança de certos eventos, pode ser 
reprimida ou distorcida, conforme 
as “ conveniências”.

D e  a c o r d o  c o m  a  h ip ó te s e  
q u e  a t r ib u i  à  m e m ó r ia  u m a  
b a s e  m o le c u la r ,  a s  p r o te in a s  
p r o d u z id a s  p e la  d e r r e p r e s s ã o  
d e  g e n e s  p r o v o c a m  e s t ím u lo s  
a t r a v é s  d e  s in a p s e s . E s ta s  
s ã o  in ú m e r a s  n o  s is te m a  n e r 
v o s o  e  s e  f o r m a m  d e  d iv e rs a s  
m a n e ir a s .  E n t r e ta n to ,  ra ra s  
v e z e s  ocorTem  e n t r e  a x â n io s  
d e  d u a s  c é lu la s ,  c o m o  m o s tr a  
a  fo t o m ic r o g r a f ia  a c im a .  A o  
la d o .  o b s e r v a -s e  u m a  re p re s e n  
t a ç ã o  e s q u e m á t ic a  d e s s a  
m e s m a  s in a p s e . q u e  s e  o r i 
g in a  d o  c o n ta to  e n t r e  d o is  
a x ô n io s  q u a s e  p a r a le lo s .

Em 1959, Penfield (1891- ) 
descobriu que um estímulo elétrico 
no córtex cerebral podia trazer à 
consciência do paciente lembran
ças detalhadas de antigos aconteci
mentos, esquecidos que se conser
vavam apenas no inconsciente. 
Esses choques só se mostram fun
cionais nos lobos temporais do cór
tex, mas é possível que o estímulo 
seja conduzido a outra região do 
encéfalo, onde estejam os reais cen
tros da memória.

Os mecanismos de transmissão e 
aparecimento dos modelos de com 
portamento ainda não são muito 
claros. As informações são prova
velmente armazenadas em uma 
macromolécula e liberadas por um 
sinal do ambiente ou do organismo.

As várias hipóteses

Alguns cientistas sustentam que 
a memória está condicionada a mu
danças na seqüência das bases do 
ARN (ácido ribonucléico). Essas 
alterações podem ser prtíduzidas 
por efeitos diretos ou secundários 
de estímulos elétricos sobre o ARN 
dos neurônios. Com a passagem do 
tempo, contudo, o ARN específico 
da memória pode, por sua vez,

exercer algum controle sobre a ati
vidade do neurônio.

Outras experiências sugerem que 
esse ARN e capaz de replicar-se 
(produzir outra molécula comple
mentar à original), pois em geral 
essa substância degrada-se em 
ritmo mais rápido que o do declínio 
da memória. Para alguns estudio
sos, a memória está ligada mais di
retamente ao aparelho genético.

Nenhuma teoria explica como a 
macromolécula —  ARN ou pro
teína —  pode afetar a transmissão 
sináptica (relação de contato entre 
as células nervosas) da informação 
entre neurônios, processo conside
rado essencial para o funciona
mento do cérebro.

Alguns cientistas concluíram 
que a proporção de adenina-uracila 
no AR n  do núcleo do tecido neu- 
ral do rato aumenta quando o ani 
mal é exposto a situações de apren
dizagem. As mudanças nas bases 
seriam produzidas por sinais elétri
cos, que provocariam a modulação 
da freqüencia (atividade cerebral). 
Condicionadas à freqüência modu 
lada, novas bases poderiam movi
mentar-se para o ARN e tornar-se 
estáveis ate que ocorresse a síntese 
de proteínas. Essa proteína especial

2.° axônio

/  neurilema fissura Y  j sinápticí
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sinapse 
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t.° axônio



Mendelismo 75

Na cibernética, a memória é uma relação entre o sistema e o observador.

seria dissociada rapidamente e se 
combinaria com a molécula com
plementar; tal complexo liberaria a 
substância transmissora que logo 
estimula o neurônio seguinte.

A hipótese mais aceita acerca da 
base molecular da memória é 
aquela que se baseia no fenômeno 
da. derrepressão dos genes. Estes 
funcionam no sentido de produzir 
substâncias requisitadas pelas célu
las; quando não existe essa necessi
dade, eles têm sua ação bloqueada 
e, no momento em que os produto
res da ação gênica sao requisitados 

. novamente, cessa a repressão. Li
vres para funcionar, os genes pro
duzem proteínas que provocam a 
passagem de estímulos através de 
sinapses específicas. Isso não re
quereria moléculas de memória, 
ma s u m modelo simplificado de co
nexões sinápticas.

M em ória  c ibernética

Segundo Ross Ashby, a posse de 
memória não é uma propriedade 
objetiva dt> sistema cibernético, 
mas uma relação existente entre 
este e o observador. Essa proprie
dade pode ser alterada se for intro
duzida qualquer mudança no canal 
de comunicação entre o sistema e
o observador.

Quando se atribui memória a um 
sistema, a fim de explicar seu com
portamento, admite-se que é im
possível observá-lo integralmente. 
Assim, por exemplo, conforme a 
fita esteja magnetizada ou não (+  
ou — ), um com putador* produz 
nela 1 ou 2. A magnetização ocorre

quando o operador liga um inter
ruptor.

Pode-se observar a correspon
dência:
interruptor fechado <—> + « —> 1 
interruptor aberto 2

Um observador que vê a fita 
magnética considera desnecessária 
qualquer referência ao passado 
para prever o comportamento da 
máquina, isto é, se ela vai produzir
1 ou 2: pode apenas observar seu 
estado atual. Se ela tem um + ,  pre
diz-se que seu estado será 1. Outro 
observador, que não pode ver a 
fita, só pode prognosticar o com
portamento da máquina, referin
do-se ao que ela fez há dez minu
tos: insiste em afirmar que ela 
possui memória.

Na realidade, os observadores 
não estão em desacordo, no en
tanto, fazem referência a sistemas 
diferentes.

Para o primeiro, máquina signi
fica: =  computador +  interruptor 
+  fita; para o segundo, =  compu
tador +  interruptor.

A memória é apenas um con
ceito que o observador utiliza para 
suprimir uma falta de informação. 
Quanto menor o número de variá
veis disponíveis, mais o observador 
se vê forçado a considerar que os 
fatos do passado desempenham pa
pel importante no comportamento 
do sistema.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
C ibern é tica : C o m p u ta d o r: in te li
gência; Nervoso, Sistema.

Mendelismo

Entende-se por “mendelismo” o 
conjunto de leis que presidem à he
reditariedade dos caracteres bioló
gicos. O termo deriva do nome do 
cientista considerado “pai da gené
tica*”, o abade Johann Gregor 
Mendel (1822-1884).

Nascido em Heinzendorf (Silé- 
sia Austríaca), e iniciando sua car
reira eclesiástica em 1843, Mendel 
sempre interessou-se por ciências 
naturais, nas quais se aprofundou 
na Universidade de Viena.

Mais tarde, feito abade de Briinn 
(hoje Brno, Tchecoslováquia), pas
sou a lecionar na escola local. Foi 
perante a Sociedade de Ciências 
Naturais de Brünn que ele apresen
tou, em 1865, os resultados de suas 
pesquisas sobre hibridizaçâo de er
vilhas; mas o alcance e o interesse 
de seu trabalho não foram percebi
dos de momento. No entanto, atra
vés das ervilhas, Mendel sabia estar 
propondo os mecanismos da here
ditariedade, inclusive com os 
princípios de probabilidade, se
gundo os quais um caráter parental 
(paterno ou materno) vem manifes
tar-se najjrole.

Foi so depois da divulgação e 
aceitação da teoria de Darwin* 
(contemporâneo de Mendel), que a 

uestão adquiriu relevo. Através do 
arwinismo*, a hereditariedade 

passou a ser aceita como fator bá
sico do processo evolutivo, e apli
cável não somente às plantas, mas 
também aos animais e ao homem.

No fim do século, interessados 
em conhecer os princípios da gené
tica, três investigadores —  De 
Vries, Correns e Tschermak — , 
trabalhando independentemente, 
chegaram às mesmas conclusões de 
Mendel. E só então percebeu-se a 
enorme importância do trabalho 
realizado pelo abade austríaco.

A herança das ervilhas

A ervilha é um vegetal hermafro
dita: os grãos de pólen (gametas

masculinos) e os óvulos (gametas 
femininos) encontram-se numa 
mesma planta. Esse fenômeno é co
mum no reino vegetal, mas even
tualmente pode ocorrer que o pólen 
de outro espécime, transportado 
por ventos, insetos ou pássaros, ve
nha a fecundar um ovulo, proce
dendo a um cruzamento acidental. 
Entretanto, isso não acontece com 
as ervilhas, onde o processo de po
linização* ocorre com as flores 
ainda fechadas.

Por isso, ao escolher as ervilhas, 
Mendel teve à disposição linhagens 
“puras”, isto é, com os elementos 
masculino e feminino sempre pro
vindos da mesma planta. Observou 
que, no curso das gerações, as ervi
lhas mantinham sempre as mesmas 
características. A forma da se
mente,' a cor da casca, a forma e 
tonalidade da vagem, o tipo de in- 
fiorescência e a altura da haste se
riam, numa nova planta, absoluta
mente semelhantes à planta-mãe.

Havia diferentes tipos de ervi
lhas, porém com desenvolvimento 
autônomo; por exemplo, ervilhas 
de sementes verdes, e outras de se
mentes amareladas. Mas, as de se
mentes verdes sempre geravam 
plantas com sementes da mesma 
cor e o mesmo ocorria com as de 
sementes amarelas.

A experiência de Mendel consis
tiu em destruir os estames não 
amadurecidos de uma planta (e 
com eles os gametas masculinos), e 
fertilizá-la com o pólen de outro 
tipo de ervilhas, obtendo assim o 
cruzamento.

A princípio, tratou de verificar o 
que sucedia tendo em conta apenas 
uma característica determinada. 
Cruzou plantas que geravam flores 
axilares com outras cuja inflores- 
cência era de tipo terminal. Como 
conseqüência, obteve apenas ervi
lhas com flores axilares.

Verificando num primeiro cruza
mento outras características, ob
teve sempre o mesmo resultado: 
num primeiro cruzamento, apenas 
uma das características conseguia 
manter-se, aparecendo na geração 
seguinte. Assim, flores axilares pre
dominavam sobre flores terminais, 
sementes lisas reproduziam-se em 
detrimento das rugosas, etc.

J o h a n n  G r e g o r  M e n d e l ,  q u e  la n ç o u  a s  b a s e s  d a  g e n é t ic a ,  fo i  a b a d e  n o  c o n 
v e n t o  d e  B r n o  (à  d i r e i t a ) ,  o n d e  r e a l iz o u  a lg u m a s  d e  s u a s  e x p e r iê n c ia s .
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Mendel chamou de dominantes 
as características que se manifesta
vam na primeira geração; enquanto 
as que não se revelavam foram de
nominadas recessivas.

Mas Mendel apurou que as ca
racterísticas ditas recessivas não 
haviam simplesmente desapare
cido. As ervilhas-filhas, autofecun- 
dando-se, produziam plantas onde 
o elemento recessivo podia reapare
cer. Na linhagem pura, uma ervilha 
de semente lisa sempre produzia 
“filhas” de semente lisa, mas a ervi
lha de semente lisa produzida num 
cruzamento teria filhas tanto de 
semente lisa como de semente 
rugosa.

Procedendo a milhares de testes, 
Mendel chegou a um resultado 
exato: no cruzamento de linhagens 
puras, o filho manifestará sempre o 
caráter dominante, no entanto, au- 
tofecundado, o elemento recessivo 
volta a manifestar-se no “neto” em 
25% dos casos.

A origem dos genes

Com a posterior descoberta do 
gene* (em decorrência da estrutura 
genética), as conclusões de Mendel 
revelaram-se precisas e puderam 
ser mais bem explicadas. Desco- 
briu-se que cada característica he
reditária provém dos genes, que se 
combinam aos pares —  um forne
cido pelo pai e outro pela mãe. Nas 
ervilhas hermafroditas de linhagem 
pura, o gene transmitido é sempre 
o mesmo. Uma planta de semente 
lisa (representada pelo símbolo R  
=  dominante) tem o par de genes 
R R ,  e tanto seu gameta masculino 
como o óvulo terao o gene R. Salvo 
em casos especiais de anomalias 
genéticas, a fecundação voltará a 
formar na planta-filha um par de 
genes R R .

Porém, no caso de cruzamento, 
só um gene R  será transmitido à fi
lha. O complemento do par provirá 
da outra planta. Se esta for de se
mente rugosa recessiva (represen
tada graficamente por r), a resul
tante será um par Rr. O dominante 
sempre se manifesta (e o filho terá 
a característica R  =  semente lisa), 
mas a transmissão para outras ge
rações é aleatória. Isto é, a ervilha 
R r  poderá transmitir indiferente
mente tanto um como outro de seus 
genes, para o pólen e para o óvulo. 
Com isso, há quatro combinações 
possíveis com idêntica probabili
dade de ocorrer: 

pólen R  x óvulo R  
pólen R  x óvulo r 
pólen r x óvulo R  
pólen r x óvulo r 
Assim, a nova ervilha poderá ter 

o par de genes R R , Rr, rR  ou rr. 
No caso rr (um em quatro, ou 
25%), o gene dominante já  não se 
apresenta, e a planta terá sementes 
rugosas (do gene recessivo).

Por outro lado, pode-se verificar 
que, ocorrendo R R  ou rr, o ele
mento provindo do cruzamento an
terior já  desapareceu, e os descen
dentes da autofecundação da 
planta voltarão a apresentar as 
mesmas características dos pais.

Esse fenômeno é mais fácil de 
compreender quando se trata dos 
chamados genes semidominantes, 
como, por exemplo, a cor vermelha 
das flores chamadas boca-de-leão.

game tas

Mendel estudou como os caracteres são herdados pelos descendentes. Cru
zando-se um espécime de caráter dominante (vermelho) com outro de cará
ter recessivo (branco), resulta uma geração que contém os dois fatores.

GENITORES

PRIMEIRA
GERAÇÃO

gametas

SEGUNDA
GERAÇÃO

-!r  A t i .r

A amarelo (dominante) B liso (dominante 

a — verde (recessivo) b enrugado (recessivo)

O cruzamento de ervilhas amarelas lisas (AABB) com verdes rugosas (aabb) 
produz uma geração com caracteres dominantes (AABB). Dos híbridos ob
tém-se uma proporção de nove plantas amarelas lisas, très verdes lisas, três 
amarelas rugosas, uma verde rugosa.

O cruzamento da planta de flor 
vermelha (R) com a branca (r) leva 
a uma planta-filha (Rr) de flores 
cor-de-rosa, cuja autofecundação 
tem como produto: R R  (flor verme
lha, 25% dos casos); R r  (flor rosa, 
25% dos casos); rR (flor rosa, 25% 
dos casos); ou rr (flor branca, 25% 
dos casos).

As descendentes das filhas ver
melhas ou brancas permanecerão 
sempre com as cores maternas, 
pois a combinação híbrida já  se 
desfez. Mas, nas plantas de flores 
cor-de-rosa, o processo continuará 
(R R , Rr, rR ou rr), com 50% de 
suas filhas mantendo a cor materna 
(o restante voltará às tonalidades 
originais). E assim sucessivamente, 
até o desaparecimento da carac
terística híbrida.

Mas as experiências de Mendel 
demonstraram que, a despeito das
combinações possíveis, o gene nao 
se altera, e daí a primeira lei de 
Mendel, ou Lei da Segregação: du
rante a formação dos gametas, os 
genes alelos separam-se ou segre
gam-se, indo cada um para game
tas diferentes, sem que haja altera
ção ou ainda contaminaçao de um 
pelo outro.

A herança independente

Sempre trabalhando com suas 
ervilhas, Mendel estudou também as 
possibilidades de combinação de 
várias características. Selecio
nando dois elementos —  flores e 
sementes — , cruzou outra vez li
nhagens puras de ervilhas.

Na primeira geração, obteve so
mente ervilhas de sementes lisas e 
flores axilares, mas, na segunda, o 
gene recessivo (semente rugosa e 
flor terminal) voltou a manifes
tar-se, e as novas plantas obedece
ram à seguinte proporção: 9/16 li
sas e axilares; 3/16 lisas e 
terminais; 3/16 rugosas e axilares; 
e 1/16 rugosas e terminais.

Constatou, dessa forma, que os 
eventos ocorriam com a probabili
dade estatística das combinações 
aleatórias, independendo um do ou
tro. O elemento recessivo conti
nuava aparecendo na proporção 
um em quatro, podendo combi- 
nar-se tanto com o outro caráter 
dominante manifesto na proporção 
3/4 (3/4 x 1/4 =  3/16), como com 
o outro recessivo _(1/4 x 1/4 =  
1/16). A combinação dos dois do
minantes (3/4 x 3/4) ocorria nove 
vezes em dezesseis.

Disso resulta a segunda lei de 
Mendel, ou Lei da Recombinação: 
quando dois indivíduos diferem en
tre si por dois (ou mais) pares de 
fatores, a herança de um par de fa
tores é independente da dos outros.

A conseqüência prática do_ tra
balho de Mendel foi a destruição de 
uma série de preconceitos existen
tes em zoologia e botânica, dando 
cunho científico à tarefa, da melho
ria dos rebanhos e vegetais úteis. 
No plano teórico, abriu o caminho 
p a ra  a construção de uma ciência 
da genética*, explicadora de todos 
osfenômenos da hereditariedade.

VEJA TAM BÉM : Darwinismo; 
Evolução; Gene; Genética; Hete-
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Meningite

Meningite é uma inflamação 
aguda dos envoltórios (meninges) 
de proteção do encéfalo e da me
dula espinal. Pode ocorrer como 
complicação de numerosas infec 
ções como otite, amigdalite, farín- 
gite, sarampo, caxumba e outras. A 
chamada meningite primária 
ocorre sem relação com uma infec
ção anterior e deve ser considerada 
uma infecção geral, com localiza
ção metástica nas meninges.

A meningite pode ser provocada 
apor várias bactérias que determi- 
'nam tipos diferentes de infecção 
meníngea: a meningocócica (Neis
seria meningitidis), a mais comum, 
é a única contagiosa e a de menor 
grau de letalidade; a pneumocócica 
(Diplococus pneumoniae), que 
surge como seqüela de infecções 
pulmonares, propagação de focos 
cranianos ou mesmo primária; a 
estreptocócica (Streptococus pyo 
genes), que ocorre mais freqüente
mente como complicação de infec
ções da mastóide, do ouvido médio, 
etc.; a tuberculosica (Mycobacte
rium tuberculosis), de incidência 
máxima na infância, entre 2 e 5 
anos, ocorrendo também como 
complicação de tuberculose; e a 
produzida por Hemophilus influen
zae, tipo muito freqüente de menin
gite purulenta na infância.

Sintomas

Os sintomas incluem febre, dor 
de cabeça intensa, vômitos repenti
nos e incontroláveis, agitação psi
comotora, presença de petequias e 
sufusões hemorragicas, choque e 
coma. A sintomatologia é muito rá- 

ida e a doença adquire em poucas 
oras um carater fulminante e mor

tal. O exame clinico evidencia si
nais meníngeos de rigidez da nuca, 
o sinal de Kernig e o de Brudzinski. 
Estando o paciente deitado de cos
tas, se o médico tentar dobrar-lhe 
a cabeça, ou se o paciente tentar 
sentar-se, observar-se-á que as per
nas se dobram automaticamente.

O diagnóstico causal rápido da 
doença, que permita estabelecer a 
terapeutica adequada, assegura um 
coeficiente menor de mortalidade e 
de complicações e seqüelas. Daí a 
importância do exame do liquor.

Os fatores da mortalidade da in
fecção meníngea são muitos e pren
dem-se à biologia dos agentes, à 
imunidade prévia do doente, â gra
vidade do acesso dos germes à me- 
ninge, à natureza aguda da doença, 
à rapidez dos sintomas, a eventuais 
dificuldades de diagnóstico em 
tempo hábil e à faixa etária do pa
ciente. A incidência é muito grande 
entre 0 e 4 anos quando o prognós
tico é pior.

Meningite meningocócica

A mais comum, transmite-se pe
las vias aéreas superiores, pela sa
liva ou secreções nasais dos doen
tes,ou portadores sãos da bactéria.

É doença endêmica em muitas 
regiões de alta densidade demográ-

fica, agravando-se no inverno e pri
mavera. Além disso, surgem epide
mias graves em ciclos de 20 ou 30 
anos. Existem vários tipos de me
ningite meningocócica, mas os de 
incidência mais freqüente são os ti
pos A, B e C.

Tratamento

O tratamento da meningite me
ningocócica abrange dois aspectos. 
Primeiro, é preciso que o paciente 
seja mantido em boas condições, 
com alimentação adequada, restau
ração do equilíbrio hidreletrolítico 
e alívio dos sintomas de dor de ca
beça e vômitos. No entanto, a parte 
mais importante da terapêutica é o 
seu aspecto específico, ou seja, o 
combate aos agentes causadores da 
doença. A penicilina G, em doses 
elevadas, é o antibiótico de pri
meira escolha. A evolução do qua
dro clínico pode, eventualmente, 
sugerir emprego de outros quimio- 
terápicos ou antibióticos.

O tempo médio de hospitaliza
ção, quando não há seqüelas neuro
lógicas, sensoriais ou motoras ou 
alteração psíquica, é de dez dias.

Em 1907, Davis, nos EUA, ob
teve uma vacina pelo aquecimento 
da cultura bacteriana da Neisseria 
meningitidis a 60° C e, nos anos se
guintes, apareceram outras com 
métodos mais ou menos semelhan
tes. Na década de 30, com o surgi
mento da sulfa e a manifesta sensi
bilidade da Neisseria meningitidis 
a ela, as vacinas foram relegadas 
para segundo plano. Nos últimos 
dez anos, entretanto, surgiram ce
pas sulfamido-resistentes de menin- 
gococos, que superaram a terapêu
tica até então usada. Nos anos 60, 
a necessidade de imunizar os solda
dos americanos enviados ao Viet- 
nam contra a meningite do tipo C, 
endêmica naquele pais, acelerou as 
pesquisas, ate a obtenção de uma 
vacina, em 1969, que garantiu imu
nidade a 90% dos vacinados.

Em 1971/2, a vacina para o tipo 
A, preparada na França pelo Insti
tuto Merrieux, foi testada no cintu
rão africano da meningite, ao norte 
da África, onde a doença grassa en- 
demicamente o ano todo, com sur
tos epidêmicos no inverno e na pri
mavera. Na Grande São Paulo, 
onde se verificaram 40 000 casos 
entre 1972 e 1975, as vacinas con
tra a meningite sofreram seu teste 
mais rigoroso. A vacinação em 
massa da população contra os ti
pos A e C determinou grande 
queda na incidência da doença. 
Não houve nenhum caso de menin
gite entre os vacinados até dois me
ses depois da vacinação, mas a efi
ciência geral da vacina ainda não 
foi determinada. O fator mais im
portante na determinação do efeito 
da vacina é a imunidade prévia que 
se adquire por contato com a bac
téria. Por isso, o efeito da vacina
ção das crianças de 2 a 12 anos é 
mais curto, dai a necessidade de re
forços que assegurem maior imuni
dade.

VEJA TAM BÉM : Epidemia; In
fecciosas, Doenças; Laboratório, 
Exames de; Neurologia; Preven
tiva, Medicina; Viroses.

O s  p o n to s  n e g r o s  r e p r e s e n t a m  a s  c é lu la s  in f la m a d a s ,  t íp ic a s  d a  d o e n ç a .

A  m a n o b r a  d e  B r u d z in s k i é  fu n d a m e n ta l  p a ra  o  d ia g n ó s t ic o  d a  m e n in g it e .
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Mercado

Em economia política, o termo 
“mercado” define a maneira pela 
qual se organizam as trocas feitas 
pelos agentes econômicos de uma 
sociedade (indivíduos, empresas ou 
governos). Pode ser entendido 
ainda como o “ local teórico” do 
encontro regular entre comprado
res e vendedores em determinada 
economia. Mercado de capitais, 
por exemplo, é a configuraçao das 
condições gerais de compra e 
venda de títulos negociáveis de ca
pital* (ações, letras de câmbio*, 
etc.), e não o local específico de 
realização dessas trocas.

Nas sociedades primitivas, onde 
a divisão* do trabalho era reduzida 
e a produtividade baixa, não havia 
excedentes regulares que permitis
sem a formaçao de um mercado.

Na sociedade feudal, os exceden
tes não eram trocados a ponto de 
formarem um mercado — eram 
apenas transferidos do camponês 
para o senhor das terras. Também 
a economia de subsistência — pra
ticada ainda hoje, por exemplo, em 
muitas regiões agrícolas do Brasil
—  apresenta reduzidas possibilida
des de trocas, embora haja exce
dentes.

Essas formas de organização da 
atividade econômica (primitiva, 
feudal e de subsistência) têm um 
elevado componente de economia 
natural, caracterizado pelo con
sumo de toda produção por parte 
de seus produtores (autoconsumo).
O processo de passagem da econo
m ia natural para a de mercado 
coincide com o desenvolvimento do 
capitalismo* comercial na Europa, 
em fins da Idade Média, e é carac
terizado por fenômenos que se in
terligam e que se explicam m utua
mente: aumento da divisão e da 
especialização do trabalho, eleva- 
çao da produtividade, existência re
gular de um excedente econômico 
intercambiável, formação de uma 
classe de comerciantes e desenvol
vimento das cidades.

E conom ia de  m ercado

Em lugar da antiga economia 
natural, passa a haver um meca
nismo de mercado composto basi
camente de oferta, demanda (ou 
procura) e preço*. Da interação 
desses elementos surge um sistema 
de estímulos e desestímulos que 
vão orientar a economia no sentido 
de determinar as possibilidades tec
nológicas (considerando-se a_ remu
neração dos agentes econômicos
—  compradores e vendedores).

A oferta representa o volume to
tal de determinada mercadoria, que 
os produtores (ou vendedores) esta
rão dispostos a vender a um deter
minado preço. Ela será diretamente 
proporcional ao preço conseguido.
Quanto maior o preço, maior a 
quantidade ofertada, ja  que preços 
maiores oferecem uma margem 
mais elevada de lucro. A demanda 
representa o lado dos consumido
res (ou compradores), cuja reação
é inversa: quanto mais elevado o No mercado, o confronto entre os produtores (oferta) e os consumidores (procura) estabelece os preços. (Java.)

A divisão e a especialização do trabalho caracterizam o desenvolvimento 
do capitalismo e a passagem da economia natural para a de mercado.

preço, menos eles estarão dispostos 
a comprar. Isso ocorre porque a 
preços mais elevados, certos com
pradores não podem adquirir a 
mercadoria e outros só poderão 
comprar uma quantidade menor 
dela. Oferta e demanda agem, por
tanto, em direções opostas em rela
ção aos preços. O equilíbrio pode 
ser alcançado quando, a um 
determinado preço —  o preço de 
equilíbrio — > as quantidades procu
radas são iguais as oferecidas.

A classificação mais importante 
dos mercados refere-se à natureza 
do encontro entre compradores e 
vendedores e à capacidade de cada 
um de influenciar o preço. Nos 
pontos extremos dessa classifica
ção estão o mercado de concorrên
cia perfeita (idealizado pela econo
m ia clássica) e o monopolio.

Um mercado seria de concorrên
cia perfeita quando reunisse, tanto 
do lado da oferta como do da pro
cura, grande número de agentes 
econômicos (compradores e vende
dores) indiferenciados entre si. (Ou 
seja, uma situação em que tanto faz 
para o produtor vender a este ou 
aquele, desde que paguem o mesmo 
preço, e vice-versa: o comprador 
não precisa escolher, pois os pro
dutos são homogêneos, seja qual 
for a origem. Além disso, a entrada 
de novos agentes no sistema seria 
livre.) A combinação dessas carac
terísticas teria de ser tal que ne
nhum dos agentes pudesse indivi
dualmente exercer influência 
perceptível sobre o preço. Qualquer 
vendedor que fixasse um preço 
maior perderia a clientela. Da 
mesma forma, sendo todos os com 
pradores pequenos, nenhum deles
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poderia tentar forçar a baixa do 
preço.

N a suposição de que a economia 
capitalista fosse basicamente for
mada por mercados de concorrên
cia perfeita, autores como Adam 
Smith* e David Ricardo* construí
ram a teoria econômica clássica. 
No entanto, os mercados de con
corrência perfeita praticamente de
sapareceram no capitalismo. Ques
tiona-se mesmo se alguma vez 
existiram. O funcionamento da 
economia de mercado alterou-se de 
maneira irreversível por muitos fa
tores, entre eles o gigantismo das 
unidades industriais modernas (por 
força de exigências técnicas, ou por 
critérios de rentabilidade, visando 
aos chamados ganhos de escala: 
quanto maior a produção menores 
os custos e maiores os lucros) e a 
crescente intervenção do governo 
na área econômica (formando em
presas, regulando os preços e a 
oferta monetária, etc.).

Entre as situações de mercado 
comuns nos dias de hoje, onde 
prevalece a concorrência imper
feita, destacam-se o monopólio, o 
oligopólio, o monopsónio, o oli- 
gopsonio e a concorrência mono- 
polística.

M ONOPÓLIO —  Um único 
produtor encarrega-se de toda a 
oferta e exerce grande poder sobre 
o preço, já  que não tem concorren
tes. Os governos costumam opor 
barreiras aos monopólios privados 
e suas formas disfarçadas, como os 
cartéis e os trustes, proibindo-os 
por lei ou limitando os preços. 
(Certas concessionárias exercem 
monopólio de serviços públicos, 
como energia elétrica, mas seus 
preços são fixados pelo governo.)

OLIGOPÓLIO —  Regime de 
mercado em que há um, pequeno 
número de vendedores. É o caso, 
por exemplo, do mercado de auto
móveis, controlado por poucas em
presas muito poderosas.

MONOPSÓNIO e OLIGOPSÔ- 
NIO —  Nesses casos, o controle 
do mecanismo está do lado da pro
cura, centralizada em um (monop- 
sônio) ou em poucos (oligopsônio) 
compradores. E mais freqüente nas 
transações intermediárias do sis
tema produtivo, como em certos 
mercados de matérias-primas in
dustriais e em setores ligados à co
mercialização de produtos agríco
las. (No caso do leite, por exemplo, 
milhares de pequenos produtores 
entregam sua cota diária a poucos 
distribuidores.)

CQN CORRÊNCIA MONO- 
POLÍSTICA —  Caracteriza-se por 
mercados em que, tanto na oferta 
como na procura, permanece um 
grande número de vendedores e 
compradores, mas os produtos são 
de a lg u m a  fo rm a  d ife ren c iad o s , o 
que permite certa margem de mani
pulação no preço.

Cada produtor associa às merca
dorias sua imagem específica (a 
marca), induzindo os compradores 
a considerá-la melhor que as ou
tras. O pequeno comércio varejista 
é um exemplo típico (entre os mi
lhares de restaurantes e casas de 
lanches de São Paulo, por exemplo.

Associando a imagem à marca, através da propaganda, o produtor induz a escolha de determinadas mercadorias.

t S I A  A D M I T I N D O  =
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Mercado de trabalho —  confronto entre a oferta e a procura de emprego.

sempre é possível encontrar dife
renças que justifiquem a preferên
cia do cliente por um deles).

Existem também os monopólios 
bilaterais, em que se observa a limi
tação do número de agentes tanto 
do lado da oferta como do lado da 
demanda.

Outras classificações

De acordo com seu alcance, os 
mercados podem ser locais, regio
nais, nacionais e mundiais. Entre 
os fatores que determinam o al
cance de um mercado estão a es
cala de produção, as características 
da mercadoria, a amplitude da de
manda, o grau de organização do 
comércio e o estágio de desenvol
vimento econômico-social. Por 
exemplo, os terrenos urbanos têm 
um mercado local e o petróleo, um 
mercado mundial.

Quanto à natureza da mercado
ria, podem-se distinguir mercados 
monetário, de trabalho, de produ
tos e outros, conforme o critério de 
estudo. O mercado de produtos 
pode ser dividido nos mercados de 
bens de consumo e de bens de capi
tal; e o de trabalho, conforme a na
tureza e o grau das qualificações 
profissionais.

A microeconomia, que tem por 
objeto as ações econômicas apenas 
de indivíduos e empresas, estuda o 
mercado em seu funcionamento ge
ral, características básicas, e com
portamento dos agentes econômi
cos. O estudo da demanda de 
determinados produtos e das ma
neiras de influenciar o mercado 
cabe à mercadologia*.

VEJA TAM BÉM : Capital; Capita
lismo; Consumo; Divisão do Tra
balho; Economia; Lucro; Merca
dologia; Preço; Produto; Sistemas 
Econômicos.
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Mercado 
Comum Europeu

Em 1948, dezesseis países da 
Europa, ainda abalada pelos efeitos 
da Segunda* Guerra Mundial, fir
maram um acordo criando a Orga 
nização de Cooperação Econômica 
—  mais tarde transformada em Or
ganização de Cooperação e Desen
volvimento Economico — , enti
dade que deveria promover o 
desenvolvimento* econômico e a 
intensificação do comércio entre os 
países membros. Mas esse orga
nismo não chegou a cumprir seus 
objetivos, pois, além de reunir nú
mero elevado de países (o que difi
cultava a unificação), a Gra-Breta- 
nha —  que desempenhava papel 
preponderante na organização — 
colocava em primeiro plano os pro
blemas da Comunidade* Britânica 
de Nações.

A França propôs então a forma
ção de um grupo mais limitado, ba 
seado apenas na produção e no co
mércio do carvão e do aço. Surgiu, 
assim, a CECA_(Comunidade Eu
ropéia do Carvão e do Aço). Os 
franceses acreditavam que uma Eu
ropa coesa poderia representar 
uma barreira ao avanço comunista 
e, ao mesmo tempo, poderia consti
tuir uma potência análoga aos Es
tados Unidos.

Em 1954, os europeus concluí
ram que a transformação da infra- 
estrutura econômica seria essencial 
para a evolução das superestrutu
ras políticas. O resultado dessa re
tomada de posição foi o Mercado 
Comum Europeu (MCE), formali
zado em março de 1957 com a as
sinatura do Tratado de Roma. Seis 
países —  Bélgica, Holanda, Lu
xemburgo, Alemanha Ocidental, 
Fràhça e Itália —  firmaram o 
acordo, que entrou em vigor em 1.“ 
de janeiro de 1958.

Com sede em Bruxelas, na Bél
gica, o MCE começou a adotar me
didas visando a estabelecer uma 
política econômica comum (com a 
eliminação de tarifas alfandegárias 
internas e outras barreiras comer
ciais e a unificação das tarifas ex
ternas) e a incentivar, ainda, o livre 
movimento de mão-de-obra, bens, 
serviços e capitais dentro da comu
nidade. O Tratado de Roma previa 
a abertura das fronteiras nacionais 
por etapas; o período de transição 
findou em 1970.

As tarifas alfandegárias para o 
comércio entre os países membros 
foram reduzidas pela primeira vez 
em 1959, decrescendo 10% por 
ano. O movimento livre de mão-de- 
obra, capitais, bens e serviços foi 
assegurado, e introduziu-_se um sis
tema para a harmonização dos im 
postos alfandegários, através de 
uma taxa adicional comum, cuja 
instituição foi completada em 
1970. 0  MCE adotou também me
didas para a coordenação de pro
gramas monetários, orçamentários 
e fiscais.

O Acordo de Luxemburgo (29 
de janeiro de 1966) estabeleceu or-
g a  n iz a ç ã o  ú n ic a  d e  m e r  c a d o s , c o m

preços comuns e caixa comunitária 
financiada pelos países importado
res. Em 1968 foram regulamenta
dos os mercados comuns de carne 
bovina e produtos lácticos.

Como primeiro passo para a 
criação de uma moeda única, o 
M CE aprovou, em 1970, o Plano 
Barre, que visava à formação de 
um fundo de reserva europeu.

Em 1969, o MCE assinou acor
dos de associação com o Marrocos 
e á Tunísia e, em 1970, firmou um 
tratado comercial de três anos com 
a Iugoslávia (o primeiro com um 
país da Europa oriental).

A  22 de janeiro de 1972, mais 
três países foram aceitos como 
membros: Inglaterra, Irlanda e Di
namarca, para serem efetivados em 
l.° de janeiro de 1973. A Inglaterra 
só conseguiu entrar para a comuni
dade apos dez anos de negociações: 
sua admissão fora vetada por De* 
Gaulle, em 1963 e em 1967.

O s resu ltados do  M C E
O Mercado Comum Europeu, formalizado em 1957, tem sede em Bruxelas.

Em dez anos (até 1968), o pro
duto interno bruto da comunidade 
aumentou cerca de 111%, en
quanto o crescimento dos Estados 
Unidos, no mesmo período, foi de 
75,6%, e o da Gra-Bretanha, de 
70,1%. Os salários brutos, na mé
dia conjunta, quase dobraram, au
mentando 107% na Itália, 99% na 
Alemanha e 83% na França. O 
índice de desemprego caiu de 3,5 
(1958) para 2% (1968).

O comércio interno do Mercado 
Comum Europeu progrediu em 
318% no período 1958/68, en
quanto a expansão do comércio 
mundial foi pouco superior a 90%. 
As importaçoes do MCE aumenta
ram 93% e as exportações 85%, en
tre 1958 e 1966. A medida que o 
comércio entre os países membros 
se intensificou, cresceu a participa
ção da “ Grande Europa no mer
cado internacional. Por exemplo: o 
comércio exterior da Itália, que na 
década de 50 representava menos 
de 10% chegou a 23% de seu pro
duto nacional bruto, em 1968.

A  busca  d a  unidade

Embora o Mercado Comum Eu
ropeu tenha conseguido certa uni
dade no plano econômico, não ob
teve a coesão político-econômica. 
O espírito comunitário que predo
minou na década de 50 foi poste
riormente abalado por duas crises, 
ambas provocadas pela França: ao 
vetar, em 1963, a entrada da Grã- 
Bretanha ao MCE, e, em 1965, 
quando começou a paralisar o fun
cionamento das instituições da co
munidade européia em seu territó
rio, por divergências com relação à 
política agrícola.

As crises foram superadas e, 
já  com nove membros — França, 
Alemanha Ocidental, Itália, Bél
gica, Holanda, Luxemburgo, Ingla
terra, Irlanda e Dinamarca — , o 
Mercado Comum Europeu entrou, 
no início da década de 70, numa 
fase de consolidação, firmando-se 
como unidade econômica.

Menor desemprego e maiores salários: alguns resultados do MCE na década VEJA TAM BÉM : Organizações
de 60. (M. Harmol, na prosidftncia das reuniões de Luxemburgo, em 1969.) In tern a c ion a is .
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Mercadologia

Mercadologia é a aplicação dos 
recursos do produtor às oportuni
dades de mercado*. A rigor, tra
ta-se de denominação imprópria, 
pois osufixo logia serve para desig
nar ciçncia, e a mercadologia é um 
conjunto de técnicas comerciais 
que utiliza dados matemáticos, es
tatísticos, econômicos, psicológi
cos e sociológicos.

A disposição dos clientes de ad
quirir maiores ou menores quanti
dades de bens ou serviços e cha
mada de “ procura” ou “demanda”. 
Já o produtor toma decisões 
quanto à qualidade e quantidade de 
sua produção: estabelece oferta. 
Esses dois fatores são a base do 
equilíbrio do mercado. Existe uma 
intercomunicação da oferta com a 
procura: para planejar sua ativi
dade, o produtor precisa levar em 
conta as necessidades e aspirações 
do consumidor. E este se baseia na 
oferta para comprar artigos ou 
contratar serviços. Quando o fabri
cante estimula a procura de seu 
produto, o comprador reage na me
dida em que esse estímulo aguça 
seus desejos. Essas reações, devida
mente interpretadas, podem confir
mar ou modificar o planejamento e 
a execução das atividades do pro
dutor. Para atingir seus objetivos,o 
produtor precisa influenciar o con
sumidor e manipular o desenvolvi
mento do processo de comunicação 
existente entre os dois. As decisões 
e ações do produtor, nessa manipu 
laçao, constituem o objetivo princi
pal das técnicas e dos estilos que 
constituem a mercadologia.

am reu x 
rmes nouvelles, 

jx qui vivent 
leur temps,

lettera 36 
divetti

i portable une écriture raffinée
O anúncio de um produto ao mercado consumidor é uma das fases finais 
de um processo em que se aplicam inúmeras técnicas mercadológicas.

Por muito tempo, o grande pro
blema das empresas* em todos os 
ramos produtores foi o de acompa
nhar o crescimento contínuo da de
manda. Esta, chegando a certo 
nível de saturação, tornou-se cada 
vez mais complexa e sofisticada, 
criando forte, concorrência entre os 
fornecedores, que precisaram adap
tar-se às necessidades atuais — e 
mesmo futuras — do consumidor.

Isso levou as empresas a fazerem 
grandes investimentos para aumen
tar sua produtividade (baixando, 
conseqüentemente, os custos de 
produção) e melhorar a qualidade 
do produto. Com o desenvolvi
mento de processos de fabricação 
cada vez mais aprimorados, os bai
xos custos de produção e boa quali
dade ficaram ao alcance da maio
ria das empresas. Para poder 
enfrentar a concorrência, as empre
sas passaram a usar diversos recur
sos: modificar o produto de modo 
a aumentar sua utilidade; descobrir 
novos usos para ele; ampliar o mer
cado pela descoberta ou criação de 
novos consumidores; criar novas 
mercadorias; convencer os consu
midores de que seu produto tem 
mais utilidade do que os de seus 
concorrentes.

Antes da tomada de qualquer 
dessas atitudes, é necessária uma 
cuidadosa análise de mercado, que 
indique quais as reais necessidades 
do consumidor e as motivações que 
o levam à compra; depois dessa 
pesquisa, deve fabricar um produto 
capaz de satisfazê-las.

Tal mudança de orientação (an
teriormente, forçava-se o compra
dor a aceitar qualquer artigo que a 
empresa tivesse interesse em produ
zir) marca o nascimento da merca
dologia. Para esta, o que pesa é o 
consumidor e não o produto.

Informação e análise

Normalmente, o produtor adota 
objetivos definidos que permitem 
certa rentabilidade num período de 
tempo relativamente curto. Mas, 
seja qual for seu objetivo (manuten- 
çao ou aumento das vendas; au
mento do lucro unitário; cresci
mento do consumo per capita, etc.), 
o fabricante precisa traçar uma es
tratégia adequada para que ele seja 
atingido, baseando-se no conheci
mento de seus recursos e das opor
tunidades de mercado.

Na atuação de uma empresa, são 
identificáveis forças externas (não 
controláveis por ela) e internas (que 
a empresa pode escolher, depois de 
analisar a conjuntura das forças ex
ternas). Assim, a adequaçao do 
produto ao mercado (força interna) 
e conseqüência do conhecimento e 
da análise desse mercado (força ex
terna).

Além da concorrência, são for
ças externas a ação governamental 
(o Estado pode intervir na econo
mia através da legislação e da polí
tica econômica e tributária), a ca
pacidade financeira (os recursos 
são obtidos num mercado de capi
tais nem sempre estável), e a de
m anda (a procura pode ser influen
ciada, mas não controlada).

As forças internas (composto 
mercadológico) subdividem-se em

Manipulando características psicológicas dos consumidores, os especialistas procuram criar imagens adequadas dos composto do produto (que inclui 
produtos. A diferenciação através de embalagens constitui-se numa etapa essencial desse processo. todas as características dos bens e
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Na base do mercantilismo, o ouro e a prata. (Miniatura de F. de Rohan.l

serviços produzidos pela empresa, 
como projeto, preço, aparência, 
embalagem, padronização, prazo 
de entrega, qualidade e assistência 
técnica); composto promocional 
(esforço de venda da empresa, 
abrangendo a publicidade, promo
ção de vendas e persuasão pessoal); 
e composto de distribuição (vias es
colhidas para levar o produto até o 
consumidor).

Conhecimento de mercado

Depois de conhecer seus recur
sos, o produtor precisa pesquisar as 
características, o número, a locali
zação, as necessidades e as atitudes 
dos consumidores efetivos e poten
ciais. Para tanto, o produtor usa 
técnicas estatísticas, psicológicas e 
sociológicas aplicadas à pesquisa 
de mercado. Os dados obtidos — 
e as conclusões decorrentes — pre
cisam ser constantemente registra
dos e atualizados, uma vez que o 
mercado vive constantes modifica
ções, devido às condições sociais, 
políticas, econômicas, financeiras e 
psicológicas. Portanto, há necessi
dade de renovação permanente no 
campo da pesquisa.

Adequação do produto 
ao mercado

A acomodação constante e dinâ
mica do produto ao mercado é bá
sica para a mercadologia. As 
características de qualquer merca
doria podem ter um processo 
físico ou psicológico que as torna 
condizentes com as necessidades 
de mercado.

O planejamento dos aspectos 
físicos ou químicos de um produto 
visa a atingir o mais elevado grau 
de utilidade para o grupo consumi
dor a que se destina. Um veículo 
motorizado para uso em áreas ru 
rais, por exemplo, terá marchas, 
suspensão e lataria coerentes com 
as condições, geralmente precárias, 
das estradas dessas_ regiões. Por ve
zes, as modificações do produto 
não trazem nenhum verdadeiro 
aperfeiçoamento, mas satisfazejn a 
expectativa do consumidor. E o 
caso dos diversos tipos de sabão: 
quase todos contêm ingredientes

que produzem espuma — embora 
isso não melhore a função especí
fica do produto (a de limpar) — , 
porque as pesquisas indicam que o 
consumidor de sabões exige es
puma.

As características de um pro
duto, portanto, são quase sempre 
determinadas pelas informações 
que a empresa tem sobre as neces
sidades e preferências do mercado 
consumidor.

__ O segundo processo de adequa
ção do produto ao mercado trata 
do “rótulo psicológico” do pro
duto. Qualquer pessoa ou entidade 
apresenta determinada imagem aos 
indivíduos e grupos com os quais 
tem contato, provocando atitudes 
favoráveis ou não à sua aceitação. 
O mesmo acontece com um pro
duto, e essa reação é determinada 
por sua imagem que, por sua vez, 
constitui em boa parte resultado da 
propaganda.

0  primeiro passo para constituir 
uma imagem para um produto é a 
designaçao pela qual ele passa a ser 
conhecido e distinguido dos de 
mais: é o caso das marcas* que se 
fixam a ponto de serem vistas 
como identificação do produto. O 
objetivo procurado é o de ampliar 
e deslocar a área de decisão do 
comprador —  o preço deve ser 
apenas um entre todos os fatores 
que constituem a imagem de um 
produto ou serviço (de modo a não 
chamar a atenção sobre si mesmo).

A adequação psicológica do pro
duto a seu mercado também de
pende da apresentação, pela qual se 
estabelecem os contatos visual, tá- 
til e olfativo entre o consumidor e 
o produto. Portanto, são de ex
trema importância a forma, a cor, 
o tipo de embalagem*, a exposição 
do produto e o local de venda. Es
ses elementos devem conduzir a 
atenção do consumidor para a mer
cadoria, informá-lo sobre sua natu
reza e procedência e estimular sua 
preferência.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Empresa; Marca; Mercado; Pro
duto; Publicidade e Propaganda; 
Vendas.

Mercantilismo

Inspirando a política econômica 
dos Estados* europeus nos séculos
XVI, XVII e XVIII, o mercanti
lismo desenvolveu-se como dou
trina no contexto de dois aconteci
mentos essenciais: a definitiva 
instalação dos grandes Estados na
cionais e o afluxo de metais precio
sos que se seguiu aos descobrimen 
tos* marítimos.

Sob o Absolutismo*, o mercanti
lismo não foi somente um sistema 
econômico; mas também um pro
grama político; através dele, a in
tervenção governamental garantia 
o desenvolvimento do comercio e o 
fortalecimento do poder estatal. 
Assim, a presença e a atuação do 
Estado foram fundamentais para o 
mercantilismo, que, ao proporcio
nar o aumento de riquezas, permi
tia a construção de navios e o me
lhor aparelhamento dos exércitos. 
Essa doutrina não poderia ser le
vada à prática sem a Monarquia* 
absoluta e o desenvolvimento da 
burguesia* (que, em troca do apoio 
ao poder real, obtinha medidas de 
estímulo para seus negócios).

A mesma época implantou-se 
também a política do “ metalismo” : 
quanto maior fosse o montante de 
metais preciosos, mais rico o Es 
tado seria considerado. Certos paí
ses, como a Espanha, obtinham fa
cilmente ouro e prata de suas 
colônias. Outros procuravam a 
compensação colocando em prá
tica princípios mercantilistas: pro

curavam aumentar a exportação, 
exigindo pagamento em ouro.

Para atingir esses objetivos, os 
governos nacionais taxavam as im
portações, concediam prêmios às 
exportações e estimulavam a fabri
cação manufatureira de produtos 
exportáveis. Esta era uma forma de 
assegurar sua auto-suficiência e as
sim garantir a entrada líquida de 
metais, que reforçaria o poderio na
cional. Impulsionavam a produção 
e a exportação, controlando horá
rios de trabalho e salários e inter
vindo freqüentemente na vida parti
cular dos indivíduos. O incentivo 
aos casamentos e à natalidade era 
um recurso para aumentar a mão- 
de-obra e, conseqüentemente, a 
produção; dava-se assistência aos 
pobres para que também pudessem 
consumir e afirmava-se que um 
povo sadio e abastado era a basé 
do desenvolvimento futuro. O inte
resse do governo pela expansão do 
comércio e da indústria ligava-se 
mais ao fortalecimento da “nação” 
do que ao bem estar dos comer
ciantes e industriais.

A regra do mercantilismo era 
produzir muito e consumir pouco, 
vender muito e comprar pouco. 
Isso estimulou o colonialismo* e 
permitiu uma acumulação e con
centração de capitais* sem prece
dente. Os Estados colonialistas for
çavam as colônias a vender barato 
matérias-primas e a comprar por 
preços elevados os produtos m anu
faturados. Mantinham-se assim as 
colônias na mais completa depen 
dência* econômica e política.

Possibilitando o incremento de 
riquezas nos países da Europa oci
dental, o mercantilismo lançou as 
primeiras bases para a futura Re-
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O acúmulo de riquezas possibilitava a construção de navios para o grande 
surto comercial. (Porto de Londres, durante a época do mercantilismo.)

volução Industrial* e para a era do 
capitalismo*.

Os teóricos do mercantilismo 
eram, mais que economistas, inte
lectuais que observavam os fatos 
empiricamente. Era o caso de Jean 
Bodin*, na França, e Thomas Hob
bes*, na Inglaterra.

Um sistema colonialista

A Holanda foi o país em que 
pela primeira vez a burguesia assu
miu o controle da economia. Her
deira do comércio medieval, que 
atingiu o apogeu com a Liga Han- 
seática*, dominou o comércio 
marítimo na primeira metade do 
século XVI, com a Companhia Ho
landesa das índias Orientais (e, 
mais tarde, também Ocidentais). 
Todos os produtos do Oriente po
diam ser encomendados em Ams
terdam, onde, ao lado da Compa
nhia, instalaram-se a casa da 
Moeda e o Banco de Amsterdam.

Os burgueses constituíam o pró
prio Estado, numa identidade per
feita. O soberano da Federação das 
Províncias Unidas, escolhido por 
uma dieta composta de vários re
presentantes provinciais, gover
nava em regime parlamentarista. O

diretor do Banco de Amsterdíjm 
participava da Companhia das In 
dias e exercia as funções de burgo 
mestre da cidade.

Com a ética protestante, logo 
adotada pela burguesia holandesa, 
consagrou-se a valorização do tra
balho, do lucro, dos bens materiais, 
abolindo-se os tabus que os câno
nes do catolicismo opunham à li
berdade econômica, durante a 
Idade Média. Daí a luta entre a 
burguesia e o Rei Filipe* II, da Es
panha católica, que na época dom i
nava a Holanda. Mas o poderio 
mercantilista holandês seria sobre 
pujado pelo da Inglaterra.

Na Espanha, o mercantilismo foi 
colocado em prática em sua forma 
mais simples: consistiu em proibir 
a exportação de metais preciosos, 
que chegavam das colônias na 
América. A saída de ouro e prata 
foi interditada e o produto das ven
das de mercadorias espanholas de 
via ser repatriado em dinheiro. Os 
estrangeiros que ofereciam merca
dorias na Espanha não podiam tro
cá-las por moedas, mas por produ 
tos espanhóis. Assim, a moeda 
espanhola tornou-se a mais forte da 
Europa, apesar da evasão de metais 
preciosos.

Também a Inglaterra manteve ri
goroso controle sobre o comércio, 
a indústria e a navegação. A partir 
do reinado de Elizabeth* I, instituí
ram-se altas tarifas alfandegárias e 
procurou-se conquistar novas colô
nias para garantir o monopólio de 
comércio. Internamente, impe- 
dia-se a ociosidade: todo cidadão 
era obrigado a desempenhar uma 
atividade útil, com horas e salários 
regulamentados por lei.

Em 1651, Cromwell* decretou a 
Lei da Navegação, pela qual todos 
os produtos coloniais deveriam ser 
transportados em navios ingleses, a 
fim de que se eliminasse a concor
rência holandesa e portuguesa. Em 
1660, essa lei tornou-se ainda mais 
restritiva para os concorrentes. An
tes d,e chegarem a outros portos da 
Europa, os produtos provindos das 
colônias inglesas — como o ta 
baco, açúcar, e algodão — deviam 
passar pela Inglaterra, onde esta
vam sujeitos a taxas alfandegárias. 
Internamente, porém, antecipan
do-se ao liberalismo* econômico, a 
Inglaterra incentivou a livre con
corrência para se ampliar a produ
ção de mercadorias exportáveis.

Na Alemanha, o mercantilismo 
surgiu muito mais tarde, no século 
XVIII, sobretudo durante os reina
dos de Frederico* Guilherme e de 
seu filho, Frederico*, o Grande. As 
lutas internas e a fragmentação 
política não permitiram ao país 
competir com as demais nações na 
busca de colônias. Seu mercanti
lismo voltou-se para o planeja
mento econômico interno.

Como o objetivo principal dos 
economistas alemães era aumentar 
a riqueza do Tesouro, foram cha
mados “cameralistas” (die Kam- 
mer = “ tesouro” ).

A intervenção do Estado favore
ceu as obras públicas e a constru
ção de estradas e canais. No 
c am p o , p ro c u ro u -se , n a  o rie n ta ç ão  
das culturas, maior produtividade.

E, a fim de que o país se tornasse 
auto-suficiente, proibiram-se a ex
portação de matérias-primas e a 
importação de produtos manufatu
rados. Para aumentar o poderio da 
nação e do próprio monarca, au- 
mentou-se consideravelmente o 
Exército.

Na França, o mercantilismo foi 
desenvolvido a partir do reinado de 
Luís* XIV, quando Jean-Baptiste 
Colbert* passou a dirigir a econo
mia do país, enfrentando a oposi
ção da nobreza de origens feudais 
ao comércio e às manufaturas. Col
bert lutou pelo engrandecimento da 
burguesia, incentivando os nobres 
a investirem nas indústrias, conce
dendo títulos e honrarias, e pre
miando as manufaturas. Seguindo 
as pegadas da Inglaterra e lutando 
contra todos os obstáculos, Colbert 
não pôde contar com o estímulo re
ligioso, pois na França dominava a 
Contra-Reforma.

A França também entrou no 
jogo colonialista, comprando as 
ilhas de Martinica e Guadalupe e 
conseguindo penetrar em São Do
mingos, no Canadá e na Luisiana; 
além disso, fundou entrepostos co
merciais na África e no Oriente.

Dentro do país, as novas indús
trias instaladas recebiam vantagens 
nos impostos, mas, em contrapar
tida, eram obrigadas a comprar a 
matéria-prima do Estado e a fabri
car somente produtos que propor
cionassem grandes lucros no mer
cado internacional. Assim, preços e 
qualidade eram rigorosamente con
trolados.
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À máxima distância da Terra (posição 1), o disco de Mercúrio apresenta-se inteiramente iluminado, mas seu diâme
tro é de apenas cinco segundos de arco. À medida que percorre sua órbita e se aproxima da Terra, esse diâmetro 
cresce (2) até alcançara posição de máxima elongação (3). O diâmetro aparente continua a crescer (4) até atingir 
treze segundos de arco (5), quando a observação é mais difícil devido ao efeito ofuscante do Sol.

Mercúrio

O menor dos grandes planetas* 
do sistema solar e visível a olho nu 
apenas duas horas antes ou depois 
do nascer ou do pôr do Sol*. Isso 
contribuiu para que recebesse o 
nome do mensageiro dos deuses 
(chamado Mercúrio pelos rom a
nos), com cuja imagem se identi
fica: ágil e rapido, alterna-se entre 
seguir Apoio (o Sol) e anunciar a 
sua, chegada.

E o planeta mais próximo do Sol 
e, juntamente com Vênus*, um dos 
planetas internos (nome dado aos 
que estão entre a Terra* e o Sol, em 
oposição aos externos, mais distan
tes do Sol que a Terra).

Mercúrio leva 88 dias para com
pletar uma translação. Está quase 
sempre com a mesma face voltada 
para o Sol; por isto, pensou-se du
rante muito tempo que levasse o 
mesmo período para girar em torno 
de si mesmo e do Sol. Mas pesqui
sas feitas com radar mostraram 
discrepâncias de temperatura que 
puseram em dúvida essa hipótese. 
A determinação da rotação pelo 
perfil dos ecos recebidos pelo radar 
demonstrou que Mercúrio des
pende quase 58 dias terrestres para 
dar unaa volta completa em torno 
de seu eixo.

Mercúrio tem cerca de 4 800 km 
de diâmetro (uma vez e meia maior 
que o da Lua*); massa correspon
dente a 56 milésimos da massa da 
Terra; densidade de aproximada
mente 6 g/cm 3 (uma das mais altas 
do sistema solar); e aceleração gra- 
vitacional de cerca de 4 m /s2.

A órbita é muito inclinada 
(7o U ”) em relação à eclíptica (ór
bita aparente do Sol) e também 
muito elíptica (a distancia do Sol 
varia de 46 a 70 milhões de quiló
metros). Sua elongação máxima ou 
digressão (medida angular da dis
tância máxima do Sol) é de 28°.

Calcula-se que, no periélio 
(ponto mais próximo do Sol), a 
temperatura do lado iluminado de 
Mercúrio chegue a 420°C — o su
ficiente para derreter chumbo e es
tanho. No afélio (ponto mais dis
tante do Sol), ela deve chegar a 
290°C e corresponde a uma radia- 
ão nove vezes maior que a rece- 
ida pela Terra. No lado escuro, a 

temperatura situa-se perto de zero 
absoluto (-273°C).

A atmosfera é tênue e parece ser 
formada por uma cam ada de gases 
que escapa da superfície, especial
mente argônio e oxido de carbono. 
No lado escuro, ela é mais densa
e, no iluminado, as moléculas de 
gases (pelo menos dos mais leves) 
devem ser aquecidas até alcança
rem velocidade de escape (aproxi
madamente 4 m/s), quando aban
donam o planeta.

Por estar muito próximo do Sol, 
Mercúrio é dificilmente observável. 
É preciso esperar-se o período de 
maior elongação. Mesmo quando a 
luz solar o ilumina na posição mais 
próxima à Terra, percebe-se apenas 
uma parte do hemisfério, e só leve
mente iluminada. Quando está 
além do Sol, o hemisfério aparece

O planeta em máxima elongação, 
como foi visto por Doiphus que, na 
década de 50, realizou uma série de 
importantes estudos sobre ele.

totalmente iluminado, mas nessa 
posição o planeta está muito dis
tante da Terra e seu diâmetro apa
rente chega apenas a cinco segun
dos de arco. (A Lua, por exemplo, 
é vista com um diâmetro aparente 
360 vezes maior.) Na menor dis
tância da Terra, o diâmetro apa
rente é de treze segundos.

Durante muito tempo, não se 
pôde delinear com segurança a to
pografia do planeta. Visto ao teles
cópio, ele apresenta grandes man
chas claras e escuras que, por não 
variarem de tamanho, mostram 
pertencerem à superfície. De modo 
semelhante à Lua, Mercúrio apa
rece a olho nu como se tivesse ma
res e continentes, efeitos devidos 
apenas aos diferentes materiais da 
superfície.

A analogia com a Lua não é ape
nas de forma e aspecto, mas tam 
bém de luz. A medição do brilho 
foi dificultada, inicialmente, pela 
atmosfera terrestre, que agia como 
um a cortina, atenuando irregular
mente a luz que chegava aos instru
mentos.

As medidas começaram a ser fei
tas com segurança quando se apli
cou o fotômetro diferencial, com o 
qual se compara a luz do planeta 
com a do Sol (assim, as variações 
causadas pela atmosfera incidem 
sobre os dois valores, não afetando 
substancialmente o resultado). Es
sas medidas forneceram uma curva 
fotométrica análoga àquela obtida 
na análise da luz da Lua (além de

caracterizarem propriedades dos 
materiais das superfícies de ambos 
os corpos celestes).

Mercúrio e a relatividade

Mercúrio foi muito estudado no 
século XIX. Ao preparar tabelas 
dos movimentos de'todos os_plane- 
tas do sistema solar, o astronomo 
francês Le* Verrier percebeu que a 
perturbação de Mercúrio não tinha 
razões de ser evidentes. Le Verrier 
já  descobrira um planeta exterior 
(Netuno*) ao procurar os motivos 
das perturbações sofridas por 
Urano?

_ Por isso achou que as discre
pâncias encontradas no movimento 
de Mercúrio tinham o mesmo mo
tivo, e pensou ter descoberto um 
novo planeta, que chegou a “ bati
zar” com o nome de Vulcano (mas 
que nenhuma observação conse
guiu encontrar).

Outras teorias foram formuladas 
para justificar o movimento irregu
lar de Mercúrio, cujo avanço do pe
riélio (uma diferença de 43 segun 
dos de arco por século) a mecânica 
de Newton* não conseguia expli
car. Em 1915, com a teoria da rela
tividade* generalizada aplicada à 
gravitação, Einstein* finalmente 
explicou aquela diferença.

VEJA TAM BÉM : Gravitação; 
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Mesopotâmica,
Arte

Entre os rios Tigre e Eufrates, na 
região denominada Mesopotâmia, 
desenvolveram-se algumas das 
mais ricas civilizações da Antigui
dade. No IV milênio antes de 
Cristo, instalaram-se ali os sumé
rios*, que impuseram seus padrões 
culturais por todo o territorio, in
clusive em províncias distantes, ha
bitadas por outros povos. A fase 
inicial de sua história é conhecida 
como período arcaico.

As primeiras manifestações da 
arte sumeriana, datadas do IV mi
lênio a.C., foram encontradas na 
cidade de Uruk. Devido à ausência 
de pedra e madeira na região, a 
principal característica de seus tra
balhos é o emprego de argila, tanto 
nas esculturas como nas constru
ções. A inadequação da argila aos 
trabalhos decorativos fez com que 
a arquitetura apresentasse em geral 
fachadas nuas, sem ornamentos, 
numa linha robusta e pesada, com 
fins monárquicos e militares.

Os princípios fundamentais da 
arquitetura imponente só aparecem 
no chamado jDeríodo de Uruk, 
quando se jmpoe o sistema de pla
taformas. É desta época o Templo 
Branco, construído sobre uma 
montanha artificial de 12 metros.

Em geral, os palácios formavam 
um complicado conjunto de salas, 
agrupadas em tomo de um pátio in
terno (disposição conservada pos
teriormente nas construções ára
bes). Por fora, apenas as portas 
interrompiam o maciço da estru
tura. Junto ao próprio palácio, er
guia-se o ziggurat, formado por 
sete andares decrescentes, coroados 
por uma capela. Embora tenham 
sido encontradas ruínas em inúme
ros centros sumérios, nenhum zig
gurat se manteve intacto.

Uma das contribuições impor
tantes da arquitetura mesopotâ; 
mica foi a abóboda semicircular. É 
do mesmo período o templo de 
Obeid, famoso pela decoração em 
baixo-relevo representando cenas 
agrícolas: flores de terracota, tou
ros de madeira revestidos de cobre 
e animais feitos de pedra ou con
chas compõem a cena de persona
gens ocupando-se da ordenha das 
vacas e do preparo da manteiga. Os 
sumérios compuseram também 
grandes painéis onde silhuetas na
caradas engastadas em betume, lá- 
pis-lazúli ou xisto compõem cenas 
mitológicas. Eram usados na deco
ração de tumbas, cofres, etc.

Um estilo rígido

A região de Ur-Lagash consti
tuía o núcleo dos domínios sumé
rios. Durante o começo do III milê
nio, predominava a dinastia de Ur, 
deposta em 2600 a.C. por Eana- 
tum, rei de Lagash.

O período posterior a 2600 a.C. 
foi de grande importância econô
mica e política. Mais uma vez a ar
quitetura viu-se impulsionada pela 
grande quantidade de construções

públicas, sobretudo edifícios reli
giosos. Suas antigas plataformas 
monumentais foram abolidas; ape
nas uma muralha separa o templo 
da massa urbana. Na cidade de 
Kish, ainda se encontram exemplos 
significativos da arquitetura secu
lar, no conjunto de edifícios que in
tegram o palácio.

A estatuária foi rara na Mesopo
tâmia, em todas as épocas, em boa 
parte devido à dificuldade de obter 
a pedra. As raras estátuas de gran
des dimensões, representando per
sonagens da realeza ou altos digni
tários, eram consideradas como 
substitutas da pessoas (ex-voto). Os 
padrões de elaboração apresenta
vam-se bastante rígidos — nariz 
em forma de bico, globo ocular in
dicado por uma concha marinha, 
pupila em lápis-lazúli e contorno 
vigoroso dos olhos. As esculturas 
eram feitas de maneira a acentuar 
a cabeça como parte essencial do 
corpo. Os trajes convencionais dis
tinguiam as figuras femininas das 
masculinas.

As normas que orientavam o 
baixo-relevo eram ainda mais seve
ras. Fazia-se necessário colocar em 
três dimensões uma superfície de 
apenas duas. Para obter esse resul
tado, o corpo humano representado 
sofria um rígido processo de distor
ção; os detalhes eram esquematiza
dos e delineavam-se com vigor os 
contornos. Com o intuito de tornar 
a imagem mais expressiva, cabeça, 
pernas e pés eram representados de 
perfil; o busto, de frente. Essa dis
sociação esquemática da figura hu
mana recebeu o nome de “ lei de 
frontalidacle”. Uma obra-prima do 
baixo-relevo sumério é a Esteia dos 
Abutres. As cenas desenvolvem-se 
em faixas sucessivas, num espaço 
dividido de forma geométrica, mos
trando guerreiros sendo devorados 
por abutres.

Outro trabalho típico da cultura 
suméria consiste na ornamentação 
dos pequenos sinetes cilíndricos. 
Plantas, animais e pessoas distri- 
buem-se em toda a superfície, regis
trando os usos e costumes da 
época.

As dominações sucessivas

Em meados do III milênio antes 
de Cristo, os acadianos (semitas 
orientais), chefiados por Sargão* I, 
ocuparam e dominaram o território 
sumério. Sua vitória teve um signi
ficado mais profundo do que a de 
seus predecessores, pois eles conse
guiram manter intacta a unidade 
do Império. No entanto, a revolu
ção política de Sargão não repercu
tiu aa mesma forma no campo cul
tural. São poucos os registros dessa 
época. A obra mais importante é a 
Esteia de Naran-Sin (quarto sobe
rano da dinastia acadiana), na qual 
o artista soube representar, com 
habilidade, diferentes ações de um 
combate, reproduzindo-o com ex
tremo realismo.

O ano de 2150 a.C. marcou o re
torno da dinastia de Ur ao poder: 
expulsando os Gutis, que haviam 
ocupado a Mesopotâmia em 2285 
a.C., os sumerianos dominaram po
liticamente a Ásia ocidental até 
1950 a.C.

Na arquitetura desse período, o
Estátua de Gudóia: grande poder criativo aliado à rigidez convencional. ziggurat roi a forma essencial. Na
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escultura, desenvolveram-se traba 
lhos de alto nível, aliando a perfei
ção técnica a uma intensa expres
são de força e vigor. Essas 
tendências sao visíveis nas está
tuas de Gudéia, rei de Lagash, que 
se encontram no Museu do Louvre. 
Talhadas em diorita, apresentam o 
soberano em atitude devota.

Ainda na fase neo-sumeriana, 
ocorreu a introdução de uma nova 
fórmula religiosa: o adorador apre
sentado por seu patrono divino a 
um deus maior. Esse esquema repe
tiu-se ao longo de todos os perío
dos posteriores.

Até 1894 a.C., a Mesopotãmia 
continuava dividida. Hamurábi*, o 
sexto rei da Babilônia, unificou a 
região num império coeso, absor
vendo todas as dinastias locais. A 
cidade da Babilônia, por essa oca
sião, viveu momentos de intenso 
brilho e opulência.

Sem desprezar o formalismo tra
dicional, os artistas babilónicos ad
quirem maior liberdade de 
expressão. Observam se mais os 
pormenores e a execução torna-se 
mais suave e palaciana. Desse pe
ríodo destaca-se a imagem de H a
murábi, um baixo-relevo realizado 
numa coluna de basalto negro. A 
figura do rei é reproduzida no mo
mento em que recebe de Shamma, 
o deus-Sol, as 282 leis divinas, que 
ficariam conhecidas como o “ có
digo de Ham urábi”. Nessa obra, o 
artista obedece à lei de frontali
dade. A escrita* cuneiforme serve 
de ornamento, como ocorrerá, mais 
tarde, com a escrita áfabe.

Em Mari, as ruínas do palácio 
real de Zimri-lim, com cerca de 3 
hectares, possibilitam muitos co
nhecimentos acerca desse período. 
Com inúmeras salas dispostas em 
torno de dois pátios, as paredes in
ternas são revestidas de pinturas, 
ilustrando episódios marcantes da 
vida do rei — sobretudo no campo 
religioso, pois o soberano era ao 
mesmo tempo o supremo sacer
dote.

Embora as obras fossem prova 
velmente realizadas em atelies ane
xos ao palácio, por uma coletivi-

A cabeça de touro, encontrada na tumba do rei de Ur (decorando uma 
harpa), é um dos poucos objetos de ouro que sobreviveram aos saques.

dade de artistas, não se conhece o 
nome de quase nenhum deles. Os 
babilônios não faziam qualquer 
distinção entre arte e artesanato: 
no código de Hamurábi, arquitetos 
e escultores são mencionados ao 
lado de ferreiros e sapateiros.

Em 1550 a.C., os cassitas inva
diram a Babilônia. Sua presença 
marcou um novo avanço arquitetô
nico, do qual há vestígios em Dur 
Kurigalzu (cidade próxima a 
Bagdá), Uruk e Ur. Templos e pa
lácios estão repletos de estátuas, 
em geral de terracota. Uma peça 
típica desse período é o kudurru, 
espécie de pedra demarcadora de 
fronteiras. De formato cilíndrico, a 
superfície apresentava-se coberta 
de símbolos e inscrições religiosas.

Inclinados para a escultura em 
metal, os cassitas confeccionaram 
objetos de bronze, ouro e prata, re
presentando oferendas e sacrifícios 
aos deuses. Revelaram-se ainda 
bons paisagistas: animais e plantas 
eram uma constante nos quadros 
murais.

O novo esp lendor

Originários do norte, os assírios 
submeteram toda a Mesopotãmia 
em 1100 a.C. Sua arte pretendia 
servir à glória do rei, acima de 
tudo. Assim, o mais antigo teste
munho desse período é o palácio 
em Nimrod, localizado ao sul de 
Nínive, com salas repletas de bai- 
xos-relevos em honra a Assurbani- 
pal*.

Os assírios foram os primeiros a 
produzir uma decorarão em larga 
escala: a ornamentaçao de 2 quilô
metros de muralhas e fachadas em 
Korsabad exigiu 6 500 m2 de rele
vos históricos. Esse palácio marca 
o apogeu da arte assíria, com suas 
86 salas e grandes portas flanquea
das por touros alados.

Sob o reinado de Assurbanipal, 
o artista dipôs de maior liberdade, 
expandindo sua força criadora. Os 
animais representados nos quadros 
de guerra e caçadas possuem natu
ralidade e movimento inéditos na 
arte mesopotâmica. As figuras hu-

}G C n c sso s

À direita, figura de leão guardando os templos. (Século XVIII a.C.)
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Messiaen

Em cima: à esquerda, uma provável imagem de Hamurábi; à direita, trecho 
de um "ziggurat" sumeriano; acima: faixa da "Esteia dos Abutres".

Em 3 de junho de 1936, na Sala 
Gaveau, de Paris, foi apresentado 
um concerto de jovens composito
res franceses ainda desconhecidos. 
Em seu programa-manifesto, os 
compositores afirmavam que “ a fi
nalidade era promover a música 
viva”. O grupo incluía Daniel Le- 
sur (1908- ), Yves Baldrier 
(1906- ) e André Jolivet 
(1905- ). Mas a figura mais im
portante do movimento — La 
Jeune France (A Jovem França) — 
era Oliver Messiaen.

Ritmo e religião

Filho de um professor de litera
tura inglesa e de uma poetisa, Oli
ver nasceu em Avinhão, a 13 de de
zembro de 1908. Começou a 
compor aos sete anos,_ em Greno- 
ble, onde passou a infância. Após 
alguns estudos informais de harmo
nia*, efetuados em Nantes, entrou 
para o Conservatório de Paris e 
teve, entre seus professores, Mareei 
Dupré (1886- ), Maurice Em- 
manuel (1862-1938) e Paul Du- 
kas*.

Já  na escola, esboçaram-se algu
mas das tendências que marcariam 
toda sua obra. A religiosidade, por 
exemplo, já  estava presente no Ban
quete Celeste (1928), uma peça 
para órgão.

Estudou com fascínio os ritmos 
ocidentais, gregos e hindus. Ainda 
como aluno escreveu Oito Prelú
dios para Piano (1929), que, no ano 
seguinte, seria sua primeira obra a 
receber publicação.

Durante a permanência no Con
servatório, Messiaen recebeu todos 
os prêmios outorgados pela insti
tuição. Um ano depois de formado 
(em 1931), foi nomeado organista 
da igreja da Trindade, em Paris.

Em 1934, começou a escrever a 
Ascensão, apresentada ao público

onze anos depois; a peça, inspirada 
na Bíblia e na liturgia católica, foi 
composta originalmente para órgão 
e depois orquestrada. No ano se
guinte, apresentou A  Natividade do 
Senhor, nove “ meditações de Na
tal” . Mas a obra mais significativa 
desse período é O Corpo Glorioso 
(1935), escrita para órgão, onde fez 
experiências com ritmos e cores to
nais.

De 1936 a 1939 Messiaen ensi
nou na Schola Cantorum e na 
École Normale de Musique. Du
rante a Segunda Guerra Mundial 
foi aprisionado pelos alemães. No 
campo de concentração de Gõrlitz 
escreveu e apresentou o Quarteto 
para o Fim do Tempo (1941).

Quando foi repatriado (1942), 
assumiu suas funções de organista 
da igreja da Trindade e- tornou-se 
tambem professor de harmonia (e, 
depois, de composição*) no Con
servatório de Paris. Mais tarde 
(1947), sob sua inspiração, a escola 
instituiu classes dedicadas à análise 
e à estética do ritmo.

Em 1944 Messiaen compós 
Vinte Olhadelas no Menino Jesus e 
Pequenas Liturgias da Presença 
Divina, interpretações quase místi
cas da teologia católica. A primeira 
dessas obras é para piano, e sua 
execução requer quase duas horas. 
A outra é um exemplo de pesquisa 
em cores tonais; consta de um 
coro* uníssono de sopranos acom
panhado por celesta, vibrafones, 
maracas, címbalos chineses, gon
gos, instrumentos eletrônicos e cor
das.

Sob encomenda da Fundação 
Musical Koussevitzky, Messiaen 
escreveu sua obra orquestral mais 
importante: Turangalila (1949), 
sinfonia em dez movimentos.

No início da década de 50, 
abriu-se um novo campo de pes
quisa para o músico: o estudo dos 
cantos dos pássaros. Messiaen 
aprofundou-se tanto nessa área que 
considerou necessário um entendi
mento com ornitólogos. Alguns re
sultados dessas pesquisas aparece
ram na obra musical Livro do 
Órgão (1952), que combina práti-

manas, porém, continuaram obede
cendo aos padrões tradicionais: as 
imagens eram esquemáticas, obe 
dientes à lei de frontalidade. Os 
deuses e soberanos são representa
dos com longas barbas e cabelos, 
enquanto o povo aparece sem 
barba, mas, ao contrário dos sumé- 
rios, com longos cabelos. Na escul
tura, os assírios empregaram sobre
tudo metais preciosos e marfim, 
reproduzindo animais ou figuras 
humanas. Na arquitetura, dedica
ram-se com insistência à constru
ção de abóbadas, especialmente 
nas galerias e palácios.

Com a tomada de Nínive por 
Nabopolassar*, a cultura assíria é 
subjugada e instala-se o Império 
Neo-Babilônio.

A Babilônia torna-se uma capi
tal luxuosa: templos e palácios co- 
locam-se ao pé de seu ziggurat E- 
Temen-an-ki — “a casa do 
fundamento do céu e da terra”  — 
cujos sete andares rivalizam em im
portância com os jardins suspen 
sos. 0  tijolo cru, o único material

empregado nessas construções, era 
encoberto por revestimentos pinta
dos e esmaltados.

Os poucos vestígios que sobrevi
vem dessa época são alguns ani 
mais e rosáceas, além de uma única 
estátua: um leão lançando um ho
mem por terra. Isso porque os babi
lônios preferiam esculpir em metal, 
o que atraiu os saqueadores ao 
longo dos anos. Heródoto* men
ciona uma estátua de ouro do deus 
Marduk, que teria sido levada à 
Pérsia por Xerxes*. Sob Nabuco- 
donosor*, erigiram-se palácios e os 
famosos jardins suspensos (que as 
escavações mostraram ser conside
ravelmente modestos).

Esse esplendor teve, entretanto, 
curta duração. Em 539 a.C., a Ba
bilônia foi conquistada pelos per
sas*, que, liderados por Ciro, am
pliavam seus domínios.

VEJA TAM BÉM : Assírios; Babi
lônios; Persas; Sumérios. O elemento religioso foi capital nas experiências sonoras de Messiaen.
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Messiaen destacou-se como um dos maiores teóricos da música do século Embora o Messias fosse só uma promessa, reis, profetas e sacerdotes tam - 
XX: escreveu vários tratados a respeito de questões de ritmo e harmonia. bém eram "ungidos" —  em aramaico, "messias". (Coroação de Salomão.)

cas rítmicas complexas com vozes 
de diversos pássaros. Nessa mesma 
linha incluem-se, entre outras 
obras, O Acordar dos Pássaros, 
concerto para piano (1953); Pássa
ros Exóticos, para piano, pequena 
orquestra de sopro e percussão 
(apresentada pela primeira vez em 
1956); Primeiro Catálogo dos Pás
saros, para solo de piano (1959); 
Cronocromia (do grego; “tempo” e 
“cor”), de 1960. Esta última é a 
mais importante: simula o canto de 
pássaros e o som de cataratas.

Messiaen fez apenas uma expe
riência musical ligada à arte con
creta: Duração de Timbres (1952); 
identifica-se mais com a música 
eletrônica*: “Cada época tem sua 
linguagem musical, que dita os 
meios musicais a serem usados. A 
música da Renascença aplicava-se 
perfeitamente à música vocal e aos 
coros de capela; a do século XVIII, 
à orquestra e ao quarteto de cor
das; a do século XIX, à ópera e ao 
piano. A música do século XX pro
vavelmente encontrará sua realiza
ção definitiva nos meios eletrôni
cos”.

Messiaen explica 
Messiaen

“ A inspiração é como a morte. 
Ela nos espera por toda parte: 
(. . .) numa cadeia de montanhas, 
num vitral, num livro de medicina, 
de astronomia, de microfisica. Uns 
procuram orando a Deus, outros

abraçando um corpo de mulher. A 
música encontra-se em toda 
p a rte . . . Creio na inspiração musi
cal. Não que ela seja a invasão 
brusca de um delírio mítico. É an
tes um trabalho lento, insensível, 
que ocorre apesar de nós. Isso nos 
habita, nos possui, como uma idéia 
fixa, como o amor.”

Messiaen fez “prefácios” para 
várias de suas obras. Nelas “ex
plica” suas características formais 
e seu conteúdo. Além dessas obser
vações esparsas, formulou tratados 
como Técnica de Minha Lingua
gem Musical (1944) — que contém 
suas teorias sobre ritmo, método, 
harmonia e questões de estrutura 
musical — , Tratado de R itm o  (ini
ciado em 1948) e Quatro Estudos 
de Ritm o  (1949/50). Nesta última 
obra está o ensaio Métodos de Va
lor e Intensidade, onde o composi
tor propõe métodos rítmicos que 
devem servir não só para a música 
tradicional, jn a s  também para a 
música eletrônica.

Como prova de reconhecimento 
de seu talento musical, o artista re
cebeu na França o Prêmio Florent 
Schimdt, da Academia de Belas 
Artês (1963). Além disso, Messiaen 
é Comendador das Artes e das Le
tras e Grande Oficial da Ordem 
Nacional do Mérito da França.

VEJA TAM BÉM : Eletrônica, M ú
sica.

Messianismo

O messias é um indivíduo que se 
afirma enviado pela divindade para 
alcançar a vitória dó bem sobre o 
mal e corrigir as imperfeições do 
mundo, criando condições para o 
advento do paraíso na Terra. E, 
graças à crença dos seguidores em 
suas faculdades extraordinárias, 
torna-se um líder social e religioso 
(em virtude apenas de seu ca
risma*, pois em geral o messias 
permanece fora das hierarquias* 
religiosas, desautorizando-as ou 
subvertendo-as).

O termo “messias” deriva do 
aramaico mesiah —  equivalente ao 
grego christós — e significa “ un- 
gido”.

Os mitos messiânicos teriam 
possivelmente chegado aos judeus 
através do contato com outros po
vos orientais — por exemplo, os 
babilônios, os egípcios e os persas 
seguidores do zoroastrismo* — , e 
tornaram-se correntes a partir das 
pregações do profeta Isaías.

Adaptando esses mitos à sua 
realidade histórica (sobretudo em 
tempos de guerra e cativeiro), os is
raelitas incorporaram a esperança 
messiânica à religião: Jeova envia
ria um messias para livrar Israel da 
dominação estrangeira; o “povo es

colhido” seria levado de volta à Pa
lestina, onde construiria um reino
—  modelo de justiça social e de re
ligiosidade — com Jerusalém por 
capital.

Ao longo da história, os movi
mentos messiânicos voltaram a re
petir-se sobretudo entre populações 
em situação de extrema penúria 
e/ou surpreendidas por mudanças 
sociais muito rápidas.

No Brasil, o messianismo mani
festou-se quase sempre entre pes
soas de culturas tribais ou campo
nesas, a partir do ajustamento do 
português ao Novo Mundo: além 
de ver-se privado de sua cultura de 
origem, o colonizador envolveu-se 
com a tradição aborígene e sofreu 
a recíproca da aculturação dos 
índios.

Os movimentos messiânicos 
indígenas constituem uma resposta 
à dominação do colonizador. Al
guns — como os dos guaranis* — 
enquadram-se totalmente dentro da 
mitologia indígena. Surgidos no sé
culo XIX, na fronteira Brasil-Para- 
guai, persistiram até meados do sé
culo XX, e tiveram como objetivo 
reorganizar as tribos de acordo 
com os padrões tradicionais, abala
dos após o contato com os brancos.

Em geral, um indígena —  apre- 
sentando-se como encarnação de 
um a divindade tribal, ou conser
vando-se em seu papel de curan
deiro —  alcançava a posição de 

ajé. Declarava-se, entao, íncum- 
ido pelos deuses de levar seus
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companheiros à Terra sem Males, 
mítico lugar onde se manteriam to
das as características da vida tri
bal, menos os sofrimentos e a 
morte.

Auxiliado por seus discípulos — 
intermediários entre o líoer e os 
adeptos — , o pajé (messias) inci
tava a tribo a aançar, o que propi
ciava o aguidjê, estado de perfeição 
indispensável para chegar à Terra 
prometida. O movimento assumia, 
depois, a forma de êxodo: lideradas 
pelo pajé, muitas famílias partiam 
em busca do paraíso.

O Padre Manoel da Nóbrega* 
fez uma das descrições mais minu
ciosas das remotas origens do mo
vimento: “( . . . )  de certos em cer
tos anos, vêm uns feiticeiros de mui 
longe terras, fingindo trazer santi
dade e ao mesmo tempo de sua 
vinda lhes mandam limpar os ca
minhos e vão recebê-los com dan
ças e festas segundo seu costume; 
e antes que cheguem ao lugar, an
dam as mulheres de duas em duas 
pelas casas, dizendo publicamente 
as faltas que fizeram a seus mari
dos umas às outras e pedindo per
dão delas. Em chegando o feiticeiro 
com muita festa ao lugar, entra em 
uma casa escura e põe uma cabaça, 
que traz em figura humana, em 
parte mais conveniente para seus 
enganos. Mudando a própria voz

em a de menino junto da cabaça, 
lhes diz que não curem de traba
lhar, nem vão à roça, que o manti
mento por si virá a casa, e que as 
enxadas virão cavar e as fiexas irão 
ao mato por caça para seu senhor 
(. . .) e promete-lhes larga vida, e 
que as velhas se hão de tornar mo
ças ( . . . )  e outras coisas semelhan
tes lhes diz e promete com que os 
engana, de maneira que crêem ha
ver dentro da cabaça alguma coisa 
santa e divina que lhes diz aquelas 
coisas, as quais crêem. Acabando 
de falar o feiticeiro, começam a tre
mer, principalmente as mulheres 
(. . .) deitando-se em terra, e escu
mando pelas bocas, e nisto lhes 
persuade o feiticeiro que então lhes 
entra a santidade” .

Outros movimentos indígenas 
reuniram elementos da mitologia 
tribal e da cultura religiosa euro- 

éia. Ocorreram em Jaguaripe (Ba
ia), na aldeia de Pinheiros (São 

Paulo), nas missões paraguaias (sé
culos XVII a XIX) e, no século 
XIX , na região do alto rio Negro. 
Eram dirigidos por líderes indíge
nas que se pretendiam reencarna- 
ções de Cristo, santos ou figuras de 
destaque da religião católica (os 
líderes, índios convertidos ou edu
cados em missões* faziam uma li
gação entre as crenças tribais e o 
cristianismo). Na Santidade de Ja

guaripe (1584), o chefe denomina- 
va-se “papa” e, à crença indígena 
na proximidade de um dilúvio, as- 
sociavam-se convicções católicas. 
Nos rituais, as divindades eram re
verenciadas com cantos, danças, 
fumigações e prédicas (formas ca
racteristicamente tribais). Por ou
tro lado, o batismo —  elemento li- 
túrgico católico — era considerado 
um rito indispensável para o in
gresso na seita.

Esse tipo de movimento costu
mava aparecer entre índios destri- 
balizados (que ocupavam posição 
inferior em sociedades estratifica
das, como as missões religiosas e 
as fazendas). As comunidades nati
vas, dominadas pelos brancos, es
tavam impossibilitadas de seguir 
seus próprios padrões de comporta
mento e submetidas à ambígua mo
ral dos colonizadores. Por isso, as 
pregações dos messias indígenas 
sempre encerravam ameaças aos 
brancos, prevendo seu aniquila
mento (ou, no mínimo, sua expul
são). Na Santidade de Jaguaripe 
prometia-se o advento de uma nova 
situação social: no paraíso terres
tre, os índios, com seus costumes 
preservados, se transformariam em 
senhores dos brancos.

À espera de Dom Sebastião

Os movimentos messiânicos rús
ticos expressam tensões muito for
tes e implicam uma recusa global 
das relações sociais vigentes.

Quase sempre a comunidade mes
siânica é entendida como uma 
grande família; o líder recebe as de
nominações de “ Pai”, “ Padrinho” 
ou “Patriarca”. Ao controlar os 
comportamentos profanos de seus 
adeptos, esses messias reforçavam 
sua liderança religiosa.

Muitos desses movimentos tive
ram como núcleo crenças sebastia
nistas. Originário de Portugal, o se
bastianismo agrega pessoas 
convictas da volta de Dom Sebas
tião*, rei de Portugal, desaparecido 
na batalha de Alcácer-Quibir 
(1578).

O mito afirmava que, quando re
tornasse, o rei faria de Portugal a 
maior potência do mundo. No Bra
sil, a crença sofreu modificações: 
Dom Sebastião foi visto como o 
grande monarca, que distribuiria 
entre seus adeptos imensas rique
zas e cargos honoríficos, instau
rando um paraíso terrestre.

Já durante os séculos XVI e 
XVII registraram-se no Brasil mo
vimentos sebastianistas. No século 
X IX , ocorreram dois, só em Per
nambuco: o da Cidade do Paraíso 
Terrestre (1817/20) e o do Reino 
Encantado (1836/38). O primeiro 
liderado por Silvestre José dos San
tos, chegou a ter quatrocentos 
adeptos. Os habitantes do povoado 
rebelde (que ficava em Serra do 
Rodeador) foram massacrados pe
las forças governamentais.

O Reino Encantado foi dos mais 
trágicos movimentos messiânicos

A expectativa do retomo do rei português Dom Sebastião foi ponto de par
tida para diversos movimentos messiânicos no interior do Brasil-Colônia.
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Manuel da Nóbrega descreveu a emergência de movimentos indígenas.



90 Messianismo

Em Romance d A Pedra do Reino ou o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta", Suassuna narra aventuras de um descendente do líder do Reino Encantado.

brasileiros. Os membros da seita
—  cerca de trezentas pessoas, na 
maioria vaqueiros e camponeses — 
esperavam que Dom Sebastião che
gasse para promover a felicidade 
geral. Para isso acontecer, duas 
enormes pedras quadrangulares 
(que João Ferreira — o “rei”  da 
comunidade —  designara como as 
portas do Reino) precisavam ser 
purificadas com sangue. Mas, de
pois que Dom Sebastião viesse, as 
pessoas sacrificadas “se eram pre
tas, voltavam alvas como a lua, 
imortais, ricas e poderosas; e se 
eram velhas, vinham moças”.

No acampamento, os adeptos 
comiam pouco, bebiam muito e 
dançavam, esperando exaltados o 
grande acontecimento. João Fer
reira marcou um dia para o sacrifí
cio: 14 de maio de 1838. Durante 
três dias foram vitimados doze ho
mens, onze mulheres, trinta crian
ças e catorze cães. A 17 de maio, 
a vítima foi o próprio rei, então 
substituído por seu cunhado, Pedro 
Antônio. A decomposição dos ca
dáveres tornou o ambiente insupor
tável; o novo líder ordenou a trans
ferência do acampamento. Mas, no 
caminho, depararam com a repres
são, que exterminou o grupo. (A 
respeito, o dramaturgo pernambu
cano Ariano Suassuna (1927- ) 
publicou, em 1972, o Romance d  A  
Pedra do Reino.)

Na República, um Império

Graças a Euclides da Cunha*, 
Antônio Vicente Mendes Maciel, 
vulgo Conselheiro*, tornou-se o 
“messias” brasileiro mais conhe
cido. Conselheiro foi identificado 
com Santo Antônio Aparecido, 
m u ito  p o p u la r  no  n o rd e s te , e, à s  ve
zes, com Deus.

Numa fazenda de Canudos (nor
deste da Bahia), ele fundou o Impé
rio do Belo Monte, que chegou a 
ter 8 000 habitantes, todos dispos
tos a morrer por seu líder. Conse
lheiro ocupava o posto mais ele
vado da hierarquia social da 
comunidade e dividia tarefas em 
vários setores, dirigidos por sub
chefes que se encarregavam da ad
ministração. Jagunços cuidavam 
da segurança; outros crentes mais 
próximos de Conselheiro exerciam 
as funções de acólitos nas cerimô
nias.

Conselheiro afirmava-se mensa
geiro de Deus. Depois do Juízo Fi
nal, Dom Sebastiao introduziria no 
mundo o paraíso terrestre; Canu
dos seria a antecâmara da nova 
Canaã. Para que a bem-aventu- 
rança chegasse mais depressa, os 
membros da comunidade deviam 
ter um comportamento especial, 
que incluía a renúncia a qualquer 
riqueza, luxo ou vaidade.

Contudo, além da divisão de tra
balho, a comunidade também tinha 
uma diferenciação econômica, que 
se refletia na distribuição geográ
fica dos crentes. Alguns bairros, 
habitados pelos ricos, eram centros 
comerciais ativos. Nos outros, bem 
maiores e mais numerosos, m ora
vam os pobres.

Todos os que ingressavam em 
Canudos eram obrigados a entre
gar cerca de um terço do que pos
suíam para constituir um fundo co
mum do grupo. Estes recursos 
serviam para sustentar os inválidos 
e aqueles que tinham ocupações ex
clusivamente religiosas. Eram for
çados a contribuir com uma soma 
destinada ao sustento de todo o 
grupo. O povo dedicava-se à cons- 
t ru ç ã o  de c a sa s , ao  p la n tio  de  ro-
ças, ao comércio e ao artesanato.

Para os habitantes de Canudos, 
o advento da República era um 
prenúncio do Juízo Final. O único 
regime legítimo para eles era a mo
narquia —  o governo de Dom Se
bastião — , pois nela mantinham-se 
unidos Estado e Igreja, na medida 
em que o rei era considerado um 
representante de Deus na Terra. 
Para segregar a comunidade do 
resto do Brasil, Conselheiro proi
biu a circulação do dinheiro repu
blicano: somente a moeda do 
tempo da monarquia tinha valor. 
Durante a guerra de Canudos, os 
crentes só podiam usar as armas 
apreendidas; mantimentos e outros 
pertences eram abandonados, pois 

antes a fome do que comer co
mida republicana”.

Em 1896, um incidente desenca 
deou a guerra. Até esse ano, os ha
bitantes de Canudos — apesar dos 
constantes saques que faziam às fa
zendas vizinhas —  não tinham 
sido incomodados pelas forças ofi
ciais. Em outubro de 1896, Conse
lheiro comprou em Juazeiro um 
lote de madeira, que não foi entre
gue no prazo combinado; o messias 
ameaçou invadir a cidade e levar a 
mercadoria a força. A pedido do 
juiz de direito de Juazeiro, cem pra
ças de Salvador dirigiram-se para 
Canudos. Foi o começo do conflito 
entre o grupo messiânico e o exér
cito republicano. Embora tivessem 
menos armamentos do que os sol
dados do governo, os defensores do 
Império conheciam melhor a região 
e eram numericamente superiores. 
Por isso, obtiveram numerosas vi
tórias.

Em todo o país acreditava-se — 
numa análise simplista — que 
Conselheiro estava a serviço da
m o n a rq u ia  e q u e  su a  lu ta  v isav a
apenas ao restabelecimento da ve

lha ordem. A derrota das tropas 
oficiais (1897) provocou no Rio de 
Janeiro violentas manifestações an 
timonárquicas; jornais foram em- 
pastelados, e o gerente de um deles, 
assassinado.

Após uma extraordinária resis
tência da comunidade, o Exército 
conseguiu exterminá-la. Os poucos 
sobreviventes foram degolados, de
pois de se negarem obstinadamente 
a gritar “ Viva a República”.

A mulher-cristo

Entre os movimentos rústicos 
não sebastianistas está o dos San- 
tarrôes (no Rio Grande do Sul, 
1872).

Apareceu entre colonos alemães 
que não recebiam assistência social 
ou financeira do governo. João Ja- 
cob Maurer, carpinteiro e lavrador, 
analfabeto, tornou-se conhecido 
como curandeiro. Dizia-se que pas
sara a curar depois que uma voz 
misteriosa lhe dera ordens nesse 
sentido. Era auxiliado por sua mu
lher, Jacobina Maurer, que sofria 
de crises epilépticas seguidas de 
longos períodos de letargia e so
nambulismo (manifestações inter
pretadas como sinal de poderes ex
traordinários). Ela acabou 
organizando uma seita, que congre
gava os mais pobres da região. 
Afirmava-se a reencarnação de 
Cristo: “( . . . )  palavras do espírito 
de Cristo; eu sofro e sofrerei, mas 
também terei a minha ressurreição. 
Quem acreditar nessa verdade e em 
algumas outras mais, esse terá a 
vida eterna”. Em 7 de maio de 
1873 disse a seus adeptos: “ Há seis 
anos fui cham ada por um espírito 
lá no morro. O espírito me disse
q u e  eu  e ra  C r is to ;  m as  o rd en o u  me
que guardasse segredo até que che-
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gasse o tempo oportuno de o reve
lar ( . .  .). Dentro de poucos anos, 
o mundo, isto é, a humanidade, ha
via de perecer ( . . . ) .  Apenas al
guns eleitos ficariam salvos ( . . . ) .  
Nenhum de vós mande mais os fi
lhos à escola; não será preciso ler 
nem escrever; também ninguém 
mais vá à Igreja que freqüentava 
até aqui, mas retire-se da comuni
dade a que pertence e conserve-se 
fiel aos escolhidos. E, se uma mu
lher quiser vir ter comigo, e o ma
rido se opuser, ou vice-versa ( . . . ) ,  
não desanime por isso, pois ( .  . .) 
será salva e a outra parte perder 
se-ã. Pois eu vos afirmo que, por 
minha causa, os filhos rebelar- 
se-ão contra os pais, as mulheres 
contra os maridos; mas a quem 
conservar-se fiel a mim nada há de 
faltar; tudo lhe será restituído”.

Cada membro da comunidade de 
Jacobina fornecia uma contribui
ção ao grupo; aos poucos instau- 
rou-se um regime de tipo comu
nista (que Jacobina justificava de 
maneira religiosa: os primitivos ju 
deus haviam possuído tudo em co
mum). Quando as tropas governa
mentais invadiram o reduto, os fiéis 
foram mortos ou então condenados 
à prisão.

Juazeiro vai dominar a Terra

Organizada pelo Padre Cícero* 
Romao Batista, foi formada uma 
Cidade Santa em Juazeiro, Ceará, 
na mesma época em que Antônio 
Conselheiro criava o Império do 
Belo Monte.

A Cidade Santa chegou a ter 
40 000 habitantes. Quase todos 
eram pobres, mas também existiam 
agricultores e comerciantes ricos.

O Padim Ciço —  como era cha
mado o líder — dominava total 
mente a comunidade, e afirmava 
que Deus lhe havia surgido e orde
nado que protegesse os homens: 
“ Eu estou muito magoado com as 
ofensas que os homens me fazem 
diariamente. Vou fazer um esforço 
pela salvação de todos, mas, se nao 
quiserem se corrigir, acabarei com

o mundo. E, quanto a ti, toma 
conta deles” . 0  padre afirmava 
também que Juazeiro iria dominar 
o mundo e identificava a vitória fi
nal com o restabelecimento da 
monarquia.

O desaparecimento do Padim 
Ciço foi justificado misticamente: 
os pecados do mundo deviam ser 
lavados com o sangue dos inocen
tes. Desde que morreu, surgem 
boatos periódicos de seu reapareci
mento, o gue provoca às vezes sur
tos messiânicos de longa duração 
nas populações sertanejas.

A Guerra do Contestado

No início da segunda década do 
século XX, na região do Contes
tado — entre o Paraná, Santa Ca
tarina e a Argentina — surgiu um 
movimento messiânico que causou 
a morte de milhares de pessoas, en
tre soldados, jagunços, mulheres e 
crianças.

O governo entregara grandes lo
tes a empresas e colonos, o que ge
rou grande insatisfação entre a 
maior parte da população (não pri
vilegiada por essas medidas). O pri
meiro dos líderes — denominados 
“monges” —  foi José Maria de 
Castro Agostinho. Dizia-se en
viado de Deus e ameaçava voltar 
aos céus se suas ordens não fossem 
obedecidas. Organizou um ministé
rio e aclamou imperador um velho 
fazendeiro.

Como o grupo fixou-se numa re
gião disputada pelo Paraná e Santa 
Catarina, o governo do primeiro 
Estado pensou tratar-se de uma in
vasão, e enviou uma força policial 
contra a comunidade. José Maria 
foi morto em combate.

Mas o movimento reconsti
tuiu-se; surgiram novos líderes que 
se afirmavam mensageiros envia
dos por José Maria. Esse mesmo 
processo repetiu-se a cada inves
tida da repressão. Os rebeldes fun
davam “ cidades santas” , gue ti
nham como característica basica a 
igualdade. Os que realizavam sa
ques conservavam para si apenas o 
necessário: o resto era dividido en
tre todos os fiéis — a confraria. 
C ada chefe de família recebia a 
quantidade de alimentos necessária 
à sobrevivência de seu grupo do
méstico. O comércio era proibido e 
punido com a morte. A proprie
dade individual era considerada 
maléfica, pois destruía a fraterni
dade universal pregada pelos 
“monges”.

O ambiente da comunidade era 
alegre; espalhou-se pela região a 
fama de que seus membros leva
vam vida santa e festiva. Procis
sões e rezas eram freqüentes; a 
hora do terço terminava com um 
sermão ou com a leitura de textos 
do livro sagrado do grupo: o ro
mance Carlos Magno e os Doze 
Pares de França, de origem medie
val.

A comunidade foi destruída em 
1916, mas os habitantes da zona da 
serra de Santa Catarina continua
ram a rezar durante muito tempo 
junto à cruz de alguns dos messias.

Algumas regiões do nordeste reverenciam Padre Cícero como santo.

* f

Muitas vezes o pajé era seguido tom o um messias pelos índios brasileiros.

VEJA TAM BÉM : Carisma; Mile- 
Antõnio Conselheiro foi o líder de Canudos, comunidade exterminada pelas forças do exército republicano. narismo.
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Metabolismo

A vida é assegurada através de 
uma troca permanente de substân
cias e de uma constante transfor
mação de energia*. Dá-se o nome 
de metabolismo a esse conjunto de 
processos que garantem ao orga
nismo a continuidade dos proces
sos vitais, com as transformações 
bioquímicas correspondentes.

Pode ser tomada como analogia 
a manutenção de uma grande in
dústria em funcionamento 24 horas 
por dia, onde, durante todo o 
tempo, a energia do trabalho dos 
operários e das máquinas deve ser 
introduzida no sistema; além disso, 
é preciso repor as peças gastas e re
parar as máquinas enguiçadas, a 
fim de manter o conjunto em pleno 
funcionamento. Nos seres vivos, os 
alimentos representam ao mesmo 
tempo o combustível que irá propi 
ciar energia para sua manutençao 
e a matéria-prima para a reposição 
dos componentes gastos ou perdi
dos, que devem ser permanente

mente substituídos. N a atividade 
metabólica ocorrem dois processos 
básicos: o anabolismo, assimilação 
de substâncias a partir de outras, 
por síntese — mecanismo através 
do qual o organismo pode crescer, 
manter-se e recompor-se; e o cata
bolismo, que desdobra essas subs
tâncias mais simples, transforman
do-as em energia e eliminando os 
resíduos através dos órgãos excre- 
tores.

Metabolismo e vida

O mesmo conjunto de fatos apli- 
ca-se a uma única célula* viva ou 
às bactérias*, ao homem ou ao eu
calipto. Apesar das diversidades 
entre essas espécies, são observa
dos os mesmos requisitos gerais de 
uma atividade bioquímica orde
nada, capaz de atender às necessi
dades de energia e reposição. Nos 
seres multicelulares, funções reuni
das numa só célula dos protistas di
videm-se pelos vários grupos de cé
lulas dos tecidos e órgãos, através 
de um processo de especialização. 
Por um lado, ocorre simultanea
mente uma aquisição de novas 
possibilidades biológicas evoluti
vas; por outro, paga-se um preço

igual de complexidade de organiza- 
çao e gasto energético para a ma
nutençao do equilíbrio do sistema. 
O metabolismo tende sempre a 
equilibrar-se, devido a fatores ner
vosos e hormonais que o regulam.

A atividade metabólica implica 
a entrada de nutrientes e elimina
ção dos produtos de excreção*. E 
estes, inúteis para um ser vivo, não 
o são para outros. Cria-se assim 
um intercâmbio generalizado de 
nutrientes entre todos os seres.

Dois tipos fundamentais de nu
trição resultam de características 
metabólicas: a autotrófica e a hete- 
rotrófica. A primeira é observada 
em seres que conseguem sintetizar 
todos os seus componentes a partir 
de substâncias inorgânicas, sendo 
exemplos típicos as plantas clorofi- 
ladas, que, para realizar a síntese, 
obtêm energia a partir da luz (fo- 
tossíntese*). Muitas bactérias ob
têm energia para o metabolismo 
promovendo reações exergônicas 
(isto é, que liberam energia) sobre 
substâncias do meio — são os 
autotróficos quimiossintetizantes. 
Nesta modalidade, a energia pro
vém unicamente do desdobramento 
catabólico de substâncias. Já  os he- 
terotróficos não conseguem formar

seus componentes partindo apenas 
de substâncias inorgânicas e, por 
isso, dependem direta ou indireta
mente dos autotróficos para manter 
seu metabolismo.

Reações 
catabólicas e anabólicas

Pela análise do anabolismo bac- 
teriano (representado esquematica
mente na figura 1), podem-se agru
par as reações em três categorias. 
A categoria I corresponde aos pro
cessos catabólicos que levam à pro
dução de energia e formação de ca
deias carbonadas. Estas servirão, 
de início, para a formação dos pre
cursores das macromoleculas, atra
vés da categoria II de reações, onde 
há consumo de energia armaze
nada nos processos catabólicos. Os 
compostos provenientes da etapa II 
servem _ de matéria-prima para a 
formação das macromoléculas 
através de reações de polimeriza- 
ção (categoria JII). Algumas ma
cromoléculas são homopolímeros, 
isto é, seus monômeros são idênti
cos ; o glicogênio, o amido e a celu
lose, por exemplo, são homopolí
meros de glicose. Outras 
macromoléculas, como as proteí-

CATEGORIA CATEGORIACATEGORIA

DE REAÇÕES

PAREDE CELULARPolissacarídeos

Hexoses, Hexosaminas, etc.

Mucopeptídeos

-MEMBRANA PLASMÁTICA.Aminoácidos Proteínas

Cadeias carbonadas

RIBOSSOMOSLipídiostcidos graxos, álcoois, etc.

Am ónio Sulfato Fosfato

ácidos nucléicosNucleotídeos

CROMOSSOMOSA D N

f ig -1

.GLICOSE

Esquema simplificado do anabolismo de uma bactâria, no qual as reações sao agrupadas em três categorias. (A letra "e" representa a energia.)
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nas e os ácidos* nucléicos, são he- 
teropolímeros. Essas macromolé- 
culas são, por isso, informativas, e 
é devido a elas que os seres apre
sentam individualidade. Transmi
tindo as informações genéticas en
tre as gerações subseqüentes, elas 
tornam operacional o patrimônio 
hereditário (através da síntese diri
gida de moléculas protéicas, cuja 
seqüência de aminoacidos depende 
de seqüência correspondente de nu- 
cleotídeos do ácido desoxirribonu- 
cléico do cromossomo*).

No esquema apresentado na fi
gura 2 podem-se acompanhar _os 
processos envolvidos nas reações 
de catabolismo. Além da glicose, 
que é um carboidrato*, todas as ou
tras substâncias — proteínas e gor
duras — podem sofrer as reações 
catabólicas de desdobramento e 
produção de energia concomitante.

Na fase do desdobramento das 
macromoléculas por hidrólise, que 
originam os monomeros correspon
dentes, quase nenhuma energia é 
obtida. Na segunda fase, quando 
ocorrem processos variados de in- 
terconversão (nos quais as substân
cias são parcialmente oxidadas), 
cerca de um terço da energia que 
possuem é liberado; forma-se 
grande variedade de substâncias, 
fornecendo matéria-prima para to
das as sínteses.

Na fase final, em que ocorre oxi
dação completa, formam-se C O , e 
H jO . havendo liberação dos dois 
terços restantes da energia contida 
na molécula. A fase final apresenta 
maior aproveitamento da energja 
liberada do que a fase de oxidação 
incompleta. Esta ocorre na ausên
cia de oxigênio, sendo por isto cha
m ada de “ oxidação anaeróbia” , ao 
passo que a oxidação completa (ae- 
róbia) depende da presença de oxi
gênio. Para maior eficiência na uti
lização da energia liberada nos 
processos catabólicos, ela é arma
zenada numa molécula especial, a 
adenosina trifosfato, representada 
abreviadamente como ATP. As li
gações do fosfato em sua molécula 
liberam com maior facilidade a 
energia que contêm, ao serem des
dobradas por hidrólise — consti
tuem as ligações ricas em energia 
representadas por ~  P.

Durante os processos catabóli
cos exergônicos, há formações de 
ligações ricas em energia do ATP, 
que, ao se desfazerem, cedem sua 
energia aos processos de síntese 
(anabólicos). Há, por este meca
nismo, um fluxo contínuo de ener
gia das_reações exergônicas para as 
endergônicas. O rendimento final 
do processo atinge de 30% a 45% 
da energia liberada, o restante 
transformando-se em calor.

As reações apresentadas nas fi
guras 1 (processos anabólicos) e 2 
(processos catabólicos) ocorrem si
multaneamente, conforme se pode 
constatar no mapa metabolico 
completo da figura 3 na página 94.

Processos 
de regulação metabólica

Todas as reações bioquímicas 
dos seres vivos dependem da pre
sença de catalisadores especiais de 
natureza protéica, as enzimas*, 
que, aumentam a velocidade das 
reações. Sua natureza protéica lhes

Nas reações de catabolismo (esquema acima), glicose, protefnas e gorduras desdobram-se e produzem energia.

O microcalorímetro de Calvet acusa a variação do calor no metabolismo.

confere grande especificidade de 
ação, cada uma delas catalisando 
uma reação ou um tipo de reação. 
Para exercer sua atividade, elas se 
combinam aos reagentes (substra
tos), o que exige das enzimas uma 
disposição molecular muito exata 
no espaço, de tal modo que os gru
pos reagentes estejam em posições 
corretas para a ação catalítica. 
Essa característica, resultante da 
disposição espacial específica de 
cada proteína, denomina-se “con
formação” da molécula, a qual, 
sendo modificada, altera a afini
dade da enzima por seu substrato. 
O local da enzima em que o subs
trato se une tem o nome de “centro 
ativo”, mas algumas substâncias 
têm a capacidade de ligar-se a ou
tro local, o centro alostérico, oca
sionando modificações conforma- 
cionais subseqüentes (e reversíveis) 
do centro ativo. Essas modifica
ções alostéricas podem levar a um 
aumento da atividade catalítica 
(ativação alostérica), ou a uma re
dução (inibição alostérica). O pro
cesso de modificação alostérica da 
atividade enzimática exerce papel 
de fundamental importância na re
gulação metabólica. Uma variação 
de concentração dos ativadores 
alostéricos ocasiona um controle 
refinado da atividade enzimática. 
Outro processo envolvido na regu
lação e a variação da intensidade

fig. 2
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( <  0,6% da e)
Lipídios

Oxidação incompleta 

(33% da e)

Ácidos graxos

Oxidação completa 
(66% da e)

Carboidratos

Glicerol Hexoses

Acetil-Co A

Fosforilação
OXI DATIVA



94 Metabolismo

Fig. 3

Insulina 

supressora das enzimas 

gliconeogênicas chave

Piruvato carboxilase Pep carboxiquinase FDPASE
?

G-6-P ASE

Piruvato quinase Fosfo-frutoquinase Glicoquinase

,________________________ í |
Insulina

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  indutora das enzimas _______________________
glicolíticas chave

Funções supressora e indutora da insulina sobre as enzimas hepáticas chave, catalisadores especiais das reações 
bioquímicas no figado. (No esquema acima: OA =  oxaloacetato: PEP = fosfoenolpiruvato; F-1, 6-P =  frutose-1. 
6-difosfato; F-6-P =  f rutose-6-fosfato; FDPase =  frutose difosfatase: G-6-P =  glicose-6-fosfato.)

Metafísica

O surgimento da palavra “ me 
tafísica” resultou da ordenação dos 
escritos de Aristóteles* feita por 
Andrônico de Rodes, no ano 50 
a.C. Na edição que realizou das 
obras aristotelicas, Andrônico co
locou os livros que tratavam da “fi
losofia primeira ’ depois dos livros 
da Física. E, desse modo, o que 
Aristóteles chamava de “filosofia 
primeira” passou a ser conhecido 
como “metafísica” (“o que está de
pois da física”).

Para Aristóteles haveria uma 
ciência cujo objeto seria estudar o 
“ser enquanto ser” e seus atributos 
essenciais. Essa ciência, que não se 
confundiria com nenhuma das cha
madas ciências particulares, é que 
seria a Filosofia Primeira. En
quanto as outras ciências focaliza
riam, cada qual, um aspecto parti
cular do que existe, a Filosofia 
Primeira investigaria os primeiros 
princípios e as causas mais eleva
das da realidade, não se restrin
gindo a uma determinação particu- 
larizadora do ser, antes tentando 
compreender o ser enquanto pura
mente ser.

A metafísica possui, portanto,

de síntese da enzima pela célula, o 
que implica o controle ao nível dos 
acidos nucléicos dos cromossomos.

Entre as substâncias que efetuam 
a regulação metabólica, desta
cam-se os hormônios* (sobretudo 
nos seres pluricelulares).

Na figura 3 aparecem enzimas 
cuja atividade é aumentada ou re
duzida pela insulina, hormônio 
protético produzido pelo pâncreas, 
através de vários mecanismos. O 
número de reações controladas

Cela insulina é elevado, e há tam- 
ém hormônios, como a cortisona, 

cuja ação é ainda mais ampla que 
a da  insulina.

A maior parte dos medicamen
tos* atua através da ativação ou 
inibição de algumas enzimas, acen
tuando ou inibindo determinados 
percursos metabólicos. Muitos an
tibióticos*, por exemplo, atuam 
pela inibição da síntese de proteí
nas do microrganismo. As penicili
nas agem impedindo a síntese satis
fatória da parede bacteriana; uma 
vez que os mamíferos* não pos
suem parede celular como as bacté
rias, não sofrem esse tipo de ação 
antimetabólica. Sem o desenvolvi
mento correto de sua parede celu
lar, as bactérias não se multiplicam 
e podem ser combatidas pelos 
meios normais de resistência do or
ganismo. Já  os antimetabólicos, 
empregados no tratamento de leu- 
cemias e tumores malignos, agem 
inibindo a formação de bases nitro- 
genadas, necessarias ao processo 
de formação dos ácidos nucléicos 
dos cromossomos. Como as células 
neoplásicas do câncer multipli- 
cam-se muito mais rapidamente 
que as células normais, seu meta
bolismo é atingido de maneira mais 
Intensa com uma dose de antimeta

bólico (que não chega a afetar se
riamente as células normais).

O transcurso normal do metabo
lismo intermediário depende de 
concentrações convenientes das en 
zimas apropriadas. A síntese de 
proteínas está relacionada com a 
seqüência de nucleotídeos do ADN 
nuclear. Esta seqüência, por sua 
vez, é a mensagem genética funda
mental.

Doenças metabólicas

Qualquer alteração da seqüência 
de bases do ADN determina a pro
dução de enzimas diferentes, as 
quais podem mesmo ser inativas 
para a catálise prevista em determi
nado passo metabólico. A carência 
ou falta de uma enzima ocasiona a 
redução ou abolição de uma deter
minada reação do percurso meta
bólico. As conseqüencias observa
das dependem da enzima carente. 
Em geral há acúmulo de metaboli- 
tos não transformados e de outros 
que, em condições normais, são 
formados em menor quantidade.

Há inúmeras doenças metabóli
cas: desde as anemias resultantes 
de anomalias da hemoglobina (fal- 
ciforme; etc.) até a cham ada idiotia 
fenilpiravica (em que o metabo
lismo do aminoácido fenilalanina 
apresenta-se alterado). O conheci
mento detalhado da alteração me
tabólica em cada caso permitirá 
seu tratamento progressivo e, tal- 
ves, a correção através da  engenha
ria genética.

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
mento e Crescimento Biológico; 
Ecossistema; Energia; Fotossímese. S a n to  T o m á s  d e  A q u in o  re to m o u  e  d e se n v o lv e u  a  m e ta f ís ic a  a r isto té líca .
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As abstrações humanas —  tema de De Chirico em "O Grande Metafísico".

dentro da tradição iniciada por 
Aristóteles, uma posição privile
giada: seria um saber anterior a to
dos os outros saberes e seu objeto 
teria primazia sobre todos os de
mais objetos.

Para Aristóteles, a sustentação 
última das teses da Filosofia Pri
meira era a doutrina do “primeiro 
m otor”, incorpóreo e imóvel, e res
ponsável — na condição de causa 
final —  por todas as transform a
ções ocorridas no universo. Aristó
teles designa esse primeiro motor 
imóvel de “Deus”; o que faz de sua 
metafísica, em última instância, 
uma teologia racional.

Durante a Idade Média ressal 
tou-se o vínculo entre metafísica e 
teologia, paralelamente às discus
sões sobre as relações entre filoso
fia e religião, entre razão e fé. O 
pensamento medieval suscitou in
findáveis especulações e controvér
sias em torno do conteúdo, do mé
todo e do objeto da metafísica. As 
diversas opiniões a respeito do ob
jeto da metafísica foram cataloga
das do seguinte modo pelo teólogo 
e filósofo jesuíta Francisco Suárez 
(1548-1617): 1.°) o objeto da me
tafísica é o ente considerado na 
maior abstração possível, enquanto 
encerra a suma dos entes reais, 
substanciais ou acidentais, e tam 
bém enquanto compreende os entes 
de razão (que existem apenas como 
construções racionais); 2.°) o ente 
real em toda sua extensão, conside
rado de tal modo que não inclua di
retamente os entes de razão; 3.°) 
Deus como supremo real; 4.°) a 
substância ou o ente imaterial — 
o que abrange apenas Deus e as in
teligências; 5.°) o ente classificado 
nos seus dez predicados; 6.°) a 
substância enquanto substância, 
isto é, enquanto abstraída do mate
rial e do imaterial, do finito e dò 
infinito.

O grande impulso à metafísica, 
na Idade Média, foi dado por Santo 
Tomás* de Aqui no, que desenvol
veu as teses aristotelicas, adaptan- 
do-as às exigências dos dogmas 
cristãos. Santo Tomás concebe a 
metafísica como estudo do ente en
quanto ente real, ou seja, como 
ciência do ser enquanto ser, e não 
como concebido ao modo de gê
nero supremo e, portanto, sob a es
pécie de mera abstração. Uma das 
principais peças da construção me
tafísica de Santo Tomás foi a dis
tinção ontológica entre essência* e 
existência. Enquanto em Aristóte
les essência e existência se distin
guiam logicamente como modos di
versos de se indagar ou de se 
pensar sobre a realidade, em Santo 
Tomás elas passam a ser distinções 
inerentes à própria realidade (e, por 
isso, ontologicas). Essa inovação 
introduzida pelo tomismo na me
tafísica aristotélica vai ser funda
mental para a tentativa de concilia
ção entre “verdade natural” e 
“verdade revelada”, entre razão e 
fé, uma das metas centrais do pen 
samento de Santo Tomá's.

Metafísica moderna

No pensamento moderno, a es
peculação metafísica adquire novo 
sentido, desenvolvendo-se princi
palmente dentro da tradição do ra- 
cionalismo* e do idealismo*. Ao

contrário da metafísica medieval
—  que era uma especulação ba
seada na confiança no poder do in
telecto, mas auxiliada pela fé — , a 
metafísica moderna procura sus
tentar-se apenas em verdades ga
rantidas pela razão. Desde Descar
tes*, esse propósito fica bem claro: 
a metafísica, para ele, decorre do 
interesse inicial pela ciência e da 
necessidade de justificar a legitimi
dade e a objetividade do conheci
mento científico. A partir do carte- 
sianismo, a metafísica moderna 
desenvolveu-se principalmente em 
torno da análise da noção de subs
tância e tendo como uma de suas 
sustentações a noção de idéias ina

tas (idéias que existiriam no inte
lecto humano independentemente 
dos dados dos sentidos). A discus
são sobre o problema da substân
cia, no interior do racionalismo 
moderno, tornou-se fundamental 
nos pensamentos dos racionalistas 
Spinoza* e Leibniz*. Este, além 
disso, deu nova formulação ao ina- 
tismo, tentando concilia-lo com o 
empirismo: para ele, nada existiria 
no intelecto que antes não houvesse 
passado pelos sentidos, exceto o 

'  rio intelecto.
crítica à ambição da metafí

sica de atingir o cerne da realidade,
Fiara além dos dados fornecidos pe- 
as sen saçõ es , fo i u m a  c o n s ta n te  do

empirismo* inglês clássico. Desde 
Francis Bacon* (que atribui novo 
significado à palavra “ metafísica” , 
considerando-a o estudo das causas 
formais e finais), e com Hobbes*, 
Locke*, e Hume*, o empirismo in 
glês corroeu as construçoes metafí
sicas típicas do racionalismo, ao 
fazer constante crítica das noções 
de substância e de idéias inatas.

O debate entre racionalismo e 
empirismo converge para a obra de 
Kant*, que reformula completa
mente a posição da metafísica. Re
conhecendo o valor da crítica em- 
pirista à metafísica tradicional 
(sobretudo como esta havia se 
apresentado através de Leibniz e de 
WolfT),.Kant procura verificar, na 
Crítica da Razão Pura, como é 
possível o conhecimento científico 
(matemática, física) e examina se é 
possível o conhecimento das enti
dades metafísicas (Deus, alma, 
mundo, etc.). Conclui que esse co
nhecimento não é possível — no 
nível da pura razão — , pois todo 
conhecimento seria a síntese de da
dos dos sentidos com as condições 
a priori do sujeito, e, no caso da 
metafísica, não haveria base em
pírica para a constituição de seus 
objetos. Kant rejeita o inatismo tra
dicional (substituindo-o pelas con
dições a priori da subjetividade 
que, em si mesmas, seriam vazias, 
preenchendo-se com os dados dos 
sentidos, que através delas adqui
rem estruturação) e transforma a 
noção de substância numa condi
ção do conhecimento racional — 
num requisito da subjetividade e 
não mais a constituição básica das 
próprias coisas.

Embora recusando a possibili
dade da metafísica como fruto de 
um jogo de conceitos da razão 
pura, Kant considera gue ela se 
sustenta através da razao prática. 
A metafísica, portanto, é deslocada 
por Kant da esfera da razão para 
a da vontade e do sentimento. Essa 
alteração operada pelo criticismo 
kantiano será decisiva para todo o 
desenvolvimento posterior das es-, 
peculações metafísicas. O pensa
mento alemão pós-kantiano — re
presentado principalmente pelo 
idealismo de Fichte*, Schelling* e 
Hegel* — revigorou as investiga
ções metafísicas, realizando cons
truções filosóficas marcadas pela 
índole sistemática.

Crítica acirrada à metafísica foi 
apresentada pelo positivismo*. 
Para Comte*, por exemplo, a me
tafísica representava um modo de 
saber proprio de determinada 
época da humanidade, destinada a 
ser completamente superada pelo 
conhecimento científico “positivo”, 
baseado no estabelecimento de leis 
referentes aos dados da sensação. 
A posição antimetafísica do positi
vismo suscitou debates em torno da 
legitimidade da metafísica, que 
ocuparam grande parte das discus
sões filosóficas do século XIX.

As tendências antimetafísicas, de 
raiz positivista, vão culminar, no 
início do século XX, no neopositi
vismo e no empirismo* lógico. Vol
tados para a análise lógica da lin
guagem, os pensadores vinculados 
a essas correntes renovam o debate 
sobre o significado e as possibilida
des da metafísica: para eles a ques
tão fundamental deixa de ser a do
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Metais

Beroson (sóculo XX) revalorizou a metafísica, baseando-a na intuiçáo.

Metais são elementos químicos 
que apresentam brilho caracterís
tico quando polidos (“brilho metá
lico”), boa condutibilidade térmica 
e elétrica. Grande número de me
tais tem ainda, como característi
cas, maleabilidade e ductilidade, 
que permitem sua conformação 
mecânica (laminação, trefilação, 
estampagem, etc.).

Em geral eles se volatizam a 
temperaturas elevadas. Eletroposi- 
tivos, seus átomos cedem elétrons 
com facilidade, formando cátions. 
Com algumas exceções, todos os 
metais possuem hidróxidos e óxi- 
dos básicos.

Cerca de 75% dos elementos 
químicos da Terra são metais. Suas 
propriedades físicas são determina
das pela estrutura cristalina e pela 
organização eletrônica de seus áto
mos. Por exemplo, nos metais alca
linos (lítio, sódio e potássio) à tem
peratura ambiente, o retículo 
cristalino é do tipo cúbico, cen
trado no corpo, onde os átomos 
ocupam os vertices e o centro do 
cubo.

Nos metais de elevada plastici
dade como cobre*, ouro, alumí
nio*, o retículo surge como um 
cubo, os átomos acompanhando as 
posições correspondentes aos vérti
ces e aos centros das seis faces 
(retículo cúbico de face centrada). 
Os elétrons de valência* formam 
uma espécie de nuvem eletrônica 
que pertence a todos os átomos e, 
ao mesmo tempo, a nenhum deles. 
Essa ausência de posição fixa per
mite que o elétron se mova à von

tade por todo o metal, dando-lhe 
condutibilidade térmica e elétrica.

Os campos elétricos explicam o 
brilho metálico: associados à onda 
luminosa, permitem a oscilação 
dos elétrons “livres” . Como qual
quer carga elétrica em movimento, 
os elétrons emitem energia eletro
magnética em forma de luz. O 
efeito final é a reflexão do raio lu
minoso.

As cores dos metais variam entre 
branco e cinza, com exceção do 
ouro (amarelo) e cobre (vermelho).

A maleabilidade e ductilidade 
decorrem da estrutura dos cristais, 
sendo a cúbica de face centrada a 
que oferece maior plasticidade, de
vido à existência de numerosos pla
nos de alta densidade atômica. É o 
caso do alumínio, do ouro e do 
chumbo.

A estrutura cúbica de corpo cen
trado — como no caso do ferro, à 
temperatura ambiente — é menos 
plástica, tal como a estrutura hexa- 
gonal (caso, por exemplo, do zinco 
e do magnésio).

A densidade, alta nos metais de 
transição, como o tungsténio (19,3) 
e a platina (21,5), é baixa nos me
tais alcalinos (que são menos den
sos que a água). O lítio tem a me
nor densidade conhecida: 0,53. A 
temperatura de fusão varia entre 
— 38° C (mercúrio) e mais de 
3 000° C (tungsténio).

Alguns elementos são classifica
dos como semimetais (bismuto, an- 
timônio, etc.), por apresentarem 
apenas algumas propriedades me- 
talicas.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos; Liga 
Metálica; Metais Preciosos; Meta- 
lização; Metalurgia; Minerais.

estabelecimento de um objeto pró
prio para a metafísica, mas a de ve
rificar se as pretensões dos metafí
sicos têm sustentação no plano da 
linguagem.. E concluem —  pelo 
menos numa primeira etapa da 
quela tendência (representada pelo 
Círculo de Viena) —  que as propo
sições da metafísica não seriam 
nem verdadeiras nem tampouco 
falsas, mas simplesmente carentes 
de significação. O próprio surgi
mento e desenvolvimento histórico 
das especulações metafísicas são 
reinterpretados pelos pensadores 
que adotam as premissas do positi
vismo lógico. Ás entidades metafí
sicas, segundo eles, seriam resul
tantes da substancialização de 
meros aspectos da linguagem. As
sim, por exemplo, a própria noção 
básica da metafísica —  o ser —  te
ria surgido da substantivação (e 
conseqüente substancializaçao) de 
expressões verbais primitivas 
(“ sendo”, “estando”); isso teria 
ocorrido devido ao aparecimento 
do artigo definido na língua grega, 
permitindo, na época de Parmêni- 
des* de Eléia, aquela transform a
ção que ocasionou o início da espe 
culação metafísica ( “o  sendo” , “o 
estando” teriam finalmente dado 
lugar ao “o que é”; "o ser”).

No início do século XX — em 
oposição às correntes de índole po

sitivista — a metafísica é revalori
zada sobretudo pelo intuicionismo 
de Bergson* e da fenomenologia* 
de Husserl*. O primeiro pretende 
que somente a metafísica, obra da 
intuição, atinge o cerne da reali
dade, já  que a ciência, ao lidar com 
conceitos, apreenderia apenas a su
perfície estatica das coisas; a me
tafísica, esta sim, seria a formula
ção do movimento e da vida, 
essências da realidade que escapam 
à razão. Na fenomenologia de Hus
serl a problemática metafísjca é 
também retomada, em função da 
determinação dos fundamentos 
apodíticos da ciência. E ao contrá
rio das pesquisas lógicas formais, 
que se desenvolvem com a preten
são de construir uma lógica sem 
compromissos metafísicos, a lógica 
fenomenológica de Husserl abriga 
uma dimensão metafísica. No pen
samento contemporâneo, a investi
gação metafísica adquiriu impulso 
na obra de Heidegger*, que pro
cura, através do universo da lin
guagem, retomar as raízes do pen
sar metafísico dos gregos (particu
larmente os pré-socráticos) e recu
perar a genuína concepção do sgr.

VEJA TAM BÉM : Filosofia; L ó 
gica; Ontologia; Ser; Substância. O cobre (único metal vermelho) t  ótimo condutor de eletricidade e calor.
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Metais Preciosos

Por suas propriedades físicas e 
químicas, raridade de ocorrência e 
qualidades estéticas, o ouro (Au), a 
prata (Ag), a platina (Pt), o paládio 
(Pd) e o irídio (Ir) são considerados 
“metais preciosos”.

O ouro, o primeiro a ter seu va
lor reconhecido, ocorre na crosta 
terrestre na forma elementar, asso
ciado mecanicamente a diversos 
minerais. É bem distribuído, apesar 
de raro. Menos abundante, no es
tado nativo, a prata deve ter sido 
descoberta depois do ouro e do co
bre*. Em 3500 a.C., o Código de 
Menes (fundador da primeira di
nastia dos reis históricos do Egito) 
já  estabelecia o valor da prata em 
dois quintos do ouro. A descoberta 
da platina é mais recente.

0  isolamento do paládio (Ingla
terra, 1803) foi conseguido por 
William Wollaston, quando traba 
lhava com platina impura. Deu-lhe 
esse nome em honra ao recém-des- 
coberto asteróide Palias. Ainda em 
1803, na Inglaterra, Smithson Ten- 
nant descobriu o irídio, cujo nome 
deve-se à iridescência de suas solu
ções.

OURO —  Além de ocorrer na 
natureza em estado livre, pode apa
recer sob a forma de compostos 
com o telúrio: calaverita (AuTe2); 
silvanita (AuAg)Te2; e petzita 
(AuAg)?Te. Cristaliza no sistema 
isométrico; a cela cúbica é do tipo 
de face centrada. O número atô
mico do ouro é 79; seu peso atô
mico: 196,97; ponto de fusão:
1 063°C ; ponto de ebulição:
2 160° C; dureza: 2,5— 3 (na es
cala de Mohs); densidade: 
19,3g/cm3. Sua maleabilidade, 
muito elevada quando em estado 
puro, permite a redução a folhas de 
1 centésimo de mícron (0,00001 
mm) de espessura, o que favorece 
o trabalho dos decoradores, ourives 
e dentistas. Sua ductilidade possibi
lita o estiramento de 1 g num fio 
de 3 200 m. Ocorre redução dessas 
propriedades quando estao presen
tes outros metais, por exemplo, 
chumbo, estanho e cádmio.

Tem aproximadamente três 
quartos da  condutibilidade elétrica 
da prata (que é superior à de todos 
os metais). É quimicamente pouco 
reativo: nao é afetado pelo oxigénio 
nem pelo gás sulfidrico; a produ
ção de óxidos e hidróxidos exige o 
emprego de métodos indiretos. Ao 
interagir com uma mistura de ácido 
clorídrico e ácido nítrico (água ré
gia), o ouro produz ácido cloráu- 
rico. A solubilidade do metal nos 
cianetos possibilita separá-lo do 
minério e facilita seu uso no reves
timento de outros metais, aumen
tando sua importância comercial.

O ouro nativo contém geral 
mente quantidades variáveis de 
prata, cobre, platina, paládio e ou
tros elementos. Liga-se com a prata 
em todas as proporções._

Os artigos de ouro são feitos de 
ligas (com prata e cobre) muito 
dúcteis e maleáveis. Para a confec
ção de jóias, usam-se mais as ligas

de ouro com platina e com paládio 
(que lhe dá cor branca). Pode li- 
gar-se também com o mercúrio*, 
formando, assim, amálgamas, ligas 
de grande maleabilidade.

A pureza do ouro é medida em 
quilates. O metal completamente 
puro apresenta 24 quilates; suas li
gas variam entre 12, 14, 16, 18, 20 
e 22 quilates, de acordo com a por
centagem de ouro (uma liga de 12

auilates, por exemplo, possui 50% 
e ouro).

O ouro é encontrado em veios e 
em depósitos sedimentares (pla- 
cers). Derivados de outros depósi
tos, os placers são a principal fonte 
de ouro nativo; os mais ricos foram 
descobertos na Califórnia, Nova 
Zelândia, África do Sul, Alasca e 
Nova Guiné, regiões que devem 
grande parte de sua exploração e 
colonização às “ corridas ao ouro”.

No Brasil a exploração aurífera 
remonta ao século XVII, atingindo, 
um século depois, a liderança na 
produção de toda a América do 
Sul, que era responsável por quatro 
quintos do ouro produzido na 
Terra. No século X lX , passaram a 
liderar a produção mundial os Es
tados Unidos, a Austrália, a Rússia 
e a República Sul-Africana. A par
tir de meados do século XX, este 
último pais ocupa a absoluta lide
rança, tendo extraído de suas mi
nas, em 1945, o equivalente à me
tade de toda a produção mundial. 
A produção brasileira de 1972 era 
muito pequena, oscilando em torno 
de 6 t por ano.

PRATA — Foi descoberta de
pois do ouro e do cobre, e chamada 
de “Luna” e “ Diana” pelos alqui
mistas. Seu símbolo, Ag, provém 
do nome grego Argyras e do cor- 

Ouro: precioso desde a Antiguidade. (Anel do IV século a.C.. Taranto.) respondente latino Argentum.

O ouro nativo, muitas vezes ligado a outros metais, chega a ser extraído em profundidades de 3 OOO m.
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O número atômico da prata é 
47; seu peso atômico: 107,87; 
ponto de fusão: 960°C; ponto de 
ebulição: em torno de 2 000°C; du
reza: 2,5— 3,0 (na escala de 
Mohs); densidade: de 9,87 a 10,62 
g/cm .

Considerada o mais branco de 
todos os metais, apresenta-se quase 
tão dúctil quanto o ouro (1 g pode 
ser estirado num fio de 1 800 m) e 
possui grande maleabilidade (é re
dutível a lâminas de 0,00025 mm)

Seu endurecimento — provo
cado pela laminação por rolos ou 
martelos — pode ser anulado com 
aquecimento posterior (ao rubro). 
Sua dureza é baixa, sendo necessá
rio reforçà-la com cobre, para a fa
bricação de jóias e moedas. A 
prata não se liga diretamente com 
o oxigênio; em contato com o en
xofre (à temperatura ambiente), ad
quire uma película superficial de 
sulfeto. Liga-se facilmente com 
chumbo, zinco, ouro, cobre e mer
cúrio. Sua proporção nas ligas in
dica o grau de pureza. Por exem
plo: em 1920, a pureza das moedas 
inglesas era 925 (92,5% de prata 
para 7,5% de cobre).

Para extrair a prata de seus sais 
e dos compostos com cobre, arsê
nico, enxofre e antimônio, recor
re-se ao chumbo, com o qual forma 
uma liga. Produz-se “prata coloi- 
dal” por precipitação de uma solu
ção de nitrato de prata com reduto
res orgânicos (tartaratos, citratos, 
taninos etc.).

Na crosta terrestre, onde rara
mente forma concentrações apre
ciáveis, a prata é achada em estado 
nativo, sob a forma de nódulos ou 
pepitas de várias dimensões, e 
quase sempre associada ao ouro. 
Os sulfetos são seus compostos 
principais. Ocorre, em menor es
cala, combinada com o telúrio, o 
selênio e o antimônio e, invariavel
mente associada à galena (sulfeto 
de chumbo). Seus compostos com 
o chumbo, cobre e zinco (compos
tos argentíferos) constituem a 
grande fonte de produção.

Mais cotnplexos que os do ouro, 
seus minérios e minerais exigem 
processos mais elaborados de trata 
mento.

Os depósitos do minério são en
contrados nos Estados Unidos, no 
C anadá, na Saxônia, na Boêmia, 
na Sibéria, em Nova Gales do Sul, 
em Broken Hill, no México, na 
Bolívia, no Peru, no Chile e na Ar
gentina. O México, desde o início 
do século XX, lidera a produção 
mundial (25%) seguido dos Esta
dos Unidos e do Canadá. A pe
quena produção brasileira provem 
das refinarias de ouro da mina de 
Morro Velho (Minas Gerais) e das 
refinarias de chumbo da mina de 
Panelas (Paraná).

Devido a sua longa duração e 
elevada resistência a certas subs
tâncias corrosivas é empregada no 
revestimento de equipamentos da 
indústria química. Por ser o metal 
de mais elevada condutibilidade, a 
p rata é muito usada na construção 
de equipamentos elétricos para ser
viço pesado. Ligada com ouro e 
platina, pode ser usada na confec
ção de contatos elétricos (inviáveis 
com a prata pura, devido à forma
ção de sulfetos). As ligas cobre 
p ra ta ,  e m p re g a d as  em  so ld as  e cm

contatos elétricos, têm suas 
propriedades alteradas pela adição 
de estanho, zinco ou cádmio. O 
brometo de prata é de grande utili
dade na fabricação de chapas e 
películas fotográficas.

Na medicina, a prata é utilizada 
em sua forma coloidal, associada 
com proteínas para substituir frag
mentos de osso; seus compostos 
servem de antissépticos, adstrin
gentes e cáusticos. Pode ser usada 
para esterilizar a água, devido à 
ação germicida de seus íons 
(mesmo em baixa concentração). 
Seu nitrato possui alguma ação 
cáustica, com poder de destruição 
dos tecidos superficiais, isolan
do-os dos tecidos internos. Solu
ções desse nitrato (adstringente e 
bactericida) são utilizadas no com
bate às úlceras atônicas, faringite e 
laringite, por pincelamento.

PLATINA —  Metal muito raro, 
ocorre quase exclusivamente em es
tado nativo. Conhece-se apenas um 
composto natural, a esperrilita 
(PtAs2). Sua cor é cinzenta como 
o aço, mas de brilho reluzente.

Possui grande maleabilidade e 
ductilidade e volatiza-se, rapida
mente em forno elétrico. É um me
tal de dureza 4 — 4,5 e pouco efi
ciente na condução de calor e 
eletricidade. Em estado puro, a pla
tina apresenta-se muito mole, com 
poucas possibilidades de utiliza
ção; mas, uma pequena proporção 
de irídio (formando liga) confere- 
lhe tamanha dureza que pode ser 
soldada a uma temperatura pró
xima de seu ponto de fusão.

A platina tornou-se conhecida 
em época recente. A primeira notí
cia desse metal é de 1557 e foi dada

fiel o filólogo e médico italiano Jú- 
io César Scaliger (1484-1558). Fa

lou de um metal encontrado entre 
o México e Darien, que “nenhum 
fogo nem qualquer artífice espa
nhol tinha sido capaz, até então, de 
liquefazer” . Depois, em 1748, An- 
tonio de Ulloa (1716-1795), cien
tista espanhol, fez referência em 
sua obra Relación Histórica dei

O ouro ocorre em veios, geralmente associado ao quartzo, ou em depósitos 
sedimentares. (Ouro em pepitas e, embaixo, em fusão.)

A prata, cujos minerais exigem tratamento mais complexo que o ouro. aparece sobretudo combinada ao enxofre 
(argentita. à esquerda) ou, mais raramente, ao antimónío (pirargiríta, A direita) e a outros elementos.
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Vi age a América Meridional ao mi
neral “platina dei Pinto”, que fora 
descoberto por volta de 1735 nas 
lavagens de minerais do rio Pinto, 
na Colômbia.

Ainda hoje produzida em pe
quena escala na Colômbia, a pla
tina é encontrada também em de
pósitos no rio Tura Superior, na 
vertente oriental dos Montes Urais 
(URSS), onde foi descoberta em 
1822. Esta região responsabili
zou-se, até 1934, pela maior parte 
da produção mundial. Nesse ano, o 
Canadá passou a ser o primeiro 
produtor.

Em 1954, a maior extração de 
metais do grupo da platina (além 
da platina, rutênio, rodio, paládio, 
ósmio e irídio) foi obtida pela 
União Sul-Africana, que tem sua 
principal fonte nas rochas ultrabá- 
sicas do complexo ígneo de Bush- 
veld (em Merensky Reef). Nova 
Gales do Sul, Borneu, Nova Zelân
dia, Peru e Madagáscar também 
extraem platina.

José Vieira do Couto e Wilhelm 
L. von Eschwege deram as primei
ras notícias de platina no Brasil. 
Segundo esses pesquisadores, ela 
ocorreria em Minas Gerais — no 
córrego das Lages, em algumas la
vras de ouro de Itabira, em Nova 
Lorena e em Diamantina. Há indí
cios de sua existência também nos 
aluviões auríferos do rio Bruscas, 
na Paraíba, e ainda na região nor
deste de Minas Gerais, nas bacias 
dos rios São Mateus e Suaçuí- 
Gr ande.

Ligas de platina e irídio são lar
gamente usadas em materiais de la
boratório (cadinhos, placas, espá
tulas, fios, pesos etc.). Vasilhames 
de platina são improprios para o 
aquecimento de alcalis cáusticos 
(há perigo de corrosão e formação 
de platinados) e metais de baixo 
ponto de fusão.

O poder catalisador da platina é 
aproveitado para a fabricação de 
ácido sulfúrico (processo de con
tato) e ácido nítrico (a partir da 
amónia, por oxidação). Usada para

§ualquer tipo de eletrólise*, isola- 
amente ou em liga com o irídio, 

permanece inerte a qualquer tipo de 
processo. Tanto a platina como 
suas ligas com o rádio são muito 
utilizadas na fabricação de medido
res para altas temperaturas, em
bora haja uma tendência para subs
tituí-las por ligas de níquel-cromo.

A platina é profusamente empre
gada na fabricação de instrumentos 
cirúrgicos (agulhas para injeção; 
placas dentais etc.); na joalheria; e 
empregada também em laborató
rios fotográficos.

Os protótipos internacionais do 
metro-padrão e do quilograma-pa- 
drão — depositados no pavilhão de 
Bretenil, em Sèvres (França) — , 
que não podem sofrer qualquer va
riação, foram fabricados com uma 
liga de platina iridiada (composi
ção: 90% platina e 10% irídio).

PALÁDIO — Integra o grupo 
da platina e possui cor branca, se
melhante à da prata. Ao contrário 
do que ocorre com os outros metais 
do grupo, dissolve-se em ácido 
nítrico. E separado dos minérios de 
platina por processos químicos su
cess iv o s. R ed u ç ã o  final pelo hidro 
gênio, permite obtê-lo puro. Oxi-

Muito dúctil e maleável, a platina pode ser usada em fios de espessura bastante reduzida. Com ela, o irídio (à 
direita) forma ligas de alta resistência, empregadas em materiais de laboratório, cirurgia e jóias.

Artistas da Antiguidade executavam requintados trabalhos em prata. (Vaso 
de beber, itálico, sóculo V a .C.; embaixo, vaso etrusco. século V II a.C.)

da-se com o calor. Não sofre 
embaciamento em contato direto 
com a atmosfera (em temperaturas 
comuns) podendo ser empregado 
como substituto da platina nos tra
balhos de joalheria e na confecção 
de contatos elétricos. Suas folhas 
são amplamente utilizadas para 
fin s decorativost

Pequenas porcentagens de p a lá 
dio sao utilizadas na formaçao de 
ligas com o ouro, produzindo uma 
variante cham ada “ouro branco”. 
A cor branca do paládio torna-o de 
grande valor na formação de ligas 
para artigos dentários. O paládio é 
muito procurado para a construção 
de aparelhos delicados como ins
trumentos astronômicos.

Excelente catalisador, ocorre 
como constituinte secundário de di
versas ligas nativas portadoras de 
platina, e associado a minérios de 
ouro, p ra ta  e níquel*. Uma de suas 
propriedades mais notáveis é a ca-

gacidade de absorver hidrogênio, 
ob condições apropriadas, chega 

mesmo a absorver 1 000 vezes seu 
próprio volume de hidrogênio.

IR ÍD IO  — Possui coloração 
brarffia e peso considerável. É ob
tido da iridiosmina, ou osmirídio 
(liga nativa do ósmio e do irídio) 
e encontrável, em pequenas quanti
dades, nos minérios de platina.

É, juntamente com o ósmio, o 
metal mais denso encontrado na 
natureza (22,56 g/cm 3). Usa-se o 
irídio principalmente na prepara
ção de ligas com a platina, que são 
mais duras e resistem melhor ao 
ataque químico. As ligas irídio-pla 
tina, encontram grande aplicabili
dade na joalheria, na cirurgia, nos 
contatos elétricos e nas velas insta
ladas nos motores. É muito usado 
também para reforçar as extremi
dades das penas de ouro das cane
tas-tinteiro.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos: Liga 
Metálica: M etais; Metalurgia.
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Metalização

A metalização consiste no reves
timento superficial de peças — me
tálicas ou não — com uma camada 
de metal ou liga* metálica, para 
conferir-lhes propriedades adicio
nais. Para aumentar a resistência à 
corrosão, por exemplo, usam-se 
metais* quimicamente (ou quase) 
inertes.

O método de metalização mais 
simples é o banho da peça em me
tal fundido. Depois do banho, no 
caso de chapas ou perfis regulares, 
a peça passa por cilindros que reti
ram o excesso de revestimento e 
homogeneizam a camada superfi
cial. No banho, a ligação entre o 
revestimento e a peça é apenas 
física e não resiste a esforços muito 
violentos.

O processo eletroquí mico é mais 
trabalhoso, mas oferece maior re
sistência à peça. Parte-se de um dos 
sais do metal e, através da eletró- 
lise*, faz-se a deposição do metal 
sobre a peça, que funciona como 
um elétrodo (cátodo). Esse pro
cesso garante uma ligação química 
entre a camada superficial e a peça.

Em outros métodos físicos, a co
bertura de metal fundido, ao es
friar, liga-se à porosidade do metal 
da peça (como no banho). Na ce- 
mentação, por exemplo, a peça é 
aquecida ao rubro e posta em con
tato com o metal de revestimento 
(cemento) não fundido. Mas, nor
malmente, aplica-se metal fundido 
sobre a peça aquecida.

Diversos materiais podem ser 
metalizados com o uso de uma pis
tola de ar comprimido, em revesti
mentos com aço comum ou espe
cial, e com metais ou ligas.

O metal de revestimento é intro
duzido na pistola, passa por uma 
cham a —  oxidrílica, oxiacetilênica 
ou oxipropânica — , funde-se, e 
suas gotas são projetadas pelo 
fluxo contínuo de ar comprimido. 
Essas gotas chocam-se em altas ve
locidades com a superfície fria da 
peça. Durante o trajeto, as partícu
las metálicas fundidas (geralmente 
com diâmetro mínimo de 1 mm) 
cobrem-se de uma camada de 
óxido. Esta cam ada rompe-se e de- 
forma-se com o choque, ficando in
cluída no revestimento, o que con
fere a este certa porosidade. Esse 
método é usado, por exemplo, na 
reconstituição de partes gastas de 
árvores de transmissão.

O mesmo princípio é aplicado 
com melhores resultados na cha
mada metalização a plasma. 
Usa-se uma pistola refrigerada a 
água e provida d íu m  arco com elé- 
trodos de tungsténio. Na câm ara 
do arco circula um gás (de prefe
rência inerte) cuja temperatura 
chega a 20 000 ou 30 000°C. Em 
outro conduto fica o metal, que, ao 
atravessar a corrente de gás, fun
de-se e sai em forma de partículas 
imersas nessa atmosfera. As altas 
temperaturas alcançadas permitem 
o uso de metais e ligas de elevado 
ponto de fusão, além de materiais 
re fra tá r io s  e sp ec ia is , c o m o  ó x id o s
de alumínio, zircônio e berílio.

Pára-choques de automóveis recebem cobre por metalização eletrolrtica, antes de serem revestidos de cromo.

Além disso, o fluxo de plasma en
volve o metal com uma atmosfera 
inerte, que o protege da oxidação.

Outro método bastante usado 
consiste na aplicação de pó metá
lico sobre a peça e posterior fusão 
desse pó através de uma chama 
oxiacetilênica. Esse processo for
nece à peça maior resistência ao 
atrito e à abrasão, masr encontra 
poucas aplicações.

Revestimento por compostos

Em fins da década de 40, desco
briu-se que o aço* poderia ser tra
balhado a frio mais rapidamente 
quando revestido de fosfato (espe
cialmente de manganês). Esse re
vestimento fornece uma camada 
contínua muito homogênea, que se 
liga fortemente à peça e resiste a 
temperaturas e pressões elevadas.

O revestimento de fosfato de 
manganês tem grande capacidade 
de incorporar oleo lubrificante e 
impedir o contato direto metal-me- 
tal. Por isso, é usado para retardar 
o desgaste de peças como engrena
gens*, cilindros e válvulas*.

Os revestimentos de oxalato de 
chumbo e de cobre são usados para 
permitir que se trabalhe o aço mais 
rapidamente.

Alguns processos de metalização 
recebem denominações conforme o 
metal usado: galvanização* ou zin 
cagem (metalização por zinco), 
aluminação (com alumínio), alumi- 
natura (antes da metalização por 
alumínio, a peça sofre uma oxida
ção), cromagem (por crómio), bo- 
ragem (por boro) e outros.

As peças revestidas de zinco (galvanizadas) resistem mais à corrosão.
VEJA TAM BÉM : Galvanização; 
Superficiais, Tratamentos.
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Metalurgia

Metalurgia é o ramo da engenha
ria que trata da produção, adapta
ção e utilização de metais* e ligas 
metálicas*. A técnica metalúrgica 
está ligada à física e à química, nos 
aspectos relativos às leis mecânicas 
e as reações químicas dos metais.

O cobre*, o ouro e a prata, que 
ocorrem de forma livre na superfí
cie da Terra, foram os primeiros 
metais utilizados pelo homem. 
Com o progresso das técnicas de 
fundição*, descobriram-se novos 
processos para extrair os metais de 
seus minérios, alargando assim sua 
utilização. As referencias ao uso de 
chumbo*, estanho*, zinco* e- mer
cúrio* (metais de extração) são de 
períodos anteriores à era cristã.

Até o século XVIII, os metais 
eram trabalhados em pequenas ofi
cinas artesanais. Com a Revolução 
Industrial, no século XVIII, come
çaram a aparecer as primeiras in
dústrias metalúrgicas (com produ
ção em quantidades apreciáveis), e 
a técnica aprimorou-se.

Desde essa época, a metalurgia 
tem sido continuamente apurada, 
para satisfazer às indústrias que 
usam o metal na fabricação de seus 
produtos. A tecnologia, aliada ao 
aumento do consumo, contribuiu 
também para reduzir os custos de 
produção e difundir ainda mais o 
uso do material.

Metalurgia extrativa

Com o fim de obter metais a par
tir de seus minérios* (processo de 
redução), a metalurgia extrativa 
utiliza combustíveis para aqueci
mento dos fornos, energia elétrica, 
agentes redutores (que reagem qui
micamente com os minérios) e 
agentes formadores de escórias 
(que reagem quimicamente com os 
banhos metálicos, captam os pro
dutos de reação não metálicos e 
protegem o banho).

Antes de passar pela etapa de re
dução, os minérios são britados 
(quebrados em pedaços pequenos), 
moídos (em alguns casos), classifi
cados por peneiramento (em peda
ços de tamanho ideal para a redu
ção) e concentrados. Esta última 
operação consiste no aumento do 
teor metálico do minério por elimi
nação da ganga (resíduos não apro
veitáveis).

Como as propriedades desses 
resíduos são diferentes das do mi
neral metálico, há vários processos 
de separação: jatos de água ou de 
líquidos de densidade intermediária 
eliminam partículas mais leves; 
certas propriedades magnéticas 
propiciam o uso de ímãs para o 
afastamento de impurezas; e as di
ferenças de tensão superficial per 
mitem o emprego da flutuação 
(processo no qual um dos metais é 
levado por uma espuma). As por
ções mais finas de minério, resul
tantes de resíduos de peneiramento, 
quebra ou esfarelamento, são aglo
meradas e reaproveitadas.

A  m a io ria  d o s  m in é rio s  deve 
p a s s a r  p o r  tra n s fo rm a ç õ e s  p a ra  fa- A adaptação de metais e ligas aos tamanhos necessários a suas aplicações 6 uma das tarefas da metalurgia.

A pirometalurgia refina os metais, fundindo-os e oxidando as impurezas.

cilitar a redução: os carbonetados 
e hidratados sofrem uma calcina
ção que elimina, respectivamente, 
gás carbônico e água; os minerais 
sulfuretados são ustulados para 
que os sulfetos se oxidem, produ
zindo dióxido de enxofre e água.

Os processos de redução podem 
ser classificados em pirometalur
gia, hidrometalurgia e eletrometa- 
lurgia. O primeiro deles — no qual 
as reações se processam em altas 
temperaturas, com auxílio de um 
agente redutor — é o mais antigo 
método de redução, responsável

f>ela produção de quase todo o 
erro, chumbo, estanho, cobre e ou

tros metais.
A hidrometalurgia usa a lixivia

ção: os minérios são tratados com 
soluções aquosas para dissolver e 
também reprecipitar os metais. É 
usada em alguns minérios de cobre, 
níquel e zinco. A eletrometalurgia 
é o processo efetuado por corrente 
elétrica, aplicada a uma solução 
(aquosa ou de sais fundidos) que 
contém o metal.^É o método empre
gado na extração do alumínio, do 
cobre e do zinco, e em grande parte 
do magnésio.

Apos a redução, a maioria dos 
metais ainda apresenta um alto teor 
de impurezas, que deve ser dimi
nuído com o emprego do refino. 
Este pode ser conseguido com a 
fundição do metal e oxidação das
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Ferramentas desgastam as peças metálicas: é a metalurgia por usinagem.

impurezas (refino piro-metalúrgi- 
co), ou com outro método, que re
corre à eletrólise.

A fundição, um dos métodos usa
dos para dar ao metal condições de 
utilização, consiste em verter o me
tal fundido num molde, onde ele se 
solidificará.

Outra maneira bastante usual de 
conformar-se o metal é, partindo-se 
do metal sólido (geralmente em lin
gotes), deformá-lo por pressão a 
quente ou a frio, fazendo-o passar 
entre dois cilindros que giram (la- 
minação*), ou, então, comprimin
do-o com prensa ou golpes de mar
telo (forjamento*).

Também o processo de usina
gem* —  desgaste do bloco metá
lico com ferramentas de corte — é 
usado na conformação dos metais. 
Antes dessa fase, os metais passam 
por um dos outros processos de 
conformação (fundição ou forja
mento em forma de blocos, barras 
ou peças semiacabadas). O quarto 
fnétodo é o da metalurgia do pó: 
comprimido dentro de moldes me
tálicos com altas pressões e tempe
raturas, o metal em pó adquire 
forma e resistência.

As peças já  conformadas podem, 
contudo, adquirir outra forma, 
através da ligação entre duas ou 
mais delas.

Para que consigam propriedades 
convenientes a seu uso, os metais 
devem sofrer tratamentos finais, 
que podem ser térmicos (efetuados 
em temperaturas especiais, com o 
fim de modificar as propriedades 
mecânicas, como resistência à tra
ção e ao  im p a c to )  o u , e n tà o , s u p e r
ficiais (aplicação de revestimentos

protetores por meio eletrolítico ou, 
ainda, por imersão em soluções 
adequadas.

Estruturas metálicas

A metalurgia física estuda as 
propriedades físicas e mecânicas 
dos metais, o relacionamento des
sas propriedades com suas estrutu
ras e o efeito dos tratamentos tér
micos e mecânicos sobre eles.

A estrutura metálica pode ser 
analisada de maneira submicroscó- 
pica (estudo dos arranjos do átomo 
do metal no espaço, que pode ser 
feito com auxílio da difração de 
raios X), microscópica e macroscó
pica. Essa parte da metalurgia 
tísica é denominada metalografia.

Seu objetivo básico é a observa
ção das fases que constituem o me
tal sólido, os defeitos estruturais 
(porosidades, impurezas, deforma
ções, trincas, corrosão) e suas in
fluências no metal.

Além disso, analisa também a 
evolução da estrutura com os trata
mentos sofridos.

Dados como propriedades elétri
cas e magnéticas do metal, resistên
cia à fadiga (esforços repetidos) e 
a altas temperaturas, além da du
reza e da facilidade de deformação 
por processos mecânicos, são for
necidos pela metalurgia física, que 
constitui o primeiro passo para a 
aplicação de um metal em qualquer 
produto.

V E J A  T A M B E M :  F o r ja m e n to ;
Fundição; Metais. O ovo dá origem à larva (acima): tem início o longo processo metamórfico.

Metamorfose

A palavra "metamorfose” vem 
do grego e significa "m udança de 
forma”. Biologicamente, o pro
cesso de metamorfose implica mu
danças fisiológicas de tal ordem 
que, quando se completa a trans
formação, o organismo se encontra 
radicalmente alterado. O processo 
metamórfico abrange grande parte 
dos seres vivos — praticamente, 
todos os que sofrem transforma
ções durante a vida, não pelo sim
ples crescimento, mas pela passa
gem a uma forma diferente da 
anterior, com possibilidade de uso 
de novas funções. Por exemplo: o 
nascimento de um bebê humano ou 
de qualquer outro mamífero põe 
em ação órgãos que lhe permitem 
enfrentar as necessidades do novo 
meio ambiente. A partir desse mo
mento, começam a funcionar pul
mões, tubo digestivo, aparelho ex 
cretor, braços e pernas, órgãos dos 
sentidos, etc.

Entretanto, de modo mais res
trito, aplica-se o termo "m etamor
fose” a indivíduos que, depois de

deixarem o ovo, passam por uma 
fase larval antes de atingir o estado 
adulto. _

Este é o caso, por exemplo, das 
borboletas e mariposas que ao saí
rem do ovo são apenas larvas (la
gartas ou, então, taturanas). A me
dida que crescem, as larvas mudam 
de peie várias vezes, atê atingirem 
a fase de pupa ou crisálida, quando 
deixam de se nutrir. A pupa perma
nece imóvel e envolta numa capa 
de quitina, às vezes revestida de 
gravetos ou de fios de seda tecidos 
pela própria larva. Desse casulo, 
emergirá o inseto adulto — borbo
leta ou mariposa, nesse caso. Be
souros, moscas, pulgas, etc. sofrem 
metamorfoses semelhantes.

Alguns insetos, entretanto, não 
passam pela fase de pupa. Como 
apresentam um exoesqueleto (estru
tura de sustentação ou proteção ex
terna do organismo), não podem 
aumentar de tamanho depois que 
atingem o estado adulto. Toda e 
qualquer alteração quanto ao cres
cimento ocorre durante a fase lar
val. Quase sempre, do ovo nasce 
uma pequena ninfa com olhos com
postos. Trata-se de inseto seme
lhante à forma adulta, diferencian
do-se apenas pela ausência de asas, 
coloração, tamanho e não desen
volvimento do aparelho reprodutor.
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Na fase de crescimento, a larva muda de pele várias vezes até atingir o estágio de crisálida, quando deixa de se 
alimentar. Profundas modificações processam-se nesse periodo. Aos poucos, a borboleta vai abandonando o casulo 
que lhe serviu de abrigo, desdobra as asas e liberta-se para a vida adulta. Está completa a metamorfose.

Ela sofre sucessivas mudanças de 
pele e, a cada um desses estágios 
(ou instares), acentuam-se os carac
teres do adulto. Isso se verifica, por 
exemplo, entre baratas, percevejos, 
gafanhos, piolhos, etc.

Em outras ordens, o inseto jo 
vem emerge como uma pequena 
larva vermiforme segmentada, 
tendo cabeça, tórax, abdome e, fre
qüentemente, pernas curtas — mas 
não apresenta asas ou olhos com
postos. Os sucessivos estados lar- 
vais crescem a cada muda e, após 
esses estágios, a larva entra em re
pouso, como uma pupa, num pupá- 
rio especial ou num casulo. Nessa 
fase larval, muitos órgãos degene
ram e são absorvidos, enquanto no
vas estruturas surgem simultanea
mente para o adulto, que emerge 
quando as mudanças são completa
das. Esse tipo de metamorfose 
ocorre entre as abelhas.

A n im ais aq u ático s

Como muitos invertebrados de 
água doce, o lagostim, ao eclodir, 
assemelha-se ao adulto. No en
tanto, outros crustáceos* marinhos 
(camarões e caranguejos, por 
exemplo) possuem varios estados 
larvais em que os jovens são muito 
diferentes dos genitores. Os cama
rões partem de uma diminuta larva
— o nauplio (nome dado às larvas 
dos crustáceos) — , que apresenta 
corpo não segmentado, olho me
diano simples e três pares de extre
midades. Nas mudas originam-se 
os estágios metanauplios e proto- 
zoea, este com sete pares de extre
midades e início de segmentos. Se- 
gue-se a foea, com cefalotórax e 
abdome distintos, oito pares de ex
tremidades e o início de mais seis. 
Ela transforma-se em larva misis, 
que tem treze pares de extremida
des no cefalotórax, além das do tó
rax destinadas à natação. Uma 
muda posterior produz o adulto, 
com dezenove pares de extremida
des. A primeira larva (ou zoea) de 
um caranguejo possui carapaça em 
forma de elmo, com longos espi
nhos dorsais anteriores e olhos sem 
pedúnculo (sésseis). O tórax con
tém dois pares de pernas natatórias 
em formá de remos, mas o abdome, 
delicado e móvel, não possui extre
midades (pleópodes) que ajudem a 
locomoção e a respiração. Na larva 
seguinte, ou megalopa, a carapaça 
é larga mas sem espinhos, de olhos 
grandes e pedunculados; o tórax 
possui cinco pares de pernas loco- 
motoras; e há pleópodes funcionais 
no abdome.

Esses dois tipos de larvas habi
tam águas superficiais. Mais tarde, 
as megalopas afundam e mudam 
para a forma típica do caranguejo, 
com abdome dobrado sob a cara
paça epleópodes inúteis para a lo
comoção.

A metamorfose da larva da es- 
trela-do-mar caracteriza-se por 
transformações bruscas. Logo após 
o desenvolvimento do ovo, ela 
apresenta simetria bilateral, nada 
com rotação no sentido horário e 
alimenta-se até atingir o período de 
fixação.

Em seguida, o indivíduo passa a 
ter cílios que se movem e contraem, 
d en o m in a n d o -se , e n tã o , braquiolá- 
ria, e tem de 2 a 3 mm de compri

mento. Seis ou sete semanas de
pois, a larva se estabelece, dando 
início a seu período de fixação. A 
extremidade anterior' torna se um 
pedúnculo, pelo qual se fixa a qual
quer substrato no fundo do mar, 
enquanto a posterior cresce e se do
bra para a esquerda. Cinco lobos 
surgem do lado direito, consti
tuindo a superfície aboral da futura 
estrela-do-mar; o lado esquerdo 
produz a superfície oral. Elementos 
esqueléticos aparecem junto com 
os primeiros lobos. Em cada um 
destes, aparecem dois pares de eva- 
ginações do celoma, que se tornam 
os primeiros pés ambulacrários 
destinados à fixação. Durante a 
metamorfose, ocorre uma completa 
reorganização orgânica, mas ne
nhuma parte é eliminada.

As larvas das lampreias atingem 
de 12 a 15 cm em cerca de um mês; 
abandonam então o ninho, à pro
cura de águas calmas. Cada uma 
delas constrói e habita um túnel em 
forma de "U ” , escavado na areia e 
no lodo, do qual se afastam para 
buscar alimento no limo. A agua 
entra-lhes pela boca e sai por ten

das branquiais, ao mesmo tempo 
que o alimento é absorvido pelo 
muco secretado na faringe. São ce
gas e desprovidas de dentes; cres
cem durante todos os seus seis ou 
sete anos de vida. Nos diferentes ti
pos desses peixes, a metamorfose 
segue dois caminhos. No grupo 
mais primitivo, o aparelho diges
tivo é conservado e desenvolvem-se 
dentes fortes e afiados: essas lam 
preias alimentam-se de peixes e 
continuam a crescer e a viver no 
m ar ou em grandes rios ou lagos. 
No segundo grupo, os indivíduos 
deixam de comer e crescer após a 
metamorfose: o tubo digestivo e os 
dentes degeneram e, depois de onze 
meses, os animais se reproduzem e 
morrem.

Rãs, sapos e 
pererecas

De cada ovo de rã emerge um 
embrião: é a larva ou girino. A ca
beça e o tronco formam um corpo 
ovoide, com a cauda achatada late
ralmente. Apresenta dentes córneos 
com que raspam as algas verdes,

seu intestino é longo e enrolado em 
espiral, e possui tres pares de brân- 
quias, destinadas à respiração na 
fase larval. Mais tarde, aparecem 
as patas posteriores, embora as an
teriores se escondam sob uma 
membrana que cobre a superfície 
ventral do corpo. Após algumas se
manas (ou meses, conforme a espé
cie de rã e a temperatura ambiente), 
a larva metamoifoseia-se. Seus pul
mões desenvolvem-se e ela busca 
águas rasas para poder respirar. As 
patas anteriores rompem o envoltó
rio e o animal (um misto de girino 
e de rã) passa a viver nas margens, 
enquanto a boca alarga-se, as brân- 
quias e a cauda são reabsorvidas, 
e o intestino se encurta. O girino 
transforma-se em rã e, após um ou 
mais anos, esta torna-se sexual
mente madura para a reprodução, 
o mesmo ocorrendo com os sapos 
e pererecas.

VEJA TAM BÉM :Desenvolvimento  
e Crescim ento B iológico; R eprodu
ção.
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Os metazoários compõem-se de várias células. ("Diplosoma geiatinosum".)

Meteorologia

-  C v-
A meteorologia, ciência que se 

ocupa da observação e análise dos 
fenomenos atmosféricos, é conside 
rada um ramo da física, pois desen
volve-se fundamentalmente com 
base na mecânica. Apóia-se no 
princípio de que o comportamento 
de um sistema pode ser previsto 
quando se conhecem sua configura
ção em determinado momento e as 
forças que agem sobre esse sistema. 
Como na meteorologia há um 
grande número de elementos em 
jogo —  nuvens ou correntes de ar, 
por exemplo — , o estudo da at
mosfera recorre à mecânica estatís
tica.

As pesquisas meteorológicas sis
temáticas começaram no fim do sé
culo XIX. Depois da Segunda* 
Guerra Mundial, a meteorologia 
conheceu considerável desenvolvi
mento, que se acentuou com o ad
vento dos satélites artificiais. Sua 
importância, antes restrita à agri
cultura, estendeu-se à navegação 
aérea e marítima, ao lançamento de 
foguetes, etc. )

As correntes de jato

A causa principal dos fenôme
nos meteorológicos é o aqueci
mento desigual da atmosfera, que 
provoca movimentos de convecção 
no ar. Formam-se assim correntes 
permanentes semelhantes às mari
nhas. Uma delas, o vento alísio, foi

muito utilizada na época das nave
gações a vela. Na alta atmosfera há 
outras correntes que, devido a sua 
alta velocidade —  até 250 km/h — 
receberam a denominação de cor
rentes de ja to  (jet-streams).

A presença dessas correntes fez 
com que a atmosfera fosse conside
rada um exemplo de máquina tér
mica, com fontes (baixas latitudes, 
nas proximidades do Equador) e 
poços (altas latitudes). Devido ao 
aquecimento que recebem, as zonas 
de baixa latitude apresentam baixa 
pressão; as de alta latitude têm alta 
pressão.

Em todos os pontos da atmos
fera, a pressão é igual ao peso da 
coluna de ar unitária que incide so
bre ele. Por isso, ela diminui com 
a altitude: ao nível do mar. mede 
cerca de 1 013 milibares (1 milibar 
—  mb — é igual a 1 000 di- 
nas/cm 2, ou seja, 760 mm Hg).

A pressão varia tambem de 
acordo com os movimentos do ar 
que se dirigem para baixo e para 
cima. Nas zonas de baixa pressão, 
quando o ar (que é sempre mais ou 
menos úmido) sobe e esfria, atinge 
a temperatura de saturação. For
mam-se nuvens, então, em torno de 
núcleos de condensação. Quando o 
ar se difunde e atinge baixas altitu
des, aparecem estratos; quando ele 
é muito úmido, sobe muito e em 
áreas localizadas, surgem cúmulos 
ou cúmulos-nimbos. Quando a 
base da nuvem é quente ou tem es
pessura muito grande, a água ou 
gelo condensados podem precipi
tar-se sob a forma de chuva, neve, 
etc. As nuvens formam-se somente 
na toposfera, onde existe vapor de 
água em quantidade suficiente.

Metazoários

Os metazoários, que se caracte
rizam por serem formados por vá
rias células (pluricelulares), consti
tuem, com os protozoários* (de 
uma única célula), duas das divi
sões básicas do reino animal.

Entre os protozoários, as fun
ções vitais elementares — respira
ção, absorção de alimentos, diges
tão, etc. — são executadas por 
orgânulos interiores à célula; nos 
metazoários, elas são desempenha
das por células especiais, que se 
agrupam formando tecidos* cujas 
atividades são responsáveis pela 
manutenção de todo o organismo. 
Por serem especializados, os diver
sos grupos de células exercem suas 
funções com considerável econo
mia de energia. Mesmo nos meta- 
zoãrios menos organizados, cujas 
funções vegetativas podem ser leva
das a efeito por quase todas as cé
lulas, algumas delas (como as re
produtivas) são especializadas.

Nos metazoários mais organiza
dos distinguem-se os tecidos epite- 
lial, conjuntivo, muscular e ner 
voso, que têm respectivamente 
funções de revestimento, sustenta
ção, locomoção e condução de estí
mulos. Os líquidos (que em alguns 
casos também formam um tecido)

transportam os alimentos, o oxigê
nio e eliminam os produtos catabó- 
licos.

Com exceção dos mesozoários 
—  parasitas de invertebrados mari
nhos — , todos os metazoários pos
suem pelo menos uma cavidade in
terna que se comunica com o 
exterior. Nos mais organizados, 
aparecem tarnbém celomas (cavi
dades que não mantêm contato 
com o exterior).

A simetria fundamentalmente ra
diada é característica dos animais 
fixos, podendo no entanto aparecer 
em animais como estrelas-do-mar, 
medusas e ouriços; os que se loco
movem, em geral, apresentam si
metria bilateral.

A maior parte dos metazoários 
são metaméricos, isto ê, têm seg
mentos que se sucedem ao longo do 
eixo, que liga a cabeça à cauda.

Várias hipóteses foram sugeridas 
para explicar a evolução* dos ani
mais unicelulares e pluricelulares. 
A mais aceita afirma q,ue, inicial
mente, se formaram colonias de in
divíduos unicelulares; nelas, as cé
lulas viviam juntas, mas com
pletamente individualizadas umas 
das outras. Progressivamente, co
meçou a criar-se uma dependên
cia entre elas e, de sua uniao, nas
ceram os pluricelulares.

VEJA TAM BÉM : Protozoários; 
Vertebrados. A análise da densidade das nuvens possibilita previsões meteorológicas
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Os satélites artificiais meteorológicos fornecem dados sobre os quais se baseiam as previsões do tempo em todo 
o mundo. Alguns deles, como o Nimbus 3, emitem fotos coloridas. Processadas por um computador, as informações 
obtidas pelo satélite deram à NASA, em 1969, um panorama do furacão Camille. Por serem coloridas, as imagens 
permitiram que os cientistas analisassem o fenômeno de forma rápida e bem pormenorizada.

peratura mínima, e a outra, a má
xima. Também utiliza-se o termó- 
grafo, instrumento que registra 
continuamente a temperatura num 
determinado gráfico.

Para se conhecer a pressão em
pregam-se quase sempre barôme
tros metálicos. Eles registram a 
pressão local, da qual é deduzida a 
influência da altitude; assim, a 
pressão é traduzida para o nível do 
mar. Outro instrumento, o barí- 
grafo, registra ininterruptamente a 
pressão, em gráficos apropriados.

A umidade relativa, muito usada 
em meteorologia, é obtida por in
termédio do psicrómetro. O instru
mento é formado por dois termô
metros colocados ao ar livre. Um 
deles tem o bulbo umedecido e re-, 
gistra a temperatura de evapora
ção. Essa temperatura é compa 
rada com a do outro termômetro, 
cujo bulbo é seco. Calcula-se assim 
qual é a capacidade de absorção do 
ar, e, portanto, o nível da umidade.

O pluviômetro coleta a água que 
cai em determinada área, medindo 
assim a quantidade de chuvas. 
Com a mesma finalidade usa-se um 
pluviógrafo, que registra o nível de 
precipitações num gráfico.

A força dos v en to sé  verificada 
por meio de um anemómetro: a ro
tação de uma pá impulsionada pelo 
vento é registrada por um ponteiro. 
Outro ponteiro marca a inclinação 
do vento e também mostra sua di
reção em graus.

A pesquisa em níveis superiores

A umidade —  concentração de 
vapor de água na atmosfera, num 
instante determinado —  é estudada 
sob vários aspectos: umidade abso
luta ou densidade de vapor — 
quantidade de vapor existente 
numa unidade de volume de ar 
(grama por centímetro cúbico); 
umidade específica, isto é, gramas 
de água contidos em cada quilo
grama de ar úmido; e pressão ou 
tensão de vapor, que é a contribui
ção do vapor de agua para a pres
são jgeral da atmosfera (em miliba- 
res ou milímetros de mercúrio). No 
entanto, o conceito realmente mais 
importante é o de umidade relativa, 
expresso' em porcentagem e defi
nido como a relação entre a quanti
dade de vapor contido em determi 
nado volume de ar e a quantidade 
máxima que ele poderia conter.

A umidade do ar depende bas
tante da temperatura: quando ela é 
mais elevada, o ar pode conter 
mais vapor de água. As variações 
de temperatura concentram-se em 
zonas restritas — descontinuidades 
— , que apresentam um gradiente 
muito mais elevado do que o das 
zonas vizinhas. As descontinuida 
des recebem o nome de frentes; as 
regiões de pequeno gradiente, o de 
massas de ar. Quando ocorre uma 
substituição de ar quente por frio 
aparecem massas de ar frio; 
quando se dá o contrário, surgem 
massas de ar quente.

Os anticiclones são grandes ge
radores de massas de ar. Consti
tuem áreas de alta pressão, nas 
quais o ar circula em torno do 
ponto de pressão mais elevada, em 
sentido horário no hemisfério norte 
e anti-horário no hemisfério sul.

Possuem dimensões variadas e po
dem estender-se por áreas enormes.

Quando duas massas de ar de 
características físicas uniformes en
tram em' contato, na faixa onde se 
encontram —  denominada frente 
— , aparecem variações bruscas de 
temperatura e umidade.

A previsão do tempo

O prognóstico do tempo começa 
nas estações meteorológicas, onde 
são registradas as condições at
mosféricas, a partir das quais são 
feitas as previsões. Os centros me
teorológicos de todo o mundo tro
cam informações; assim, todos os 
países podem ter uma imagem me
teorológica do globo. O intercâm
bio é promovido pela Organização 
Meteorológica Mundial (O MM), 
criada em 1947 sob o patrocínio da 
ONU. A organização tem seções 
regionais sediadas em Nairobi 
(Quênia), Rio de Janeiro (Brasil), 
Arlington (Estados Unidos), Rugby 
(Inglaterra) e Guam (ilha do Paci
fico).

As informações mais importan
tes das estações meteorológicas re- 
ferem-se à temperatura, à pressão, 
à umidade relativa do ar, à quanti
dade de precipitações pluviométri- 
cas e à força e direção dos ventos. 
Mas também registram dados 
acerca da quantidade, altura e tipo 
de nuvens, visibilidade, etc.

Um instrumento muito usado 
para medir temperaturas é o termô
metro de máximas e mínimas, 
constituído por um vidro em forma 
de U, preenchido por mercúrio. 
Em cada ramo do tubo em U há 
uma bóia; uma delas m arca a tem-

Devido a diferenças de pressão e densidade, o encontro entre uma massa 
de ar quente e outra de ar frio provoca o aparecimento de uma frente fria. 
Nas cartas báricas, o fenômeno é representado por linhas com triângulos 
que apontam no sentido do movimento efetuado pela massa de ar frio.
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John Wesley. fundador do metodismo. manteve-se fiel à Igreja Anglicana.

da atmosfera é indispensável ao co
nhecimento pormenorizado dascon- 
dições meteorológicas. Para isso, 
são utilizados balões meteoro
lógicos, que, equipados com apare
lhos automáticos, transmitem para 
as estações dados acerca de tempe
ratura, umidade, pressão, veloci
dade e direção dos ventos até a al
tura de 35 000 m.

Os mapas do tempo

Geralmente, são feitas várias ob
servações por dia. Quando há va
riações bruscas em qualquer dado. 
são realizadas novas observações. 
As informações que chegam às es
tações são transcritas para cartas 
de superfície ou de cota.

Nas cartas de superfície in- 
cluem-se direção e velocidade dos 
ventos, pressão, temperatura, visi
bilidade, extensão, tipo e altura de 
nuvens, etc. Depois que os símbo
los são traçados, delineiam-se as 
isóbaras (linhas que indicam uma 
pressão semelhante), as frentes e as 
m assas de ar.

Para mostrar as condições me
teorológicas, as cartas de cota fa
zem um hipotético corte transver

sal na atmosfera. E revelam, por 
exemplo, que o vento, quando entra 
em atrito com o solo, sempre apre
senta um desvio: um seu compo
nente dirige-se para o centro de 
baixa pressão (ciclone), originando 
um centro de alta pressão (antici- 
clone).

Analisando essas cartas, tor
na-se evidente que em zonas de alta 
pressão o tempo está sempre se
reno, ao passo que as de baixa 
pressão apresentam instabilidade, 
com nuvens compactas e precipita
ções. Isso ocorre porque os ventos 
das zonas de alta pressão deslo
cam-se e são substituídos por ven
tos vindos do alto, que esquentam 
e dissolvem as nuvens. Nas áreas 
de baixa pressão ocorre o contrá
rio: formam-se regiões de conver
gência de ar, que, deslocando-se 
para cima. esfriam as nuvens.

Nas cartas de cota, onde a at
mosfera é representada em cam a
das, a pressão diminui proporcio
nalmente com a altitude.

VEJA TAM BÉM : Atmosfera; 
Clima.

Metodismo

O movimento religioso meto
dista surgiu na Inglaterra do século 
XVIII, que passava por profundas 
mudanças precursoras da era in
dustrial. Grande parte do clero an
glicano da época aderira à filosofia 
deísta — segundo a qual o impor
tante é o relacionamento individual 
com Deus* —  e preocupava-se 
bem mais com seu próprio bem-es- 
tar do que com os ensinamentos do 
Evangelho. O metodismo surge 
nesse ambiente, propondo-se a reer
guer a religião* e combater o racio
nal ismo* dominante, o desmantela
mento do cristianismo* em mero 
sistema de moralidade.

A fé e as obras

Em maio de 1738, o padre angli
cano John Wesley* passou por in
tensa experiência mística. Ele 
mesmo registrou o fato, ocorrido 
durante uma reunião em que se lia 
o prefácio do Comentário a R om a
nos, de Lutero*: “Quase às 9, en
quanto Lutero descrevia a transfor
mação que Deus opera no coração 
por meio da fé em Cristo, senti meu 
coração aquecido de maneira estra
nha. Senti que confiava em Cristo, 
em Cristo apenas, para a salvação; 
e me foi dada a certeza de que ele 
tirara meus pecados, verdadeira
mente, e me salvara da lei do pe
cado e da morte”.

Seu irmão Charles Wesley tivera 
experiência semelhante e acompa- 
nhou-o na obra a que John se dedi

cou a partir dessa época: propagar 
e consolidar a fé religiosa, conse
guir um reavivamento e um apro
fundamento espirituais, num movi
mento que se estenderia por todo o 
mundo. Para isso, os irmãos Wes^ 
ley propunham uma vida cristã 
mais plena e mais de acordo com 
os ensinamentos da Bíblia*. Essa 
devoção ao Cristo deveria ser ates
tada na prática freqüente da litur
gia anglicana: eles se reuniam mui
tas vezes para a oração fervorosa 
e a comunhão. John Wesley refor
çou sua crença na necessidade de 
uma vida piedosa — conforme os 
ideais de caridade dos cristãos pri
mitivos — . no contato prolongado 
que manteve com os pietistas mo- 
ravianos Nicolau von Zinzendorf e 
Peter Bõhler.

Crescimento metódico

Depois da experiência religiosa 
de 1738, os irmaos Wesley passa
ram a fazer pregações, onde quer 
que fossem chamados. As autorida
des da Igreja Anglicana nem sem
pre viam com bons olhos a ativi
dade de seus dois ministros, 
considerados um tanto “ fanáticos”. 
Alguns chegavam mesmo a pôr em 
dúvida a ortodoxia da linguagem 
que empregavam e de suas atitudes. 
Contudo, se os púlpitos das igrejas 
lhes eram negados, realizavam suas 
reuniões ao ar livre, atraindo 
grande número de ouvintes.

John Wesley achou necessário 
organizar o movimento e, em 1 739, 
fundou em Bristol sua primeira so
ciedade religiosa. Novos lugares 
destinados às reuniões dos seguido
res de Wesley foram surgindo. Por 
seu caráter ordeiro e disciplinado, 
metódico mesmo, os adeptos do

O clima da Europa ocidental é determinado pela interação de três regiões 
báricas: a da Islândia e a dos Açores (de baixas pressões), e a européia (de 
alta pressão no inverno e baixa no verão). Os fenômenos que ocorrem no 
Atlântico norte também têm forte influência no clima de toda a área.
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movimento receberam o nome dé 
“metodistas” .

Wesley não tinha intenções sepa
ratistas; fundava apenas sociedades 
religiosas ligadas à Igreja Angli
cana. Queria também que todos os 
seus pregadores estivessem unidos 
canonicamente à Igreja e fossem 
por ela ordenados (isto é, que rece
bessem o sacramento* da ordem, 
conferido por bispos, tornando-se 
assim padres). Entretanto, logo isso 
deixaria de ser possível.

Com o rápido crescimento do 
movimento metodista, os poucos 
clérigos anglicanos a ele ligados 
tornaram-se insuficientes. Assim, 
grande número de pregadores lei
gos foi sendo incumbido da tarefa 
de proclamar o Evangelho e prestar 
serviços sociais.

Wesley continuou buscando 
conseguir a simpatia dos bispos an
glicanos, para que ordenassem seus 
pregadores leigos. Mesmo não 
sendo atendido, procurou conser- 
var-se fiel à hierarquia* anglicana: 
seus pregadores podiam fazer todas 
as tarefas, menos as que exigiam a 
ordenação sacerdotal (como a ad
ministração de alguns sacramen
tos). Finalmente, sob a pressão das 
necessidades, John Wesley chegou 
a ordenar presbíteros.

Esse problema das ordens foi um 
dos principais pontos do conflito 
entre os metodistas e a Igreja An
glicana, contribuindo para a rup
tura definitiva, que ocorreria em 
1791 (depois da morte de John 
Wesley). Daí em diante, o movi
mento metodista afirmou-se como 
igreja autônoma.

Assistência social 
e ecumenismo

Arrependimento, fé e santidade 
são conceitos básicos na doutrina 
metodista, que também enfatiza os 
credos dos cristãos primitivos. 
Considera a vida cristã muito mais 
que a mera piedade pessoal, a 
busca incessante de um ideal de 
perfeição. E um dos caminhos mais 
enfatizados para essa busca é o ser
vido ao próximo: o metodismo 
afirma uma preocupação com os 
problemas sociais e procura desen
volver intenso trabalho em benefí
cio dos pobres, dos marginalizados 
em geral. Um dos aspectos desse 
trabalho consiste na criação e ma
nutenção de escolas de todos os 
níveis e qualificações.

O metodismo exerce atividades 
religiosas e sociais na maioria dos 
países do mundo. Aderiu ao movi
mento do ecumenismo* (que busca 
a união e cooperação entre reli
giões, principalmente as cristãs) e

Çertcnce ao Conselho Mundial das 
grejas.

Na Inglaterra, procura reunir-se 
à Igreja Anglicana, não para um 
retorno aos antigos costumes, mas 
para a criação de uma nova reli 
gião que englobe as duas.

O metodismo está desde 1870 no 
Brasil, onde, em 1972, contava 
com aproximadamente 70 000 
membros, distribuídos por seis re
giões eclesiásticas, cada uma sob 
orientação de um bispo metodista.

Método Científico

Desde a Antiguidade grega sur
giu a preocupação em se definir 
uma via (hodos) que tivesse como 
meta o alcance de verdades estáveis 
e universais, válidas para todos. 
Esse caminho para a verdade*, esse 
hodos, voltado para tal meta, será 
o método que os pensadores irão 
descrever de diversas maneiras, es
tabelecendo diferentes conceitua- 
ções da verdade e propondo dife
rentes meios para alcançá-la.

Já com Platão* a distinção entre 
opinião (doxa) e ciência (episteme) 
estava acompanhada do delinea
mento dos procedimentos que per
mitiriam a passagem de um plano 
a outro: a dialética* é que possibili
taria  ao espírito humano elevar-se 
das opiniões múltiplas, instáveis, 
particulares e sempre comprometi
das com os sentidos, até atingir o 
plano das idéias ou form as. Essas 
idéias seriam essências* eternas e 
incorpóreas, modelos perfeitos das 
coisas concretas e perecíveis; al
cançáveis apenas pelo intelecto, as 

form as  sertem objeto da episteme. 
Mas a ascese dialética que permiti
ria chegar à intuição final das 
idéias desdobra-se, segundo Platão, 
em etapas sucessivas: no nível do 
conhecimento inteligível é necessá
rio c)ue a alma percorra primeiro a 
tessitura da dianoia, o raciocínio*

discursivo de tipo matemático. Isso 
significa que o método hipotético- 
dedutivo ( ‘método dos geômetras”, 
segundo Platão) seria o recurso 
para a construção de uma visão 
verdadeiramente científica.

Aristóteles*, ao mesmo tempo 
que rejeita a transcendência das 
idéias platônicas, considera que a 
dialética é apenas um exercício que 
prepara o espírito para a realização 
da ciência*, mas não chega a cons
truí-la, pois permaneceria no plano 
das hipóteses, da plausibilidade, 
não da certeza. Esta deveria resul
tar da utilização de procedimentos 
mais seguros, que Aristóteles des
creve nos tratados que compõem 
seu Organon. Nesse “ instrumento” 
para a ciência, Aristóteles ressalta 
o papel da dedução* formal, o silo
gismo, que seria um raciocínio que, 
partindo de duas proposições, delas 
extrai uma conclusão logicamente 
necessária, pressuposta naquelas 
premissas.

Mas, por outro lado, Aristóteles 
pretende que a ciência seja ciência 
sobre a realidade; assim, o raciocí
nio verdadeiramente científico seria 
aquele que, além de formalmente 
correto, partisse de premissas ver
dadeiras porque baseadas em fatos 
observáveis. A preocupação com a 
correção dedutiva associa-se, por
tanto, no aristotelismo, à preocupa
ção com o recurso metodológico 
que possibilita a passagem da or
dem dos fatos concretos e singula
res às proposições gerais. A indu
ção* é que seria esse raciocínio, 
que parte de fatos para estabelecer

uma relação constante entre fenô
menos, permitindo a afirmação de 
leis. A indução aristotélica e tam 
bém chamada indução formal ou 
completa, pois os fatos observados 
dão nascimento a leis que apenas 
se referem àqueles eventos ou aque
les fenômenos que foram conside
rados: a lei limita-se a totalizar 
num enunciado um número limi
tado de casos.

Indução e experimentação

As investigações epistemológi- 
cas —  relativas ao conhecimento e, 
em particular, ao conhecimento 
cientifico —  desenvolveram-se en
tre os antigos gregos, segundo duas 
linhas principais: a da reflexão so
bre o conhecimento matemático 
(com Platão) e a das pesquisas lógi
cas (com Aristóteles). Foi necessá
rio esperar a Renascença e o co
meço da Idade Moderna para que 
se desenvolvesse uma concepção 
de conhecimento que propunha a 
colaboração entre a matemática e 
a experiência física.

Duas grandes correntes, então, 
têm início; a que privilegia a expe
riência física (Francis Bacon*) e a 
que valoriza a matemática (Descar
tes*). Bacon, em contraposição à 
metodologia aristotélica, propõe 
uma nova concepção de indução. 
Para ele, “ as sutilezas do raciocínio 
não interferem nas sutilezas da na
tureza” ; por isso, é fundamental 
que todo conhecimento parta da 
observação da natureza que, uma 
vez conhecida, poderá ser modifi-

VEJA TAM BÉM : Protestantismo. Galileu inovou a metodologia científica, preconizando o uso da observação aliada a recursos da matemática.
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A observação, na metodologia contemporânea, pressupõe grande precisão e o alcance de avançados instrumentos.

cada e dominada pelo homem. A 
indução baconiana supõe três eta 
pas: l) a parte destrutiva (pars des
truens), que combate as idolatrias, 
ou seja, as crenças infundadas e as 
falsas verdades resultantes da acei
tação passiva da tradição, ou dos 
hábitos sociais, ou dos equívocos 

erpetuados através da linguagem; 
) a parte preparatória (pars prae- 

parens), que recomenda a observa
ção e a experiências anulando, as
sim, o critério da "autoridade” que 
se limitava a considerar aquilo que 
os antigos haviam estabele
cido; 3) a parte informativa (pars 
informans), que tem por objetivo 
formular leis explicativas dos fenô
menos observados.

Desde Bacon e Descartes tor
nou-se nítida a distinção entre “es
pírito experimental” e “espírito ma 
tem ático’. Este pode, num certo 
sentido, evadir-se do concreto ime
diato, para movimentar-se e reali
zar construções num plano de obje
tos inteligíveis, que se relacionam 
independentemente de qualquer re
ferência ao mundo sensível, regidos 
apenas pela exigência de clareza e 
de concatenação lógica. Já o mé
todo experimental, tal como foi 
preconizado por Bacon, “subme- 
te-se” ao fato, tomando-o corrjo 
fonte, medida e controle de todo 
conhecimento; sustenta-se, por
tanto, num constante confronto en
tre pensamento e realidade — esta 
entendida como o conjunto dos da
dos empíricos. Para essa linha me
todológica, porém, o fato científico 
não é um “fato bruto” : ele resulta
ria sempre, na verdade, de uma “es
colha”. Nesse sentido é que já  Ba
con falava de “fatos privilegiados”.

No século XIX , Claude Ber
nard*. fisiologista e teórico do mé
todo experimental, dirá que o es
pírito experimental não difere 
essencialmente da dedução, afir
mando que “o espírito humano fun
ciona sempre da mesma forma” ; a 
única diferença seria que, no caso 
da experimentação, existiria uma 
dedução provisoria, que reclama 
a verificação experimental. Para 
Claude Bernard, “do fato surge a 
idéia, a idéia dirige a experiência, 
a experiência julga a ideia”. Isso 
significa que, ao contrário da sim
ples percepção, o fato científico é 
um fato construído através da ob
servação, armada freqüentemente 
de instrumentos e aparelhos; além 
disso, é um fato que na maior parte 
das vezes é medido e expresso 
quantitativamente. Aquela “ idéia 
que dirige a experiência” é, se
gundo a metodologia prescrita por 
Claude Bernard, uma hipótese an- 
tecipadora da lei a ser estabelecida: 
“Uma idéia antecipada é o ponto 
de partida necessário para todo o 
raciocínio experimental e prático”. 
Nesse sentido é que Claude Ber
nard afirma que a hipótese “guia a 
m ão” do experimentador: ela é que 
provocaria a experiência. Final
mente, Claude Bernard mostra que 
a experiência deve poder ser verifi
cável, para controle das hipóteses 
estabelecidas; através da experi
mentação — ao contrário da sim
ples e passiva observação dos 
fatos, tais como ocorrem es
pontaneamente na natureza — , 
podem ser provocadas as condi
ções para uma determinada obser-

vaç ão, que ocorre então em cir
cunstâncias mais favoráveis. Com 
tais recursos é que finalmente a hi-

fiótese (depois de verificada) trans- 
ormar-se-ia em lei científica.

Particularmente importantes fo
ram os estudos sobre á indução fei
tos por J. Stuart Mill*. Estabelece 
ele os seguintes preceitos para a in
dução: 1) método dos resíduos: “Se 
um fenômeno ABC tem por antece
dentes constantes KRS, e se se sou
ber que R é causa de B, S é causa 
de C, conclui-se que K é causa de 
A” ; 2) método de concordância: 
“Se um fenômeno A tem por ante
cedente ora KMN, ora KPR, ora 
KST, o antecedente K é causa de 
A” ; 3) método de diferença: “ Se o 
conjunto dos antecedentes KM NP 
é seguido da aparição do fenômeno 
A, e, se o conjunto MNP não ê se
guido de A, pode-se concluir que K 
e a causa de A” ; 4) método das va
riações concomitantes: “ Se KM N 
são antecedentes ou concomitantes 
do fenômeno A, KMN de A’, há 
uma relação de causalidade entre 
K e A”.

O dedutivismo matemático

O racionalismo cartesiano cons
titui — ao lado do empirismo de 
Bacon — uma das duas grandes 
fontes do pensamento moderno. 
Descartes afirma: “ E possível co
nhecer todas as coisas graças à in
teligência e através dela, mas_ não 
é possível conhecer a inteligência 
graças às coisas e através delas” .

Tomando para paradigma o co
nhecimento matemático, Descartes 
considera como científico o conhe
cimento certo e evidente. Mas para 
obtenção de um tal tipo de conheci
mento torna-se necessário, previa
mente, submeter todas as informa
ções ao crivo da dúvida: somente 
serã verdadeiro o conhecimento 

ue resista a ela e que esteja isento 
e qualquer confusão entre o ver

dadeiro e o falso. Obra exclusiva 
do entendimento — já  que os senti
dos forneceriam, segundo Descar
tes, idéias obscuras e incertas — , 
o conhecirrtento verdadeiro seria 
c a r a c t e r i z a d o  p e l a  c l a r e z a  e  p e la
distinção. A partir de evidências,

toda a construção da “ nova ciên
cia” proposta por Descartes deve
ria ser realizada por via dedutiva. 
A utilização do método dedutivo, 
porém, exige a decomposição do 
complexo em simples, para se che
gar aquelas unidades perfeitamente 
claras que deverão ser interligadas 
nas “cadeias de razões” . Matema- 
tismo, dedutivismo e análise consti
tuem, assim, aspectos da metodolo
gia que o cartesianismo lega ao 
pensamento moderno.

Como já  preconizara e fizera 
Galileu*, o próprio Descartes gene- 
palíza a aplicação da matematica, 
estendendo-a à explicação dos fe
nômenos físicos. Galileu dissera: 
“ A filosofia —  entenda-se a ciência 
da natureza —  é escrita neste 
grande livro que está constante
mente aberto a nossos olhos^ Quero 
dizer, o universo. Mas ele não pode 
ser Cçmpreendido sem que antes se 
aprendam a língua e os caracteres 
nos quais foi escrito. Foi escrito em 
língua matemática, e os caracteres 
s ã o  o s  t r i â n g u lo s ,  c í r c u lo s  e o u t r a s  
figuras geométricas sem as quais é
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humanamente impossível conhecer 
dele uma só palavra”.

Newton*. mais expressamente 
que Galileu, instituiu uma ciência 
dedutiva da natureza, partindo de 
princípios simples e conformes à 
experiência, e conduzindo por meio 
de cálculos mais elaborados a leis 
verificáveis. Isso permitiria abarcar 
não apenas os fenômenos terres
tres, como também o conjunto dos 
movimentos dos corpos siderais. A 
ciência pesquisaria leis exprimíveis 
numericamente —  e, a partir de
las, explicaria outros fenômenos. 
Afirma Newton: "Tenho razões 
para supor que todos os fenômenos 
poderiam bem depender de certas 
forças pelas quais as partículas dos 
corpos, segundo causas ainda des
conhecidas, ou se atraem m utua
mente e se agrupam em figuras 
regulares, ou, ao contrário, 
repelem-se e se separam uma da 
outra. É a ignorância dessas forças 
que faz com que, até o presente, os 
filósofos tenham interrogado em 
vão a natureza”. Conforme New
ton, pois, o pensamento matemá
tico e seus recursos metodológicos 
não querem apenas descobrir, mas 
tambem provar. E provar, em ma
temática, significa demonstrar.

A demonstração parte de certos 
princípios que são indemonstrá- 
veis: axiomas, postulados e defini
ções. Os axiomas são proposições 
evidentes por si mesmas (por exem
plo, "duas grandezas iguais a uma 
terceira são iguais entre si”); ser
vem de princípios reguladores, des
tinados a estabelecer um vínculo 
lógico entre as diferentes articula
ções do raciocínio. Os postulados 
são proposições não-evidentes que 
o matemático, embora não po
dendo demonstrá-los, "pede” (pos- 
tulare significa pedir) que lhe seja 
concedido, pois são indispensáveis 
à seqüência da demonstração (por 
exemplo, "dois pontos determinam 
uma reta e apenas uma”). A geo
metria de Euclides* implica nume
rosos postulados subentendidos: o 
espaço é finito, de três dimensões, 
etc. Também a mecânica racional 
clássica, newtoniana, possui seus 
próprios postulados:_ princípio de 
inércia, da independência dos mo
vimentos, da açao e da reação, etc. 
Por sua vez, as definições consis
tem na fixação do sentido de um 
termo, através da enumeração das 
características essenciais do objeto 
definido (por exemplo, "a  circunfe
rência é a distância constante de 
um ponto fixo chamado centro”). 
As definições da matemática são 
racionais, a priori (independentes 
da experiência): já  as definições 
das ciências naturais são empíri
cas, a posteriori. As definições da 
matematica indicam a lei de cons
trução ideal da noção criada pela 
razao, graças a seus próprios recur
sos. Os racionalistas clássicos con
sideravam essas definições como 
universais, imutáveis, como a pró
pria razão*.

Atualmente a matemática renun
cia à distinção entre aqueles três ti
pos de prmcipios, chamando de 
axioma "toda proposição que não 
se deduz de outra, mas que se co
loca — por um ato decisorio do es
pirito — no início da dedução” . 
Alguns matemáticos viram nos 
princípios da matemática uma

Aristóteles deu fundamentos metafísicos ao método científico da indução.

"axiomática” ; esse sistema de axio
mas permitu a Hilbert* construir 
dedutivamente a geometria eucli
diana e todas as geometrias possí
veis. As matematicas tornam-se, 
assim, um sistema hipotético-dedu- 
tivo, cuja lei é a da coerência ló
gica, abstraindo-se a aplicação a 
objetos empíricos.

Desde 1892, E. Boutroux* obser
vava que as matemáticas exigiam 
por vezes um método de raciocínio 
diferente da dedução lógica; esse 
método consiste em "generalizar 
com força demonstrativa o résul- 
tado de uma demonstração particu
lar” . Chama-se a esse modo de 
demonstração raciocínio p o r  recor
rência. Segundo Poincare*, esse ra
ciocínio é uma indução, pois vai do 
particular ao geral. Mas trata-se de 
uma “indução necessária”, pois, 
enquanto a indução experimental 
“é sempre incerta porque repousa 
na crença de uma ordem geral do 
universo, ordem exterior a nós”, a 
indução matemática impõe-se ne
cessariamente, pois é a afirmação 
de uma propriedade do espírito, 
“que se sabe capaz de conceber a 
repetição indefinida de um mesmo 
ato assim que esse ato é uma vez 
possível”.

Mas a certeza matemática não 
seria apenas absoluta: é hipotética, 
já  que as proposições matemáticas 
dependem de um sistema de axio
mas adotado. A própria plurali
dade dos sistemas geométricos se
ria um prova de que não há 
em matemática verdades absolutas. 
Assim, quando se diz que uma pro
posição matemática é verdadeira, 
entende-se que sua conclusão pode 
ser deduzida das premissas gerais

F. Bacon foi um dos criadores do moderno método científico: sua concepção de indução opôs-se à aristotélica.



110 Método Científico

da teoria e das mpoteses particul ares 
do enunciado.

Nova ciência, novos métodos

O ideal de um conhecimento 
tanto quanto possível matematizá- 
vel dominará, desde Descartes, a 
história da  ciência moderna, e for
nece o plano mais geral aos cientis
tas do século XIX. Todavia, a de
monstração e a experimentação 
exigem o aperfeiçoamento dos pro
cessos de observação e interroga
ção da natureza e dos meios de de
monstração aplicados aos dados da 
experiência.

No século XIX , a física foi to
mada como protótipo de todas as 
ciências. Comte* afirmou que o co
nhecimento só seria ciência quando 
formulasse leis, isto é, quando 
desse a  explicação “positiva’ do fe
nômeno. Ò positivismo* de Comte 
sustenta que existem problemas 
que são, por natureza, científicos 
e que comportam, conseqüente
mente, certos métodos próprios de 
resolução; outros problemas, no 
entanto, seriam metafísicos e inso
lúveis. Desse modo, a ciência deve
ria se ocupar apenas dos fenôme
nos, não cogitando da “ natureza 
das coisas” ; caberia à ciência esta
belecer leis —  ela ignoraria o 
“modo de produção dos fenôme
nos”, isto é, causalidade*.

No final do século X IX  abando
na-se o esquema cientificista pro
posto por Comte. A grande renova
ção do espírito cientifico teve início 
quando Planck* descobriu, em 
1900, o caráter descontínuo das 
trocas de energia irradiante, fato 
que conduziu à formulação da teo
ria ondulatória da luz. Desde 1905, 
Einstein* propôs que se retomasse 
uma concepção anteriormente ad
mitida: a luz propagar-se-ia por 
“grãos” ou fótons, transportando a 
menor fração de energia que possa 
aparecer nas trocas. O problema 
dos físicos, por volta de 1920, é o 
de conciliar aquelas duas explica
ções, fazendo intervir a onda e o 
corpúsculo num mesmo modelo do 
fenomeno luminoso. Louis de Bro- 
glie (1892- ), em 1924, propôs 
a primeira tentativa de solução: a 
mecânica ondulatória. Porém, se o 
problema estava tecnicamente re
solvido, não o estava de modo al
gum quanto aos conceitos matemá
ticos postos em jogo. Para a 
racionalidade newtoniana seria ne
cessário saber o que é a onda e o 
que é o corpúsculo; tal questão tor
na-se secundária para os físicos 
atuais. Por outro lado, verificou-se 
ser impossível fixar, ao mesmo 
(empo, a posição dos corpúsculos 
e sua velocidade; além disso, sua 
lei de probabilidade (expressa pela 
onda) está sujeita a uma variação 
brusca —  o que fez surgir a noção 
de indeterminismo, introduzida ini
cialmente com escândalo na nova 
física. Concluiu-se então gue os mi- 
croelementos não mais são objetos 
no sentido usual do termo e que, 
paralelamente, as leis da microfi- 
sica não mais exprimem o encadea
mento de diversos estados estrita
mente determinados.

Surgiu, assim, um racionalismo 
de estilo novo, que não se perturba
e m  e n c o n t r a r  a c o n te c im e n to s  a p e 
nas prováveis, desde que regras

precisas de combinação e de verifi
cação permitam fazer as previsões 
que deles extraiam uma forma ope
racional, isto é, desde que sejam re
dutíveis a operações efetivamente 
realizáveis.

O desenvolvimento da física 
atraiu ciências que começavam a 
despontar. A psicologia, por exem
plo, procurou descobrir, no domí
nio das sensações, leis comparáveis 
às leis simples que regem as varia
ções das grandezas físicas.

Problema fundamental para as 
ciências humanas tem sido o de sa
ber até que jjonto revelou-se fe
cundada adoçao de recursos típicos 
das ciências físicas. A metodologia 
relativa aos fenômenos humanos 
parece oscilar entre “compreender” 
e “ explicar”. Explicar seria mostrar 
a existência de ligações constantes 
entre certos fenômenos e deduzir 
que os fenômenos estudados daí de
rivam; já  compreender consistiria 
em reproduzir intuitivamente deter
minada ocorrência. A psicologia 
experimental, por exemplo, procu
raria explicar, enquanto as aborda
gens fenomenológicas estariam em
penhadas em compreender os fe
nômenos psicológicos.

A questão da objetividade das 
ciências humanas aparece vincu
lada à escolha de um método ade
quado a esses campos do conheci
mento. Muitos autores pretendem 
que nessas ciências a relação entre 
sujeito e objeto do conhecimento 
deve ser vista como sendo de tipo 
especial, diferente do que ocorre 
nas ciências físicas. N a discussão 
desses temas, contrapõem-se hoje 
diversas correntes metodológicas, 
como o estruturalismo* e a dialé
tica de raiz marxista.

Outra questão importante, a 
ocupar os pensadores atuais, diz 
respeito à possibilidade ou não de 
se estabelecer um  método para as 
diferentes ciências. Desde Descar
tes, o ideal de constituir uma “ciên
cia universal” trazia em seu bojo a 
expectativa de que um único mé
todo poderia conduzir à certeza 
científica nos mais variados cam 
pos. O projeto de tratar quaisquer 
conhecimentos segundo o modelo 
da matemática e da física perdu
rou, em muitas correntes, até os 
dias atuais. Alguns pensadores, po
rém, advogam, em nome do “novo 
espírito científico” ou em nome da 
autonomia das ciências humanas, 
um pluralismo metodológico. E o 
caso, por exemplo, de Gaston Ba- 
chelard*, que considera as prescri
ções metodológicas do cartesia- 
nismo incompatíveis com as 
conquistas das próprias, ciências 
físicas do século XX. É o caso 
também dos partidários da teoria 
da argumentação* ou nova retó
rica, que consideram que as ciên
cias humanas são, de direito (e não 
apenas de fato e provisoriamente), 
um confronto de argumentos que 
não podem pretender conclusoes 
definitivas e absolutas, sendo frutos 
de uma razão histórica, não de uma 
“razão eterna” — com a qual so
nharam o cartesianismo e todo o 
racionalismo clássico.

VEJA TAM BÉM : Ciência: Conhe
cimento; Dedução; Indução.



Tiro do “Cacho de Uvas"

Tiro do Shrapnel

Metralhadora

Desde as primeiras armas de 
fogo o homem foi conseguindo ob
ter maior potência de fogo, alcance 
e velocidade de tiro. Dessa evolu
ção chegou-se à metralhadora, ç]ue, 
possuindo dispositivos especiais, 
dispara automaticamente, uma vez 
acionado o gatilho, muitos tiros 
por minuto.

A primeira arma semelhante a 
uma moderna metralhadora — or- 
ganun —  apareceu em 1467, em
pregada pelo general veneziano 
Coleoni. Era constituída por uma 
série de canos dispostos em linha, 
com cargas sucessivamente incen
diadas por um rastilho de pólvora. 
Apesar de rústica e primitiva, essa 
arma testemunha a procura — já  
no século XV —  de um instru
mento mais potente.

Em 1718, James Puckle criou 
uma arma que fazia disparos Suces
sivos através de vários canos que, 
dispostos em torno de um eixo, gi
ravam por ação mecânica e ma
nual.

O canhão também forneceu ele
mentos para a criação da metralha
— de ação semelhante à metralha
dora atual, porque foi usada para 
tiro contrapessoal (ou seja: visando 
a atingir os próprios soldados ini
migos abrigados, e não suas fortifi
cações). De início, lançava um 
cesto cheio de pedras contra o alvo. 
Esse sistema foi melhorado por 
Gustavo* Adolfo, que usou como 
projétil uma lata cheia de pedaços 
de ferro e balas de mosquete (lan 
terneta). O cacho de uvas, um 
pouco posterior, mostrava-se bem 
mais potente: o projétil era consti
tuído por uns sessenta balins de 
ferro de 2 centímetros de diâmetro, 
envolvidos numa rede de algodão, 
que se queimava a certa distância, 
soltando sua carga sobre a tropa 
inimiga (com a finalidade de dis- 
persá-la e destruí-la). (Ver figura, 
nesta página.) Esse tipo de arma foi 
aperfeiçoado até chegar-se ao 
Shrapnel, obus cheio de balins (in
ventado em 1779 pelo general in
glês Henry Shrapnel) (ver figura 
nesta página), empregado até 
princípios da Segunda* Guerra 
Mundial, quando foi substituído por 
outras granadas de tipo especial.

O automatismo

Com o fuzil de agulhas (Dreyse
—  1829), foram utilizados os pri
meiros cartuchos (detonador, carga 
de projeção e projétil reunidos num 
estojo), o que possibilitou maior ve
locidade de tiro. Chegou-se daí ao 
fuzil Mauser (1890), com cinco 
cartuchos acondicionados em car
regadores, permitindo _o tiro de re
petição com uma cadência até en
tão desconhecida. Aperfeiçoado, o 
fuzil Mauser de 1908 tornou-se um 
armamento portátil semi-automá- 
tico e, mais tarde, chegava-se à me
tralhadora — arma automática.

Muitas armas automáticas 
(Madsen, Browning 37 mm, Colt e 
N K , por exemplo) aproveitam o re
cuo do cano no momento do tiro.

Metralhadora austríaca Schwarzlose. de 8 mm, usada na Primeira Guerra.

A alimentação a fita permite total aproveitamento do sistema automático. 
(Metralhadora MG 42 /50 . calibre 7.62 mm. para tiro contra tropas.)
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para obter a energia necessária 
para o disparo seguinte. O jirincí- 
pio físico de que a toda açao cor
responde uma reação igual e con
trária foi usado já  na primeira 
arma automática, criada em 1883 
por Hiran Maxim.

Outro princípio da física apro
veitado pelos fabricantes de armas 
automáticas foi o da expansão dos 
gases da carga de projeção no inte
rior do cano, que, alem de impul
sionar o projétil, aciona um meca
nismo que proporciona dispa
ros automaticamente (Hotchkiss, 
M A G -FN , Breda, M-6Ò). O auto
matismo pode ser obtido também 
através da pressão residual dos ga
ses no fundo do estojo —  transmi
tida ao ferrolho, essa pressão em
p u rrão  para trás, acionando ao 
mesmo tempo os disj>ositivos que 
permitem as operaçoes automati- 
cas. Esse sistema pode ser: a) sim
ples (usado na Thompson, na IN A , 
na Beretta e em outras armas de pe
queno peso e cano curto); b) de 
pressão residual retardada (asso
ciado a um pistão ou dispositivo 
acelerador, e usado em armas 
como a Birkigt 404, a Hispano- 
Suíça e em metralhadoras antiaé
reas Scotti);'c) de pressão amorte-

Aperfeiçoando canhões. G. Adolfo 
(da Suécia) criou a lantemeta.
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cida (que se vale de um mecanismo 
retardador especial, presente nas 
armas da Skoda  e na Schwarzlose, 
por exemplo); e d) de ignição da 
cápsula antecipada (a percussão se 
faz antes do completo fechamento 
da culatra pelo ferrolho, como na 
M K-108  alemã).

O automatismo dá à arma uma 
velocidade de tiro variável, que 
chega até 7 000 tiros por minuto. 
Para total aproveitamento do sis
tema automatico, a metralhadora 
devé ser alimentada de forma fácil 
e continuada, com o acondiciona
mento da munição em fitas de lona 
(cem ou duzentos cartuchos) ou de 
metal (cinqüenta cartuchos), de for
mas diversas e ligadas para não in
terromper o tiro, ou por meio de 
carregadores metálicos fechados, 
de capacidade variável.

O atrito do projétil com o cano 
da arma gera calor que aumenta 
com o automatismo; assim, o cano 
necessita de refrigeração (a ar ou a 
água) ou de trocas periódicas.

O choque de cada tiro, associado 
ao funcionamento do sistema auto
mático, faz a arma pular e vibrar, 
dificultando a pontaria. Assim, tor
nam-se necessários um meio de 
apoio para a arm a e a absorção de 
suas vibrações. Nas metralhadoras 
leves e nos fuzis-metralhadoras em- 
prega-se o reparo bipé, e, nas pesa
das, um tripé, cano de reparo sobre 
o qual elas são montadas.

Devido às exigências de execu
ção do tiro e municiamento e trans
porte da arma, as metralhadoras 
são manejadas por uma equipe ou 
guarnição (chefe-de-peça, atirador, 
enunciador e renunciadores); além 
disso, seu emprego é considerado 
em benefício ao conjunto —  razão 
pela qual passaram a ser chamadas 
de arma coletiva.

Geralmente, cada grupo de com
bate possui um ou dois fuzis-metra- 
lhadoras, cuja finalidade é atirar à 
sua frente, no ataque e na defesa. 
M as as metralhadoras podem tam 
bém ser empregadas no tiro de 

flanco, com o objetivo de cobrir um 
lado desprotegido da tropa (ocu
pando posição no terreno ou efe
tuando um ataque), e no flanquea- 
mento —  tiro defensivo que bate à 
frente de uma posição amiga, pro
curando o máximo de rasância. As 
posições de tiro são defendidas 
pelo próprio dispositivo da tropa 
(pelotão de fuzileiros, companhia 
de fuzileiros ou batalhão) e por 
obstáculos naturais ou ainda artifi
ciais.

Na defesa, o fogo das armas por
táteis (em particular das metralha
doras) tem por fim bater as partes 
planas à frente das posições, de 
maneira rasante, para impedir a 
progressão do ataque inimigo. Na 
ofensiva, o fogo deve ser concen
trado sobre o inimigo, com o fim 
de mantê-lo enterrado em suas trin
cheiras ou sem condições de reali
zar eficientemente seus fogos defen
sivos. Assim, as metralhadoras são 
dispostas em pontos elevados do 
terreno, procurando o comanda- 
mento sobre as posições inimigas, 
com possibilidade de atirar pelos 
intervalos — ou por cima —  da 
tropa amiga (atacante).

O contra-ataque (ação ofensiva 
durante a defesa) utiliza como 
apoio de fogo os mesmos princí-

O choque dos tiros dificulta a pontaria, havendo a necessidade de reparos que absorvam as vibrações. Em cima, 
duas metralhadoras pesadas Madsen 30; embaixo, à esquerda, uma Browning 50 (anticarro e antiaérea); à direita, 
uma Beretta de mão, modelo leve que não necessita reparos, dotada de cano curto e pente simples.

pios adotados no ataque. Na execu
ção das missões, as metralhadoras 
são empregadas por seções.

As metralhadoras dos aviões 
possuem grande velocidade de tiro 
e, normalmente, são chamadas de 
canhões. É o caso da Madsen de 20 
mm (Dinamarca), a Browning de 
37 mm (Estados Unidos), a Hispa- 
no-Suíça ou Oerlikan de 20 mm, a 
Hotchkiss de 25 mm (França), a 
Mauser de 20 mm e a Rheinmetal- 
Borsig de 20 e 30 mm (Alemanha), 
a Bofors de 57 mm (Suécia) e ou
tras, com capacidade média de 
seiscentos a oitocentos tiros por 
minuto. Há ainda armas como a 
Vulcan (Estados Unidos), que, em
pregando o princípio de Gatling 
(com seis canos rotativos), podem 
atingir a velocidade de 7 000 tiros 
por minuto.

Em geral as metralhadoras de 
mão sao usadas por graduados, 
para o combate aproximado (têm 
um alcance de cerca de 100 m). Pe
sam de 3,5 a 4 kg e sua munição 
é acondicionada em carregadores 
metálicos, tipo magazine, variando 
de vinte a quarenta tiros.

Apesar do desenvolvimento dos 
foguetes* e dos mísseis* solo-solo 
(SS), solo-ar (SA), ar-ar (AA) e ar- 
solo (AS) — mais potentes que as 
armas automáticas — , as metra
lhadoras ainda são empregadas nos 
combates terrestres e aereos.

VEJA TAM BÉM : Armamentos; 
Granada; Fuzil; M aterial B élico;
Mísseis.

Modelo HK-53: seus projéteis chegam à velocidade de 850 m por segundo.

Metralhadoras manuais M P-5, com capacidade de 650 tiros por minuto.
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Métrica

Um meio de assegurar o caráter 
melódico da poesia é fazer versos 
medidos (metrificados). Para isso, 
foram criadas várias teorias ou sis
temas de métrica: arte, técnica ou 
conjunto de regras para fazer ver
sos segundo certas medidas e obe
decendo a algum ritmo.

Entre os gregos, a métrica rela
cionou-se primitivamente à teoria 
da música, com a qual ainda 
guarda alguma analogia. Os gregos 
(e depois também os romanos) usa
vam o chamado sistema de verso 
métrico: os versos eram contados 
em unidades chamadas metros, e 
divididos em pés, que por sua vez 
agrupavam sílabas. Estas não po
diam ser contadas como unidades 
por haver uma distinção entre síla
bas longas e sílabas breves: o pé e 
o metro variavam conforme o tipo 
de sílaba.

Atualmente, nos países de língua 
latina, usa-se a métrica baseada na 
contagem de sílabas: é o sistema do 
verso silábico. Nos países anglo- 
germânicos, adota-se o verso acen
tuai, em que a unidade de medida 
é o acento, e o número de sílabas 
de cada verso pode variar. Esse sis
tema também e chamado de “metro 
bárbaro”, por tentar reproduzir o 
ritmo dos gregos e romanos sem 
contagem de pes, mas apenas de tô
nicas fortes ou acentos. O verso si
lábico ainda é adotado no Japão e 
já  esteve em voga na Inglaterra, por 
influência francesa. Existe também 
o sistema acentual-silábico, que 
funde estas duas métricas.

A métrica é um meio de expres 
sar a significação e não uma divi
são arbitrária da frase. Determi 
nados autores acham que ela 
estabelece certa distância entre

fioeta e tema, de uma lado, e entre 
eitor e mensagem, de outro; e que 

as exigências métricas teriam a fun
ção de “controlar” a sensibilidade 
e a emoção do poeta.

A métrica portuguesa

A poesia de língua portuguesa 
adotou inicialmente uma variante 
do método de contagem silábica, 
usado ainda hoje nos poemas espa
nhóis. O sistema atual derivou fun
damentalmente do francês; foi in
troduzido pelo escritor Antônio 
Feliciano de Castilho* em seu Tra
tado da Metrificação Portuguesa.

O verso em português é medido 
pelas sílabas poéticas, contadas 
apenas até a ultima tônica. Em 
“Alma minha gentil que te par 
tiste” (Camões*), por exemplo, só 
há dez sílabas poéticas embora se 
contem onze gramaticais.

Conforme o caso e as exigências 
de ritmo, o autor pode aglutinar, na 
mesma sílaba poética, vogais que 
pertençam a sílabas gramaticais di
ferentes. No verso “Quem diz que 
>lmor é falso ou enganoso” só há 
dez sílabas poéticas, pois em que A  
e so ou as vogais sao aglutinadas 
em uma sílaba; a última sílaba do 
verso não é contada, por ser átona. 
Em “Quero a estrela há aglutina- O  é p ic o  u s a  q u a s e  s e m p r e  o v e rs o  d e c a s s íla b o . ( " O s  L u s ía d a s " ,  i lu s t ra ç ã o  d e  1 6 3 9 ;  f r o n t is p íc io  d e  1 5 7 2 . )

E S T  A K  C 1 A I.

A Sc viam chegados junto à terra 
que defejada ja de tantos fora; 
que entre ás correntes Indicas feeneerra» 
e o Ganges,que nocèo terreno mora. 
Ora fus,gente forte que na guerra 
quereis levar a palma vencedora, 
jaioisclicgado$,ia tendes diante; 
a terra de riquezas abundante.

O italiano Ariosto influenciou a métrica portuguesa através de Camões.

çáo de três sílabas gramaticais em 
apenas uma, resultando um verso 
trissílabo. Quando abrange mais de 
uma palavra, a aglutinação cha 
ma-se elisão ou sinalefa; quando 
ocorre no interior de uma palavra, 
tem o nome de sinérese. Por exem
plo: na palavra “contrário” de 
‘Quem o contrár/o diz não seja 

crido” contam-se só três sílabas.
Em outros casos, as vogais não 

são aglutinadas. Quando essa sepa
ração ocorre dentro de uma pala
vra, chama se diérese: em Mas 
sempre o ciúme” , a última palavra 
é separada em duas sílabas poéti
cas : ci-úme. Hiato é a separação de 
vogais entre duas palavras: em 
“Marília, escuta” , contam-se cinco 
sílabas poéticas, ocorrendo hiato 
em lia-es e sinérese em lia.

A divisão rítmica das vogais de 
pende do gosto poético e das exi 
gências do verso em questão, mas 
procura-se evitar certos “abusos” 
como a elisão de duas vogais áto- 
nas, chamada pejorativamente de 
“verso frouxo” pelos parnasianos: 
assim, em "De /«glaterra a prin
cesa”, verso de seis sílabas, o poeta 
fez elisão em "De In " quando po
deria deixar as vogais em hiato. 
Mas esse cuidado dos parnasianos, 
adotado escrupulosamente por poe
tas como Olavo Bilac*, Alberto de 
Oliveira* e Raimundo Correia*, 
não é levado em consideração por 
outros grandes poetas, entre os 
quais Camões, autor de muitos ver
sos “frouxos” (como “ Onde co o  
vento a água meneia” —  hiato em 
“a água ").

O segmento melódico

A unidade rítmica do verso em 
língua portuguesa não é a sílaba, 
mas o segmento melódico (compa
rável ao compasso, em música), 
que termina com uma tônica forte

0 S
V S I A D  A S
de Luü <?e Cà- 

moês.
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e forma unidades de declamação. O 
que delimita um segmento é a 
pausa da pontuação ou a cesura 
(pausa no interior do verso, depois 
ae uma sílaba mais acentuada). 
Considera-se que a extensão ma- 
xima de um segmento melódico 
seja de sete sílabas, maior compri
mento que poderia ser retido pelo 
ouvido como unidade rítmica. Os 
segmentos são chamados hemistí- 
quios quando há apenas dois deles 
em caaa verso, como no caso dos 
versos alexandrinos. A cesura é 
uma forma de ritmar versos longos, 
usada geralmente naqueles com 
mais de cinco sílabas. Nos sonetos 
de Camões_(como em “ Eu cantarei 
de amor/ tão docemente”) ocorre o 
uso da censura: na sexta sílaba.

Fazendo terminar um segmento 
depois de uma sílaba fortemente tô
nica, a cesura obedece ao ritmo 
poético, e por isso não se confunde 
com a pausa resultante da pontua
ção, que se refere ao ritmo lógico 
do poema. Os dois ritmos podem 
coincidir ou não, do que resulta um 
recurso estético que pode ser alta
mente expressivo. Em “ Os guerrei
ros m urmuram :/ mal ouviram”, 
pontuação e cesura coincidem, o 
que não acontece em “ Quase bra
d a r/lh e  ouvia: — Ingra/to! In 
grato !” (ambos do mesmo poema 
de Gonçalves* Dias). Em geral, 
como a cesura destaca fonicamente 
a palavra que a precede, ou dentro 
da qual incide, costuma-se fazer 
com que a marcação apenas rít
mica (cesura) coincida com a ló
gica (pontuação).

Quando um verso termina com 
sentido incompleto, transfere-se a 
pausa para a primeira sílaba tônica 
do verso seguinte, onde a idéia se 
completa (ao menos parcialmente). 
É o chamado encadeamento ou en- 
jambement, que ocorre, por exem
plo, nestes versos de Os Lusíadas 
(estrofe 69, canto VII):
“Tem a lei dum Profe/ta que ge- 

|rado
Foi /  sem fazer na carne/ Qetri- 

| mento
Da mãe,/ tal que por Ba/co está a- 

| provado
Do Deus/ que tem do mun/do o re- 

|gimento”.

Versos 
segundo o tamanho

Os versos classificam-se segundo 
o número de sílabas poéticas (que 
vai de um a doze). Monossílabo é 
o verso de uma sílaba, como os 
deste poema de Fagundes Varela*: 
“ Alva,/ Nua,/ A Lua Cai” . Dissí- 
labo é o verso de duas sílabas: “ Tu, 
ontem ,/ Na dança,/ Que cansa,/ 
V oavas. . (A Valsa, de Casimiro 
de Abreu*). E trissílabo, como em: 
“ R ealm ente/ Corone,/ Tens uma 
alm a/ Bem cruel. . . ” (Gonçalves 
Dias). Teoricamente, versos de 
duas ou três sílabas podem apre
sentar-se com cesura, mas, além de 
ser difícil construí-los com essa 
subdivisão, teriam uma forçosa 
monotonia de ritmo.

O verso quadrissílabo pode ter 
pausa depois da  primeira sílaba 
(“Fres/ca e louçã ), da segunda 
(“ Do ri/o à beira”) ou da terceira 
(“ Salomé vi/nha”). O pentassílabo, 
também chamado redondilha me
nor, geralmente leva cesura na se

gunda sílaba, como nestes versos 
de Carlos Drummond de Andrade 
(1902- ), do poema José:
“ E agora, José?
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou 
e agora, José?”

O verso hexassílabo, chamado 
de heróico quebrado, tem cesura 
em qualquer das primeiras quatro 
sílabas, como no poema de Gon
çalves Crespo*:
‘0  ro/sas purpurinas,

Que tapetais/ o p rad o !”
Típico da poesia popular é o 

heptassílabo, chamado de redondi
lha maior, e igualmente sem cesura 
fixa, como estes de Fagundes Va
rela:
“ Pelas tran/ças da mãe-d’água 
Que jun /to  da fonte está.
Pelos colibris/ que brincam 
Nas alvas plu/mas do u b á . . . ”

Um esquema rítmico bastante 
variado e com pouco uso antes de 
Castilho, é o octossílabo, adotado

O s  p o e m a s  d e  B ila c  e x e m p l if ic a m  a p r e o c u p a ç ã o  p a r n a s ia n a  c o m  a  m é t r ic a .
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Na poesia moderna, não se respeita a métrica tradicional.

por Gonçalves Dias, que, seguindo 
a lição francesa, usava cesura na 
segunda e quinta sílabas (“ Bem 
co/m o serpentes que o fri/o . . . ”), 
e por Machado* de Assis, que apli
cava a pausa na terceira sílaba. Os 
parnasianos passaram a usar am
plamente o verso de oito sílabas 
com cesura na quarta (“Invejo o 
ouri/ves quando escrevo”).

O eneassílabo geralmente é feito 
com esquema rítmico fixo: cesuras 
na quarta ou na terceira e na sexta 
sílabas. Este último (na 3.“ e na 6.a) 
era o único admitido por Castilho. 
Foi usado por Gonçalves Dias em 
O Canto do Piaga:
“0  guerrei/ros da Ta/ba sagrada 
0  guerrei/ros da Tri/bo Tupi. . . ”

A outra variante já  foi usada 
com bom resultado em Plenilúnio, 
de Raimundo Correia:
“Quantos à noi/te, de alva sereia 
O falaz can/to da febre a ouvir,
No argênteo flu/xo da lua cheia, 
Alucina/dos se deixam ir. . . ” .

Decassílabo é o chamado verso 
heróico, por ser o preferido para 
poemas epicos (como Os Lusía
das), e foi introduzido em Portugal 
por Sá de Miranda* sob o modelo 
italiano do verso endecassilábico. 
Geralmente leva cesura na sexta 
sílaba (“As armas e os barões/ as
sinalados” ) ou então na quarta e na 
oitava, modelo seguido pelos par
nasianos.

Na península Ibérica, também 
foi utilizada a cesura na quarta e 
sétima sílabas, modelo adotado na

Íioesia italiana (chamado “gaita ga- 
ega”) e que se encontra ocasional

mente em Camões: “ A cujo som/ 
o pastor/ ergueu o rosto” (Écloga 
V, 24). Ainda em Camões, podem 
ser encontrados outros ritmos, com 
cesura na terceira ou na quarta 
sílabas: “ Sacra a/ras e sacerdote 
santo” ; “ Se serve in/da dos animo
sos braços”.

De esquema rítmico variado é o 
endecassilabo, adotado por Gon
çalves Dias (cesura na segunda, 
quinta e oitava sílabas): “Um ve/- 
lho Timbi/ra, cober/to de glória” ; 
“ No mei/o das ta/bas de ame/nos 
verdores”. Pode ter cesura apenas 
na segunda e na quinta, ou só na 
quinta (neste caso, com efeito acen- 
tuadamente lírico: “Ai! há quantos
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Problemas de trânsito e locomoção exigiram a construção do metrô de S.Paulo, iniciada em fins de 1968.

a/nos que eu parti chorando// 
Deste meu saudo/so, carinhoso 
lar !”).

O dodecassílabo, chamado ale
xandrino por ter sido usado pela 
primeira vez em Roman d ’A lexan
dre, poema francês do século XII, 
começou a entrar na língua portu
guesa com Castro Alves* (“Desce 
do espaço imen/so, ó águia do 
oceano!’ ). Também usado por 
poetas espanhóis, compõe-se de 
dois versos de seis sílabas ou dois 
hemistíquios.

Os parnasianos, seguindo os 
clássicos franceses, apresentam 
duas exigências para o alexan
drino: quando a última palavra do 
primeiro hemistíquio é paroxítona, 
a primeira palavra do segundo he- 
mistíquio deve iniciar-se por vogal 
ou h; e o primeiro hemistíquio 
nunca pode terminar em palavra 
proparoxítona. Um exemplo em 
Olavo Bilac: “Quando uma virgem 
mor/re, uma estrela aparece, / /  
Nova, no velho engas/te azul do 
firmamento”.

Na poesia parnasiana, nem sem
pre o ritmo métrico imposto pela 
cesura coincide com o ritmo lógico.. 
Por exemplo, em Olavo Bilac: “É 
bela assim ! Despren/de a clâmide. 
Revolta, / /  Ondeante, a cabelei/ra, 
aos níveos ombros solta” . A cesura 
aí parece forçada, e a maneira ló.- 
gica de 1er esses versos seria: “É 
bela assim !/ Desprende a clâ/mide. 
Revolta,// Ondeante, a cabelei/ra, 
aos níveos ombros solta” .

Na moderna poesia da língua 
portuguesa, o alexandrino é usado 
com liberdade rítmica, como em 
Ribeiro Couto*: “ O olhar ne
voento . . .  o passo lento . . . sono
lento// E em meio àquele desalinho 
pitoresco. . . ”

A mistura de versos chamada 
versificação polimétrica é às vezes 
usada, como em I-Juca-Pirama: 
“Em fundos vasos d’alvacenta ar 
gila/ /  Ferve o cauim”.

Houve tentativa de introduzir em 
língua portuguesa o sistema acen
tuai dos anglo-germânicos, como 
se observa por exemplo, nestes ver
sos de Carlos Magalhães Azeredo 
(1872-1964), feitos com quatro tô
nicas fortes cada um: “ Nao me co
roes, Alma querida, de rosas; o en
can to // D a Juven/ude é efêmero; e 
a minha é quase extinta. . ."

Depois de libertar-se da rima, 
com os chamados versos brancos, 
a poesia moderna tende a livrar-se 
também das amarras da métrica; é 
a passagem do verso codificado, de 
ritmo métrico, para o verso livre, 
de ritmo mais psicológico. No 
verso livre as pausas são espontâ
neas, o ritmo emerge da pura ex
pressão do sentimento do poeta, e 
as palavras, mais soltas, surgem 
com força real e completa. Um 
exemplo disto é o Necrológio dos 
Desiludidos do Amor, de Carlos 
Drummond de Andrade:
“Os desiludidos do amor 
estão desfechando tiros no peito.
Do meu quarto ouço a fuzilaria.
As amadas torcem-se de gozo.
Oh quanta matéria para os jor- 

[nais”.

VEJA TAM BÉM : Concreta, Poe
sia; Poema; Poética; Praxismo.

Metrô

Para resolver os problemas de 
locomoção dos moradores de Lon 
dres*, que já  era uma cidade* gi
gantesca no século XIX , procu
rou-se um sistema de transporte* 
que fosse específico para uma me
trópole*. A solução encontrada foi 
o uso de trens interligando os pon
tos principais da cidade sem blo
quear as ruas, o que só seria possí
vel com a adoçao de uma rede 
ferroviária subterrânea ou em ele
vados.

Esse primeiro sistema metropoli
tano de transporte, idealizado pelo 
arquiteto inglês Charles Pearson e 
inaugurado em 1863, seria imitado 
em todo o mundo. Recebeu o nome 
de “metropolitano” ou “ metrô” , ou 
ainda, em inglês, subway (caminho 
subterrâneo), tube (tubo) e elevated 
(elevado, quando é o caso).

A força motriz é elétrica e trans
mitida ao longo da linha por um 
terceiro trilho energetizado, com o 
qual cada vagão entra em contato 
através de sapatas. Não há, por
tanto, necessidade de locomotiva 
(cada vagão tem sua própria força).

A composição é comandada por 
um homem situado no primeiro va
gão, orientado por uma sinalização 
luminosa de tipo ferroviário, cada 
vez mais aperfeiçoada para forne
cer maior segurança. Mas os me
trôs mais modernos têm todo o 
controle de tráfego comandado por 
computadores* centrais.

As linhas têm estações periódi
cas nos lugares mais importantes e 
estações de conexão no cruzamento 
com outras linhas (em níveis sepa
rados). Alguns metrôs contam com 
linhas expressas (paralelas às co
muns), cujos trens param num nú
mero reduzido de estações e são 
destinados a passageiros que fazem 
trajetos mais longos.

Os sistemas de metrô mais re 
centes têm recebido vários aperfei
çoamentos. Melhorou-se a suspen
são dos vagões (que às vezes têm 
rodas de borracha), o formato e ar
ranjo dos assentos, a ventilação in
terna, a climatização e outros por 
menores, para maior conforto dos 
usuários. Também as estações tive
ram seu aspecto melhorado e pas
saram a ser equipadas com servi
ços como bares, pequenas lojas e 
bancas de jornais.

Em 1975, mais de vinte milhões 
de passageiros utilizavam esse tipo 
de transporte, que incluía desde o 
pequeno metrô de Budapeste, com

3,7 km, até a extensa rede nova-ior- 
quina, com quase 500 km.

Dificuldades iniciais

Em Nova* York, onde o sistema 
de metrô subterrâneo tem 386 km 
e transporta 1 300 milhões de pes
soas por ano (1970), algumas li
nhas foram inicialmente construí
das em elevados, a partir de 1904; 
era o caso das linhas da Terceira 
e da  Sexta avenidas. Mais tarde ve
rificou-se que as pilastras do ele
vado entravam demais as ruas e o 
barulho dos trens incomodava os 
moradores. Apesar do alto custo, 
foi necessário transferir o metrô do 
elevado para o subsolo.

A construção dos grandes túneis; 
comportando em alguns casos até 
quatro linhas, é dispendiosa e en
volve muito trabalho, sobretudo 
quando há linhas que se interligam 
e se cruzam em desnível, para criar 
uma rede ou malha de transporte 
urbano* subterrâneo.

Por causa do problema dos cus
tos, costuma-se iniciar a constru
ção de um metrô bem antes de sua 
necessidade tornar-se crítica. 
Quando a construção é tardia, os 
custos aumentam devido a despe
sas com recolocação das redes de 
água, esgoto e eletricidade, e tam 
bém porque a movimentação de



116 Metrô

No alto: o metrô de Paris representado por uma ilustração da época de sua inauguração (19001: á direita, o de 
Munique: acima, oficina de reparos do metrô de São Paulo e, à direita, estação subterrânea de Tóquio.

grandes massas de terra, geral
mente a céu aberto, provoca a in
terdição de ruas, complicando 
ainda mais o trânsito* e causando 
prejuízos à vida urbana.

O metrô paulistano

Através do decreto municipal 
6 611 de 31 de agosto de 1966, 
criou-se o Grupo Executivo do Me
tropolitano, cuja finalidade era es
tudar e sugerir providências para 
implantação e operação do metrô 
em São Paulo. Em 1968 foi fun
dada a Companhia do Metropoli
tano de São Paulo, empresa de eco
nomia mista (capitais da Prefei
tura, do Estado e de particulares), 
para construir e operar o sistema.

O projeto inicial fixou uma rede 
básica de 66,6 km a serem implan
tados gradativamente, estenden
do-se ate os bairros mais distantes. 
Primeiramente, foi construída a li
nha Norte— Sul, considerada prio
ritária. Iniciada em fins de 1968 li

ava diretamente o bairro de 
antana (Norte) ao do Jabaquara

(Sul), com 17,2 km de extensão. 
Além dos 17,2 km de via perma
nente, construiu-se no extremo sul 
da linha o Pátio de Estacionamento 
e Oficinas, onde funcionam os pré
dios de administração e dependên
cias de manutenção, reparo e 
limpeza dos trens. A linha 
N orte— Sul, com 20 estações, 
prevê uma capacidade de trans
porte de 1 400 000 passageiros por 
dia, com trens que circulam a inter
valos de 1 minuto e meio nas horas 
de maior movimento. O início das 
operações comerciais ocorreu em 
26 de setembro de 1975.

As estações do metrô paulistano 
foram projetadas objetivando os 
melhores resultados^ em utilizarão 
de espaço, iluminação, ventilaçao e 
circulação de pessoas. O projeto 
dotou as de vitrinas, bancas de jo r
nais, lojas, estações de telefones pú 
blicos, escadas rolantes, sanitários, 
salas de estar, painéis para orienta
ção dos passageiros (assinalando 
trens, paradas e baldeações) e, em 
muitas delas, área especial para es
tacionamento de automóveis. A ad

missão de passageiros à p lata
forma, segundo o projeto, é feita 
por controle eletrônico de bilhetes.

Para circular nessas linhas fo
ram escolhidos vagões (montados 
em São Paulo e com a maior parte 
dos componentes de fabricação na
cional) dotados de suspensão a ar, 
de aço inoxidável, leves e espaço
sos, com baixo nível de ruído, ban
cos anatômicos em fibra de vidro, 
piso de borracha, vidros de segu
rança resistentes às radiações ultra
violeta e quatro portas de cada 
lado (que funcionam através de 
um mecanismo eletropneumático), 
além de um dispositivo especial de 
segurança que impede a movimen
tação dos trens com as portas aber
tas. Em sua primeira fase —  linha 
Santana— Jabaquara — o metrô 
tem 198 carros (12,75 m de com- 

rimento; 3,56 m de altura total; e 
,17 m de largura) com capacidade 

para transportar 300 passageiros 
cada um (62 sentados), com veloci
dade máximà de 100 km horários 
e velocidade comercial de 36 km/h 
(incluindo as paradas nas esta

ções). Foram adotados freios pneu
máticos a disco em cada roda, 
associados a freios elétricos 
regenerativos, onde a energia ge
rada pela frenagem de um trem 
com os motores de tração flui para 
o terceiro trilho, sendo utilizada 
para a propulsão de outros trens. 
(O terceiro trilho é o equipamento 

ue alimenta o trem com energia 
e 750 volts, equivalendo aos ca

bos elétricos dos bondes e trolei- 
bus; é instalado paralelamente aos 
dois trilhos de rolamento do trem.)

O Centro de Controle Operacio
nal, situado no Paraíso, recebe e 
processa os dados fornecidos por 
uma série de controles automáti
cos, localizados ao longo da linha, 
através da análise eletrônica do 
computador. O computador deter
m ina a sinalização e executa o au
mento ou diminuição do número de 
trens ou carros em tráfego, as alte
rações de temperatura em túneis ou 
estações, a mudança de direção de 
escadas rolantes, as direções dos 
bloqueios das entradas e saídas de 
usuários nas estações, tudo sempre 
de acordo com a demanda de usuá
rios. O computador deve paralisar 
o sistema, em caso de emergência. 
Os sistemas de operação dos trens 
também são automáticos e seguem 
diagramas de m archa pré-estabele- 
cidos. Nesse sub sistema, denomi
nado Operação Automatica dos 
Trens (ATO), o trem é conduzido 
automaticamente ao longo de todo 
o percurso. Através de outro sub
sistema, o ATC, a velocidade pre
vista é mantida por meio de uma 
frenagem suave. Já  o ATR estabe
lece as rotas automaticamente.

Em 1975, a proposta para a rede 
básica do Metrô paulista previa 
cinco linhas metroviárias: Nor
te— Sul, ligando o Tucuruvi ao Ja 
baquara; Leste— Oeste, ligando 
Itaquera à Lapa; Sudeste— Su
doeste (Pinheiros a São Bernardo 
do Campo); Freguesia do O— Pau
lista— Vila Prudente; e Santo 
A  maro— Vila Formosa. Além 
disso, foi prevista a criação de uma 
linha de metrô-leve”, semelhante 
ao “pré-metrô” existente em algu
mas cidades européias —  um me
trô elétrico que correria em faixa 
própria, na superfície.

O metrô carioca

O metrô da cidadc do Rio de 
Janeiro, cuja construção começou 
em 1969, foi projetado para ter 67 
km de extensão e 54 estações.

Em 1975 (com conclusão pre
vista para 1979) já  estavam em 
construção as linhas do metrô e 
“pré-metrô”. Segundo o projeto, a 
linha 1 do metrô ligaria Botafogo 
à praça Saenz Pena. A linha 2 de
veria ligar Estácio de Sá a Maria 
da Graça.

Para a linha do pré-metrô Maria 
da G raça— São Mateus estava 
prevista uma extensão de 16,5 km, 
com doze estações. O pré-metrô se 
ligaria com outros sistemas de 
transporte. As suas estações mais 
importantes seriam Maria da 
Graça, Pavuna e Del Castilho.

VEJA TAM BÉM : Transportes, 
Sistemas de; Urbano, Transporte.



Metrópole

Derivado do vocabulário grego, 
no qual significa “cidade modelo”, 
o termo “ metrópole” é geralmente 
empregado no seculo XX para de
finir cidades com o mínimo de um 
milhão de habitantes e que se tor
nam centros polarizadores em de
terminada região (às vezes, um país 
todo) através da concentração de 
poder político e econômico.

A força de atração que as metró
poles exercem sobre a região pola
rizada provoca constante elevação 
nos índices demográficos, freqüen
temente maiores que os do país 
como um todo. Entre 1900 e 1970, 
enquanto a taxa de crescimento da 
população mundial foi de 150%, a 
das metrópoles e áreas metropolita
nas foi de 2 700%. Na Antigui
dade, houve poucas cidades (entre 
elas Roma, no auge do Império) 
com um milhão de habitantes; em 
1800, apenas Londres, Tóquio, Pe
quim e Wuhan alcançariam essa ci
fra. Mas, em 1964, ja  havia 140 ci
dades com populaçao acima de um 
milhão (prevê-se um total de 250 
metrópoles para o ano 2000).

A dimensão de uma cidade tam 
bém pode servir de parâmetro para 
sua classificação como metrópole. 
Neste caso, “cidade grande” seria 
um aglomerado que ocupasse um 
vasto território. Mas muitos espe
cialistas em assuntos urbanos pre
ferem o parâmetro demográfico 

ara  classificar os aglomerados ur- 
anos. A partir dai, o urbanista 

grego C. Doxiadis reconhece aglo
merados que ocupam as seguintes 
categorias de espaço: quarto; habi
tação; vizinhança; aldeia; cidade; 
metrópole; conurbaçâo; megalópo- 
le; região urbana; continente urba
nizado; e ecumenópole. A metró
pole seria o aglomerado de mais de 
um milhão de habitantes.

Derivações 
da metrópole

A crescente concentração demo
gráfica resulta freqüentemente nas 
demais formas de aglomeração. 
Assim, a conurbaçâo caracteriza-se 
pela junção física e espontânea de 
várias cidades pré-existentes atra
vés da expansão de suas áreas edifi
cadas ou arruadas. O espaço entre 
elas é gradativâmente ocupado, for
mando-se um só aglomerado. Esse 
processo encontra-se na base de di
versas megalópoles. Por exemplo, 
tanto Londres quanto São Paulo 
cresceram pelo preenchimento de 
vazios entre núcleos pré-existentes. 
No Brasil, esse mecanismo foi ati
vado pelo parcelamento gradativo 
da terra por parte dos loteadores.

A expansão das metrópoles ori
gina a formação de megalópoles e 
regiões urbanas. Nas primeiras, a 
pojmlação é superior a dois mi
lhões de habitantes. Em 1970, ha
via dezoito megalópoles no mundo; 
e as estatísticas desse ano previam 

ue no fim do século XX  o número 
e megalópoles chegaria a 163, 

concentrando a metade da popula
ção mundial.
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Já nas regiões urbanas, que po
dem ser descritas como micro-re- 
giões de caráter bastante homogê
neo, o número de habitantes é 
consideravelmente maior. Aí vivem 
populações de dez milhões de habi
tantes ou mais, distribuídos numa 
série de aglomerados que mantêm 
forte vínculo entre si, embora sepa
rados por intervalos verdes, lagos e 
outras interrupções. Os habitantes 
podem residir numa parte da região 
e trabalhar em outra. Uma região 
define-se sobretudo pela desconti- 
nuidade física entre seus núcleos 
urbanizados, apesar da integração 
em sua vida urbana.

A comunidade Terra

A partir da segunda metade do 
século XIX , com a revolução tec
nológica ocasionada pela desco
berta da eletricidade e numerosas 
outras invenções (telefone, telé
grafo, telex, televisão, computa
dor), desenvolveram-se novos tipos 
de cidades, com a conseqüente for
mação de regiões urbanas de nú
cleos descontínuos, graças aos 
sistemas de comunicaçao que 
favoreciam atividades a distância. 
Da aldeia neolítica à cidade medie
val, os núcleos urbanos, apesar de 
diversificados, jam ais haviam dei
xado de ser fisicamente contínuos, 
voltados para a segurança e para a 
ligação com o campo. Atualmente, 
as regiões urbanas poderiam agru
par-se em continentes urbanizados 
e na ecumenópole. Os primeiros se
riam formados por grandes eixos 
ou pólos de regiões urbanas. (Em 
1935, Le* Corbusier previu a urba
nização de grandes eixos transeuro- 
peus.)

A ecumenópole, por outro lado, 
seria a Terra urbanizada, fenômenoMetrópole: a "cidade grande" crescendo tambâm verticalmente. (Tóquio.)

Brasília, metrópole planejada. Seu crescimento é determinado sobretudo pela centralização político-administrativa.
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ÁREAS METROPOLITANAS

PO SIÇÃO

(1968)

Á R EA S M ETROPOLITANAS

PO PULAÇÃO
ESTIM ADA
(milhões)

PERCENTAGEM
DE

CRESCIM EN TO

1951-1968

CENTRO

POP.
(m ilhões)

(1968)

PO SIÇÃO

(1968)(1968) (1951)

1 Tóquio-Yokohama (Japão) 20 500 11 000 86.4 8 950 2
2 Nova York (EUA) 16 900 13 500 25,2 8 000 3
3 Osaka-Kobe-Quioto (Japão) 12 300 7 450 65.1 3 100 17
4 Londres (Grã-Bretanha) 11 025 10 300 7.0 7 865 4
5 Moscou (URSS) 9 150 6 650 37.6 6 475 6
6 Paris (França) 8 850 6 350 39,4 2 819 25
7 Buenos Aires (Argentina) 8 600 5 300 62.3 2 900 23
8 Los Angeles (EUA) 8 455 4 500 87.9 2 810 26
9 Calcutá (índia) 7 900 5 350 48.4 3 000 20

10 Xangai (China) 7 800 5 900 32.2 10 700 1
11 Chicago (EUA) 7 435 5 650 31.6 3 460 14
12 Cidade do México (México) 7 200 3 100 132,3 3 200 16
13 São Paulo (Brasil) 6 600 2 600 153,8 5 200 7
14 Rio de Janeiro (Brasil) 6 100 3 050 100,0 4 000 10
15 Cairo (Egito) 5 900 2 675 120,6 4 500 9
16 Bombaim (índia) 5 650 3 275 72,5 5 000 8
17 Essen-Dortmund-Duisburg

(Alem. Ocidental) 5150 4 200 22,6 705
18 Filadélfia-Trenton-

W ilmington (EUA) 5 025 3 900 28,8 2015 34
19 Pequim (China) 4 750 2 600 82,7 7 800 5
20 Detroit-Windsor (EUA/Canadá) 4 625 3 365 37,4 1 575 50
21 Leningrado (URSS) 4 350 3 450 26,1 3 340 15
22 Seul (Coréia) 4 175 1 700 145,6 3 950 11
23 San Francisco-Oakland-

San José (EUA) 4 150 2 530 64,0 710
24 Berlim (Alem. Ocidental e

Alem. Oriental) 3 975 3 900 1.9 2 163 30
25 Djakarta (Indonésia) 3 750 1 600 134,4 3 750 13
26 Nova Delhi (índia) 3 750 1 600 97,4 3 000 18
27 Boston (EUA) 3 575 3 100 15,3 595
28 •Victoria (Hong Kong) 3 500 1 850 89,2 700
29 Tien-tsin (China) 3 500 2 200 59.1 3 900 12
30 Milão (Itália) 3 365 2 220 51,6 1 684 45
31 Teerã (Irã) 3 250 1 250 160,0 2 875 24
32 Manila (Filipinas) 3 200 1 600 100,0 1 400 55
33 Mukden (China) 3 000 2 000 50,0 3 000 19
34 Madrid (Espanha) 2 980 1 700 75,3 2 900 21
35 Nagóia (Japão) 2 925 1 700 72,1 2 100 31
36 Wuhan (China) 2 900 1 250 132,0 2 900 22
37 Manchester (Grã-Bretanha) 2 890 2 785 3.8 611
38 Roma (Itália) 2 810 1 750 60,6 2 631 27
39 Santiago (Chile) 2 725 1 400 94,6 635
40 Bangcoc (Tailândia) 2 700 1 200 125,0 1 975 37
41 Washington (EUA) 2 695 1 525 76,7 815
42 Birmingham (Grã-Bretanha) 2 665 1 525 11,0 1 102 82
43 Chungking (China) 2 600 1 550 67,7 2 600 28
44 Sydney (Austrália) 2 600 1 800 44,4 156
45 Lima (Peru) 2 550 950 168,4 335
46 Johannesburg (Á frica do Sul) 2 550 1 710 49,1 600
47 Montreal (Canadá) 2 540 1 500 69,3 1 225 69
48 Barcelona (Espanha) 2 475 1 550 59,2 1 665 46
49 Karachi (Paquistão) 2 400 1 050 128,6 1 700 44
50 Madras (índia) 2 350 1 575 49,2 1 975 38
51 Budapeste (Hungria) 2 350 1 670 40,7 1 985 35
52 Hamburgo (Alem. Ocidental) 2 335 2 000 16,8 1 833 40
53 Istambul (Turquia) 2 325 1 025 126.8 1 850 40
54 Melbourne (Austrália) 2 300 1 460 57,5 76
55 Toronto (Canadá) 2 275 1 250 82,0 690
56 St. Louis (EUA) 2 255 1 730 30,3 675
57 Saigon (Vietnam do Sul) 2 250 1 500 50,0 1 640 47
58 Cantão (China) 2 250 1 500 50,0 2 250 29
59 Cleveland (EUA) 2 250 1 675 34.3 780
60 Bogotá (Colômbia) 2 200 700 214,3 2 075 33
61 Caracas (Venezuela-T 2 150 775 177,4 1 450 53
62 Harbin (China) / 2 100 950 121,1 2 100 32
63 Atenas (Grécia) 2 100 1 370 53,3 660
64 Alexandria (Egito) 2 075 1 075 93,0 1 875 39
65 Bruxelas (Bélgica) 2 070 1 775 16,6 169
66 Katowice-Bytom-Gliwice (Polônia) 2 025 1 525 32,8 290
67 Viena (Áustria) 2 020 1 900 6,3 1 640 48
68 Taipé (Taiwan) 2 000 720 177,8 1 275 65
69 Cingapura (Cingapura) 1 980 975 103,1 1 150 74
70 Pittsburgh (EUA) 1 920 1 795 7,0 540
71 Bagdá (Iraque) 1 900 700 171,4 1 200 70
72 Doneck-Makejevka (URSS) 1 875 1 100 70,5 855
73 Nápoles (Itália) 1 875 1 425 31,6 1 263 66
74 Glasgow (Grã-Bretanha) 1 860 1 830 1,6 950
75 Amsterdam-Haarlem (Holanda) 1 805 1 550 16,5 858
76 Baltimore (EUA) 1 785 1 350 32,2 915
77 Havana (Cuba) 1 765 1 100 60,5 990
78 Sian (China) 1 750 650 169,2 1 750 42

POPULAÇÃO
ESTIMADA
(m ilhões)

PERCENTAGEM
DE

CRESCIMENTO

CENTRO

POSIÇÃO ÁREAS METROPOLITANAS POP.
(m ilhões)

POSIÇÃO

(1968) (1968) (1951) 1951-1968 (1968) (1968)

79 Nanquim (China) 1 750 1 000 75,0 1 750 43
80 Liverpool (Grã-Bretanha) 1 710 1 585 7.9 701
81 Varsóvia (PolôniaJ 1 700 1 050 61,9 1 285 64
82 Lahore (Paquistão) 1 675 850 97,1 1 575 49
83 Colônia (Alem. Ocidental) 1 655 1 125 47,1 855
84 Munique (Alem. Ocidental) 1 625 1 100 47,7 1 244 68
85 Minneapolis-St. Paul (EUA) 1 615 1 140 41,7 445
86 Ahmadabad (índia) 1 600 985 62,4 1 350 60
87 Kiev (URSS) 1 590 865 83,8 1 457 52
88 Houston (EUA) 1 575 840 87,5 1 150 73
89 Bucareste (Romênia) 1 550 1 225 26,5 1 400 56
90 Górki (URSS) 1 535 1 000 53,5 1 140 79
91 Leeds-Bradford (Grã-Bretanha) 1 530 1 455 5.2 507
92 Montevidéu (Uruguai) 1 525 950 60.5 1 325 62
93 , Frankfurt (Alem. Oriental) 1 520 1 050 44.8 662
94 Miami-Fort Lauderdale (EUA) 1 515 600 152.5 320
95 Lisboa (Portugal) 1 500 1 100 36,4 820
96 Turim (Itália) 1 480 860 72,1 1 132 80
97 Recife (Brasil) 1 475 715 106,3 1 050 89
98 Pusan' (Coréia) 1 475 750 96,7 1 475 51
99 Stuttgart (Alem. Ocidental) 1 470 1 000 47,0 614

100 Kitakyushu-Shimonoseki
(Japão) 1 465 1 100 33,2 1 055 88

101 Bangalore (índia) 1 450 1 005 44,3 1 025 93
102 Chengtu (China) 1 450 775 87,1 1 450 54
103 Hyderabad (índia) 1 450 1 175 23,4 1 025 94
104 Tashkent (URSS) 1 440 675 113,3 1 295 63
105 Kharkov (URSS) 1 425 915 55,7 1 148 78
106

107

Newcastle-Sunderland 
(Grã-Bretanha) 
Copenhague (Dinamarca)

1 400 
1 385

1 335 
1 225

4,9
13,1

250
655

108 Buffalo-Niágara (EUA/Canadá) 1 372 1 110 23,6 460
109 Milwaukee (EUA) 1 370 1 005 36,3 745
110 Fushun (China) 1 350 550 145,5 1 350 58
111 Taiyuan (China) 1 350 500 170,0 1 350 59
112 Tsingtao (China) 1 350 850 58,8 1 350 61
113 Baku (URSS) 1 335 745 79,2 785
114 Dallas (EUA) 1 325 665 99,2 795
115

116

San Diego-Tijuana 
(EUA/México) 
Cincinnati (EUA)

1 325 
1 325

615
985

115,4
34.5

670
495

117 Guadalajara (México) 1 300 435 198,9 1 125 81
118 Atlanta (EUA) 1 300 735 76,9 510
119 Estocolmo (Suécia) 1 275 985 29,4 768
120 Bandung (Indonésia) 1 225 725 69,0 1 150 75
121 Surabaja (Indonésia) 1 225 850 44,1 1 150 76
122 Kansas C ity (EUA) 1 215 815 49.1 550
123

124

Mannheim-Ludwigshafen- 
Heidelberg' (Alem. Ocidental) 
Medellin (Colômbia)

1 210 
1 200

940
450

28,7
166,7

324
910

125 Kuybyshev (URSS) 1 200 625 92,0 1 016 95
126 Kanpur (índia) 1 200 750 60,0 1 060 87
127 Dnepropetrovsk (URSS) 1 200 645 86,0 837
128 Changchun (China) 1 200 750 60,0 1 200 71
129 Casablanca (Marrocos) 1 200 675 77,8 1 170 72
130 Dairen (China) 1 200 850 41.2 1 150 77
131 Argel (Argélia) 1 175 600 95,8 1 000 97
132 Pôrto Alegre (Brasil) 1 175 485 142.3 850
133 Sverdlovsk (URSS) 1 160 625 85,6 981
134 Novosibirsk (URSS) 1 160 710 63.4 1 080 86
135 Belo Horizonte (Brasil) 1 150 410 180,5 1 000 96
136 Praga (Tchecoslováquia) 1 150 1 010 13,9 1 040 91
137 Lyon (França) 1 125 760 48,0 560
138 Hiroxima-Kure (Japão) 1 100 700 57,1 530
139 Seattle (EUA) 1 100 725 51,7 550
140 Tsinan (China) 1 100 625 76,0 1 100 83
141 Kunming (China) 1 100 550 100,0 1 100 84
142 Rotterdam (Holanda) 1 095 915 19,7 711
143 Fukuoka (Japão) 1 085 685 58,4 805
144 Düsseldorf (Alem. Ocidental) 1 075 755 42.4 689
145 Monterrey (México) 1 050 380 176,3 900
146 Ancara (Turquia) 1 050 300 250,0 1 035 92
147 Dacca-Narayanganj (Paquistão) 1 050 500 110,0 425
148 Anshan (China) 1 050 350 200,0 1 050 90
149 Nova Orleans (EUA) 1 040 710 46,5 655
150 Antuérpia (Bélgica) 1 040 925 12,4 240
151 Chelyabinsk (URSS) 1 035 550 88,2 851
152 Marselha (França) 1 025 715 43,4 900
153 Denver (EUA) 1 000 580 72,4 480

* F o n te : S . M ile s , " M e tro p o lita n  P ro b le m s”, T o ro n to , 1970 .
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que poderia ocorrer quando a po
pulação mundial alcançasse quinze 
a trinta mil milhões de habitantes. 
(Em 1970, a Terra possuía 3 056 
milhões de habitantes.) Essa “ me
trópole global” ocuparia quase um 
terço da superfície habitável, isto é, 
vinte dos 71 milhões de quilôme
tros quadrados; mas apenas três ou 
quatro milhões seriam efetivamente 
construídos para abrigar os habi
tantes da Terra.

A multidão dos solitários

Nas metrópoles, a vida é qualita
tivamente diferente da que se leva 
nas cidades menores. Embora exis
tam maiores oportunidades (em
prego, habitação, contato humano), 
são grandes também as frustrações 
e as tensões. É elevado o índice de 
problemas e tensões, decorrentes 
em grande parte da elevada densi
dade demográfica (área urbana di
vidida pela população e geralmente 
expressa em habitantes/hectare ou 
habitantes/quilômetro quadrado), 
da infra-estrutura inadequada, da 
desigualdade de rendas e oportuni
dades e da lentidão com que os no
vos meios tecnológicos são adapta
dos à vida urbana.

Para as economias de mercado, 
a metrópole proporciona a concen
tração de consumidores e trabalha
dores que permite sua existência e 
expansao. Tal fato tem transfor
mado a metrópole nurn gigantesco 
centro de comunicação voltado 
para a venda de bens e serviços. 
Mas a diferença entre o que é ofere
cido e o que cada indivíduo efetiva
mente pode ter provoca voraci
dade (vontade de ter e fazer) e 
frustração (não poder ter nem fa
zer).

Cada habitante metropolitano 
acha-se limitado em sua vida diária 
em seu próprio e concreto território

de vivência cotidiana, possuindo da 
metrópole uma noção abstrata e 
simbólica. Dessa forma existe for
çosamente uma diferença, assim 
como uma relação, entre território 
concreto da vida cotidiana e terri
tório global da metrópole.

Nos países do chamado Terceiro 
Mundo, o fenômeno da urbaniza
ção* está freqüentemente associado 
ao próprio desenvolvimento. Neles, 
a urbanização costuma realizar-se 
com índices elevados. Das cem 
áreas metropolitanas existentes em 
1964, 53 situavam-se em países 
não industrializados. E das dez 
áreas que tiveram, entre 1951 e 
1964, um crescimento superior a 
100%, apenas a conurbação Miami
—  Fort Laurendale não se encon
trava no Terceiro Mundo.

A metrópole brasileira

Já em 1970, citava-se como 
exemplo brasileiro de região ur
bana em formação^ o vale do Pa 
raíba (Estado de São Paulo), onde 
se localiza um colar de cidades de 
crescimento rápido (Jacareí, São 
José dos Campos, Pindamonhan- 
gaba, Taubaté, Guaratinguetá e ou
tras). Nelas foram instaladas inú
meras indústrias, proporcionando 
unidade a toda a região e provo
cando intenso movimento entre do
micílio e trabalho. No início da dé
cada de 1970 registravam-se 
também os primeiros sinais de co
nurbação entre Jacareí e São José 
dos Campos e entre Aparecida do 
Norte e Guaratinguetá. Muitos au
tores prevêem para o fim dó século 
X X  uma vasta região urbana, en
globando o vale do Paraíba e as 
metrópoles de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Outra grande região ur
bana poderia surgir em Brasília, 
onde, além do Plano Piloto, forma
ram-se cidades-satélites, onde resi

dem mais da metade das pessoas 
que trabalham na capital federal. 
As cidades-satélites são unidades 
político-administrativas indepen
dentes, que vivem na órbita econô
mica e social de uma outra unidade 
urbana próxima, de muito maior 
dimensão.

No Brasil, onde os urbanistas 
têm se preocupado em definir “ área 
metropolitana , as grandes cidades 
surgiram freqüentemente por co
nurbação, como por exemplo São 
Paulo, Recife, Porto Alegre e Belo 
Horizonte. Nessas metrópoles, 
cresceram diversos núcleos com 
prevalência de um, preenchendo-se 
gradativamente os vazios. M as há 
também metrópoles que cresceram 
e polarizaram fortemente vasta re
gião pouco povoada, como Forta
leza, Salvador e Curitiba. Essas ca
pitais adquiriram características 
metropolitanas por sua força pola
rizadora, pelos vínculos comerciais 
e políticos que estabeleceram e pelo 
vazio urbano que geraram num 
vasto raio a seu redor. Para os ur
banistas brasileiros, a preocupação 
e hesitação em definir área metro-

fiolitana” decorre de três séries de 
atores: necessidades do governo, 

planejamento e resolução de pro
blemas comuns aos diversos aglo
merados de uma região urbana; 
aparente conveniência de se alterar 
a estrutura e forma de poderes, a 
fim de melhor adaptar as institui
ções àquelas necessidades; e receio 
dos riscos de tal alteração.

Alguns aspectos da vida urbana 
só poderiam ser resolvidos correta
mente de forma regional. Entre tais 
aspectos acham-se, por exemplo, o 
abastecimento de agua, o trata
mento de esgotos, a segurança pú
blica, o correio, a telefonia, a polí
tica habitacional, o planejamento 
urbano, a infra-estrutura viaria e de 
transporte. Outros aspectos, po

rém, seriam resolvidos de maneira 
mais apropriada por órgãos locais 
(limpeza pública, escolas mater
nais, recreação diária, etc.).

A divisão política em Município, 
Estado e União, nascida dos ideais 
republicanos e democráticos esta
belecidos pela Constituição Norte- 
americana de 1790, não parece ser 
a mais eficiente para a distribuição 
de atribuições e poderes que aten
dam às necessidades da sociedade 
urbana da segunda metade do sé
culo XX. Contudo, sem evidenciar 
mudanças formais, têm ocorrido 
alterações. O Brasil, por exemplo, 
do ponto de vista da distribuição 
dos incentivos fiscais e do planeja
mento macroscópico, foi dividido 
em regiões das quais se encarre
gam, nesse aspecto, órgãos federais 
como a Sudam (Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazô
nia), Sudene (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste), Su- 
deco (Superintendência do Desen
volvimento do Centro-Oeste) e Su- 
desul (Superintendência do Desen
volvimento do Sul).

Além dos critérios de eficiência 
em planejar e governar, a participa
ção e liberdade dos cidadaos deve
riam estar na base das alterações 
político-administrativas que preten
dem refletir a realidade e a necessi
dade de desenvolvimento. Uma 
nova estrutura urbana contaria tal
vez com: cidades, redes de cidades 
polarizadas, metrópoles, áreas me
tropolitanas (regiões urbanizadas 
contínuas ou descontínuas), micro- 
regiões e macro-regiões.

VEJA TAM BÉM : Cidade; Comu
nicações, Redes e Sistemas de; Ha
bitação; Infra-estrutura Urbana; 
Lazer; Planejamento Urbano; Ur
banização.

Quando o crescimento ó rápido e desordenado, raramente aparecem as âreas verdes, que são de importância básica no planejamento metropolitano.
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México

El
SUM ÁRIO

Localização: sul da América do 
Norte

Limites: EUA (N); Guatemala e Hon
duras Britânicas (SE); oceano 
Pacífico (0) e oceano Atlântico (E) 

Superfície: 1 972 547 km2 
População: 54 303 000 hab. (1973) 
Cidades principais:

Cidade do México (cap. 7 768 033 
hab.), Guadalajara (1 411 875), 
Monterrey (973 032). Netzahual- 
coyotl (580 436), Cidade Juarez ... 
(475 035) -  est.de 1973 

Idioma: espanhol
Religião: católica romana (96% da 

população)
Portos principais: VeraCruz, Tam

pico e Acapulco 
Rodovias: 71 520 km (1970) 
Ferrovias: 23 672 km 
Unidade monetária: peso

Depois de ser o território de civi
lizações evoluídas, como as dos 
maias*, astecas* e toltecas, o Mé
xico foi conquistado para a Espa
nha pelo navegador Fernão Cor- 
tez*, que em 1519 desembarcou em 
Vera Cruz, na costa leste. Com 
grande superioridade bélica, im
pôs-se facilmente ao imperador as- 
teca, Montezuma*. Em 1521, to
mou a capital asteca, Tenochtitlán, 
e a destruiu; logo depois, foi no
meado governador, capitão geral e 
juiz-mor da nação conquistada, 
que recebeu o nome de Nova Espa
nha. Doou grandes parcelas de ter
ras (as encomiendas) a seus compa
nheiros de expedição. Missionários 
franciscanos estabeleceram-se no 
México logo após a conquista, e 
também se apoderaram de amplas 
extensões de terra. Esse sistema de 
latifúndios —  em grande parte im
produtivos — permaneceu até o sé
culo XIX.

Também continuou inalterada a 
situação político-social, que dava 
aos espanhóis todos os privilégios, 
excluindo de qualquer função diri
gente os índios e os crioulos (filhos 
de espanhóis que haviam nascido 
na colônia).

Cronologia

1810: O Padre Miguel Hidalgo y 
Costilla (1753-1811) lidera uma 
fracassada rebelião contra o domí
nio espanhol. 1813: O Padre José 
M aria Morelos (1765-1815) tenta 
outra revolta, igualmente sufocada. 
1821: Com a ajuda do oficial espa
nhol Agustín Itúrbide*, o país con
quista a independência. ítúrbide 
torna-se imperador, impõe o 
catolicismo como religião e pro
clam a a igualdade raciál, para aca 
bar com a escravidão dos indíge
nas. 1823: Itúrbide abdica em

favor de Antonio Lopes de Santa 
Anna (1794-1876), que em 1823 
proclama a República. 1833: Santa 
Anna elege-se presidente. Durante 
seu governo, o México perde o Te
xas (incorporado pelos Estados 
Unidos em 1836) e depois, numa 
guerra contra os Estados Unidos 
(1846/48), vê-se desprovido de 
quase metade de seu território (o 
correspondente aos atuais Estados 
norte-americanos de Novo México, 
Califórnia, Arizona e parte dos Es
tados de Colorado e Utah). 1855: 
Liberais liderados por Benito Juá- 
rez* rebelam-se e depõem Santa 
Anna. Segue-se uma violenta 
guerra civil (1858/1860). 1857: Du
rante a revolta de Juárez, é promul
gada a primeira constituição liberal 
da historia mexicana e, no ano se
guinte, o líder assume a presidên
cia. Decreta a nacionalização dos 
bens da Igreja e recusa-se a pagar 
as dívidas do país com a Inglaterra, 
a Espanha e a França. 1863: A pre
texto do não pagamento da dívida 
à França, Napoleão III ocupa o 
país e designa Maximiliano da 
Áustria imperador do México. 
1867: Mexicanos executam Maxi
miliano e Juárez retoma o poder. 
1872; Porfirio Díaz* passa a dirigir 
o país e torna-se presidente de 1876 
a 1880 e de 1884 a 1911. Subme

tido a intensa influência estran
geira, Porfirio Díaz manteve o país 
sob um regime ditatorial e cor
rupto, concedendo privilégios à 
classe dirigente. 1910: A situação 
opressiva motiva uma rebelião lide
rada por Francisco Madero*. O 
crescente apoio popular transforma 
o movimento na Revolução Mexi
cana. Madero consegue o valioso 
apoio de dois líderes camponeses 
que se tornariam os maiores revo
lucionários, consagrados como he
róis na história do México: Emi- 
liano Zapata* e Francisco Doroteo 
Arango, conhecido como Pancho 
Villa . 1913: A Revolução vem ob
tendo sucesso, mas o general 
Adolfo de la Huerta (1881-1955) 
derruba Madero, que é fuzilado. 
Pancho Villa, Zapata, Obregón e 
Carranza tentam formar uma 
frente única para combater Huerta, 
tendo Carranza assumido o co
mando do exército constitucional. 
1914: Em agosto, o general Álvaro 
Obregón (1880-1920) sai do norte, 
onde lutava ao lado de Pancho 
Villa e, comandando parte de seu 
exército (que não perdera uma só 
batalha), entra na Cidade do Mé
xico e vence Huerta. 1916: A Re
volução nacionaliza as riquezas 
minerais 1917: Venustiano C ar
ranza (1859-1920) convoca um

Congresso Constituinte, que re
forma a Constituição de 1857, dan- 
do-lhe um conteúdo anticlerical e 
antiditatorial. 1920: Começa o go
verno do general Álvaro Obregón, 
que obtém o apoio dos sindicatos 
para a reforma agrária preconizada 
pela Revolução. 1924: Segue-se o 
governo do general Plutarco Elias 
Calles (1924-1928), que inicia vio
lenta perseguição religiosa; proíbe 
o culto em todo o país e a educaçãp 
religiosa nas escolas. 1934: As
sume a presidência Lázaro Cárde- 
nas (1895-1970), que inicia a reali
zação de algumas das principais 
metas da Revolução: começa a re
forma agrária, nacionaliza as em
presas petrolíferas e procura obter 
o controle da política interna, en
frentando ao mesmo tempo os con
servadores, os militaristas e os re
volucionários mais radicais. Obtém 
assim alguma estabilidade política 
para o país.

A Constituição respeitada

A partir de Lázaro Cárdenas, os 
presidentes mexicanos são eleitos 
segundo as normas constitucionais, 
que estabelecem mandato de seis 
anos e, ao mesmo tempo, proíbem 
a reeleição.

O Partido Revolucionário Insti
tucional (PRI), fundado por Calles 
em 1929 e que concentrava as for
ças participantes do movimento de 
1910, também contribui para a 
noi malização da vida política na
cional.

Todos os presidentes mexicanos 
têm sido eleitos pelo PRI desde sua 
criação. Essa continuidade, se
gundo críticos do partido, levou à 
uma progressiva burocratização do 
PRI. O partido foi acusado de per
mitir que uma oligarquia o diri
gisse, impedindo que outros grupos 
alcançassem o poder; e de trair, 
desse modo, o espírito revolucioná
rio com que fora fundado, dando 
ênfase exagerada ao desenvolvi
mento econômico, em detrimento 
da distribuição da renda. Além 
disso, o caráter institucional do 
PR I tornava o México um país de 
partido único.

Em 1963, fez-se uma reforma 
constitucional “para permitir a re
presentação de setores minoritários 
do partido, assim como de outras 
agremiações políticas”. As dispu
tas eleitorais passaram a ter a par
ticipação dos conservadores do 
Partido de Ação Nacional, e dos 
grupos de esquerda, representados 
pelo Partido Socialista ou organi
zados a partir do próprio PRI. 
Mas, o PRI continuou obtendo am
plas vitórias como a de 1970, 
quando Luís Echeverria Álvares foi 
eleito presidente.

O México considera-se um país 
neutro nas disputas entre as gran
des potências e mantém relações 
diplomáticas com países dps blo
cos capitalista e socialista. E mem
bro da ONU (Organização das Na
ções Unidas) desde a fundação 
desta, em 1945, da OEA (Organi 
zação dos Estados Americanos) e 
da ALALC (Associação Latino - 
Americana de Livre Comércio); e 
mantém tratados bilaterais de coo
peração econômica e cultural com 
a maioria dos países da América 
Central.
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A reforma agrária

Desde a conquista do México 
pelos espanhóis, a terra estava divi
dida em grandes áreas (as enco- 
miendas), com pouquíssimos pro
prietários. Essa distribuição 
desigual das terras sempre foi um 
dos motivos principais das revoltas 
dos nativos contra seus dominado
res. A exploração dos camponeses, 
obrigados a trabalhar em regime de 
semi-escravidão, continuou após a 
independência. Em 1856, a Lei da 
Desamortização proibiu o clero (o 
maior latifundiário) e os civis de 
possuírem grandes propriedades 
não trabalhadas. Mas as terras 
continuaram em mãos de uns pou
cos proprietários, o que motivou a 
Revolução iniciada em 1910. Com 
o movimento revolucionário e as 
organizações sindicais, as popula 
ções camponesas foram adquirindo 
forte posição política. Em 1933, o 
presidente Cárdenas lançou o pro
grama dos ejidos, comunidades 
agrícolas onde cada pessoa tem di
reito a quatro, cinco ou seis hecta
res de solo fértil (se parte do ter
reno não é boa, há um acréscimo). 
Os ejidos foram equipados pelo go
verno e administrados segundo um 
sistema de cooperativas. As primei
ras experiências dessa reforma 
agrária foram feitas nas terras irri
gadas de La Laguna (250 000 hec

tares), nas regiões açucareiras de 
Los Mochis, no Baixo Colorado, 
nas planícies do rio Bravo deí 
Norte e nas terras quentes do rio 
Tepalcatep. A reforma agrária era 
feita também através do parcela
mento das grandes propriedades 
para entrega a camponeses que as 
cultivavam isoladamente.

Mas essas medidas não solucio
naram os problemas do campo: a 
falta de capital por parte dos cam 
poneses impediu que estes adquiris
sem os equipamentos essenciais 
para o aumento da produção. Em 
1971, elaborou-se um plano que 
procurava facilitar o acesso dos 
camponeses à tecnologia e aos in- 
sumos agrícolas.

Economia

O México situa-se entre os dez 
maiores produtores mundiais de 
milho (9 milhões de toneladas), fei
jão (1 milhão de toneladas), algo
dão (537 000 toneladas de fibras e 
907 000 toneladas de sementes), 
cacau (28 200 toneladas) e cana- 
de-açúcar (3 milhões de toneladas), 
segundo dados de 1969. Na produ
ção de gêneros de consumo domés
tico, destacam-se também o tomate 
(nativo do país), a cebola e a pi
menta vermelha (chili), além de ar
roz, aveia, cevada, batata e lenti
lha. Outra cultura importante é oA Revolução de 1911 combateu os latifundiários. (Mural de Diego Rivera.)
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agave ou maguey, destinado à pro
dução de bebidas alcoólicas como 
o pulque e a tequila (cuja produção 
é quase toda exportada). Do agave 
extrai-se também uma fibra usada 
na fabricação de cordas.

O mundo indígena não conhecia 
bovinos, ovinos, suínos e eqüinos, 
que foram introduzidos pelos colo
nizadores. Em 1972, o rebanho bo
vino mexicano era de 25 827 000 
cabeças. Desenvolve-se também a 
criaçao de eqüinos e muares, muito 
usaaos no transporte rural.

A prata, que já  era usada pelos 
indígenas em seus ornamentos, tor
nou-se a base da economia colonial 
mexicana. Sempre explorada pelos 
estrangeiros, abrangia 80% das ex- 
portaçoes da colônia. Uma das me
didas básicas da Revolução foi na
cionalizar as riquezas minerais: 
desde 1916, a prata só pode ser ex
traída por companhias nacionais 
ou com maioria de capitais mexica
nos. Apesar de exploradas desde o 
início da colonização, as jazidas 
continuam ricas; em 1969 o país 
produzia 1 300 toneladas de prata.

O México também é um dos 
cinco maiores produtores de anti- 
mônio (3 200 toneladas), enxofre 
(1 700 000 toneladas) chumbo 
(170 000 toneladas) e mercúrio 
(800 000 toneladas), segundo es
tatísticas de 1969.

O subsolo mexicano é rico em 
petróleo, que começou a ser explo
rado em 1905, nas proximidades de 
Tampico, por companhias estran
geiras. Em 1938, o presidente Cár- 
denas nacionalizou as empresas pe
trolíferas e criou a empresa 
paraestatal Pemex (Petróleos Mexi
canos), encarregada da extração, 
refino e distribuição do petróleo e 
derivados, e que em 1970 era a 
maior empresa não estrangeira da 
América Latina. Durante a Se
gunda Guerra, a produção petrolí
fera orientou-se para o consumo in
terno e determinou uma circulação 
de divisas no país. Depois de 1945, 
o governo promoveu a expansão da 
produção.

A maioria dos poços perfurados 
está ao longo da costa do golfo do 
México, nos Estados de Vera Cruz 
e Tabasco, perto do rio Bravo. Pes-

§uisas indicaram ainda a presença 
e petróleo na costa oeste, desde 

Chiapas (sul) até Sinaloa (norte) e 
na península da Baixa Califórnia. 
As principais refinarias estão em 
Tampico, Poza Rica, Minatitlán, 
Raynosa, Cidade do México e Sa
lamanca. Uma rede de oleodutos 
transporta o produto das jazidas às 
refinarias e aos portos.

Industrialização 
e dependência

Como outros países latino-ame- 
ricanos, o México teve oportuni
dade de impulsionar sua industria
lização com a Segunda Guerra,

3u ando as potências nela envolvi
as não podiam suprir adequada

mente o mercado. A indústria me
xicana desenvolveu-se produzindo 
artigos antes importados e, ao fim 
do conflito, o país acumulara uma 
reserva de 350 milhões' de dólares. 
À medida que a concorrência es
trangeira restabelecia sua força, 
essa reserva foi-se reduzindo. O go
v e rn o  reag iu  c o m  m e d id a s  p ro te 

cionistas, proibindo a importação 
de produtos que não fossem de pri
meira necessidade.

Mas, afora os conjuntos indus
triais ligados à extraçao mineral, os 
mexicanos industrializavam pouca 
coisa além de fumo, alimentos, be 
bidas e têxteis. As empresas ligadas 
a produtos que requerem tecnolo
gia mais complexa não tinham o 
capital e o conhecimento necessá
rios para sua implíjitação e desen
volvimento. A solução encontrada 
pelo governo foi a de atrair investi
dores estrangeiros com incentivos 
fiscais e facilidades para o repatria
mento de lucros, que se conjuga
vam a atrativos característicos do 
país: disponibilidade de matéria- 
prima e de mão-de-obra barata.

Como resultado dessa política, o 
capital internacional —  sobretudo 
o norte-americano —  fez investi
mentos consideráveis: surgiram li
nhas de montagem para automó 
veis, fábricas de máquinas têxteis, 
eletrodomésticos, produtos quími
cos, vidro, papel e artefatos de bor
racha. As novas indústrias concen
traram-se no planalto central, 
enquanto o setor ligado às riquezas 
minerais permanecia no norte.

O grande desenvolvimento da in 
fra-estrutura de transportes benefi
ciou bastante a economia e deu 
grande impulso ao turismo. A rede 
viária aumentou sete vezes em 
vinte anos: mais de 80% das rodo
vias asfaltadas de que o país dispõe 
(inclusive a grande estrada Pan- 
Americana, com 10 283 quilôme
tros) foram construídos no período 
de 1950 a 1970. O desenvolvi
mento turístico proporcionou alta

________________ ________________________________________________ fonte de rendas para o país, onde
a hotelaria se encontra sob controle 

o  m o v im e n to  tu r ís t ic o  é  u m a  b o a  fo n t e  d e  re n d a  p a ra  o p a ís . (A c a p u lc o . )  estatal.

O pais conserva ainda ruínas monumentais da civilização indígena, como o altar de sacrifícios de Teotihuacán
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Problemas sociais

A modernização das indústrias 
causou desemprego, já  que muitas 
vezes as máquinas substituíram a 
mão-de-obra com economia, prin
cipalmente num país em que a pro
dução era em grande parte artesa- 
nal. Dessa forma, embora seja res
ponsável por grande parcela do 
produto nacional bruto (37% em 
1968), a indústria mexicana em
prega somente 14% dos trabalha
dores nacionais. A mineração 
ocupa 2% e a agricultura absorve 
mais de 50%.

O grande crescimento econô
mico que ocorreu a partir de 1930 
e sobretudo após a Segunda Guerra 
não repercutiu na renda per capita, 
cuja elevação é lenta e inferior a do 
produto nacional (a renda per ca
pita  era de 566 dólares em 1969). 
Enfrentando o problema do desem
prego, o governo abriu novas fren
tes de trabalho, por exemplo, a 
pesca e a agricultura em regiões 
aridas irrigadas. No entanto, o 
êxodo rural continua e agrava os 
problemas dos centros urbanos.

O baixo poder aquisitivo deter
mina um padrão de vida deficiente 
para grande parte da população. 
Os esforços do governo para elevar 
esse padrão criaram um dilema, 
pois a política usada para ampliar 
a produção e criar novos empregos 
foi a de atrair o capital estrangeiro, 
contradizendo as medidas de na
cionalização que visavam a retirar 
o país da dependência externa. 
Para garantir os investimentos, o 
governo não opôs limites às eleva
das taxas de lucros das empresas. 
Com isso, as rendas centralizam-se 
em poucas mãos e o baixo poder 
aquisitivo da maioria da população 
continuou a não permitir a forma
ção de um mercado interno mais 
sólido e amplo.

Miscigenação e migração

A população mexicana com
põe-se de 55% de mestiços, 29% de 
índios e 15% de brancos.

A miscigenação entre espanhóis 
e índios, iniciada no século XVI, 
desenvolveu-se consideravelmente 
com o aumento das comunicações 
e da  integração nacional.

Os ínaios, descendentes de aste- 
cas, maias, zapotecas, toltecas e 
outros grupos, vivem de forma co
munitária em zonas pouco povoa
das e subsistem principalmente 
através do cultivo do milho nas 
milpas (campos obtidos por quei
madas). Essas populações, organi
zadas para a vida em grupo, con
servam em parte os costumes de 
seus ancestrais. Apesar disso, so
frem um constante processo de 
aculturação.

Embora tendo reorganizado suas 
comunidades rurais com regras 
mistas, os indígenas mexicanos 
procuram manter-se isolados dos 
mestiços e brancos. Produzem ape
nas o essencial para o consumo e 
para as práticas religiosas, che
gando a passar fome quando as co
lheitas sao más. Através do Insti
tuto Nacional Indigenista, o 
governo procura prestar assistência 
a essas populaçoes e desta forma 
melhorar seu nível de vida.

A população mexicana é desi

gualmente distribuída. Concen- 
tra-se no Planalto Central, cujas 
áreas urbanas, já  superpovoadas 
(sobretudo pelos descendentes de 
espanhóis), recebem um afluxo 
contínuo de populações rurais. 
Além dessa migração para as cida
des do centro, há ainaa outra para 
o norte, onde os program as de irri
gação de terras aridas abriram no
vas frentes de trabalho agrícola.

Destaca-se ainda a emigração 
temporária de trabalhadores para o 
sul dos Estados Unidos, onde se 
empregam durante as colheitas. O 
número desses trabalhadores, cha
mados braceros, já  chegou a 
800 000 nessas épocas. Desses, só 
25% entravam legalmente no país, 
enquanto os restantes são cham a
dos wetbacks (“costas molhadas”), 
por atravessarem a fronteira na
dando pelo rio Bravo. Parte dos 
braceros fixa-se definitivamente no 
território norte-americano; os ou
tros voltam ao Fim das colheitas; e 
há também os que atravessam a 
fronteira diariamente. Com esse 
trânsito, criaram-se várias cidades 
fronteiriças, em constante cresci
mento, como Tijuana, Mexicali, 
Ciudad Juárez e Nuevo Laredo.

As cidades

Entre os aglomerados urbanos 
do país, destaca-se a Cidade do 
México*, capital e centro turístico, 
econômico e cultural.

Puebla, antiga cidade de coloni
zação espanhola e provável capital 
da civilização tolteca,_ agrupa as 
principais indústrias têxteis, além 
de famosas fábricas de telhas. Seu 
clima úmido já  anuncia as densas 
florestas sulinas que dominam as 
planícies tropicais junto ao golfo.

Guadalajara, capital do Estado 
de Jalisco e segunda cidade do 
país, é rica em monumentos históri
cos e importante por suas fábricas 
de açúcar, cerâmica e tecidos.

Vera Cruz, nas planícies do sul, 
é um a cidade cosmopolita, antigo 
ponto de partida dos navios que le
vavam p ra ta  à Espanha e, atual
mente, importante porto de impor
tação. Outra cidade com porto de 
destaque é Tampico, situada no li
toral do Atlântico, junto à região 
petrolífera e com clima semi-árido.

A principal cidade do nordeste é 
Monterrey; capital do Estado de 
Nuevo Leon, situada entre a Sierra 
Madre oriental e o golfo do Mé
xico. Nela estão algumas das maio
res indústrias mexicanas. Concen
tra as comunicações terrestres com 
os Estados Unidos,

As principais cidades turísticas 
são: Acapulco, centro balneário no 
litoral do Pacífico, no Estado de 
Guerrero, que atrai principalmente 
turistas norte-americanos; Taxco, 
chamada “capital mundial da 
prata” e centro de artesanato em 
metal; Cuernavaca, onde os gover
nantes construíram suas residên
cias de verão — aí se encontra lo
calizado o palácio de Cortez, habi
tado tambem pelo Imperador Ma- 
ximiliano; e Mazatlán, o principal 
porto do litoral do Pacífico, por 
onde são exportados minérios de 
chumbo e cobre.

Terceiro maior país da América 
Latina (seguindo-se ao Brasil e à 
Argentina), o México é caracteri-A agricultura progrediu depois de 1945. (Mercado de S. Miguel de Allende.)

Guanajuato (em cima) caracteriza-se pela mistura de estilos arquitetônicos 
Taxco (embaixo), antiga capital da prata, é um centro de artesanato.
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zado pelos grandes planaltos do 
norte e do sul, às vezes agrupados 
na denominação genérica de Pla
nalto Central. As outras regiões do 
país são as planícies costeiras do 
golfo do México, as penínsulas de 
Yucatán e da Baixa Califórnia, e o 
istmo de Tehuantepec.

Os planaltos

Os planaltos do norte estão entre 
duas ramificações das montanhas 
que cortam o ocidente dos Estados 
Unidos: a Sierra Madre ocidental, 
que acompanha a costa do Pací
fico, e a Sierra Madre oriental, pa
ralela ao Atlântico. Os planaltos 
entre ambas têm altitude média de
1 500 m e são geralmente muito 
áridos. Sua topografia apresenta 
grandes variações, como os “ bol- 
sões” , dos quais os mais largos são 
o de Mapimi (grande concha de ter
renos calcários) e o de San Luís de 
Potosí; e as montanhas, situadas de 
600 a 900 m acima das bacias de
sérticas. Na meseta central está o 
planalto de Anáhuac, formado por 
uma série_de bacias (entremeadas 
de elevações de formação vulcâ
nica) e por planaltos ou bacias pla- 
nálticas, nos quais se concentra a 
maior parte da população mexi
cana. A bacia principal e a do Mé
xico, onde esta a capital, a 2 269 
m de altitude.

Depois da meseta central, estão 
os planaltos do sul, cujas elevações 
vão aumentando à medida que se 
aproximam do cinturão vulcânico 
mexicano, um dos mais ativos do 
mundo. A formação que originou o 
vulcão Paricutín, por exemplo, sur
giu em 1943 sobre um campo culti
vado e em trinta anos alcançou 
grande altitude. Outra formação re
cente é o vulcão Jurullo, surgido 
em 1770 nos limites do planalto de 
Michoacán. O cinturão tem gran
des picos, como o Ixtaccihuatl

S5 280 m), o Nevado de Colima 
4 339 m), o Colima (3 960 m, de 
or mação recente e ativo) e o Cebo- 

ruco (2 146 m; sobre suas lavas ne
gras, despejadas em 1865, passa a 
estrada Pan-Americana). No pla
nalto de Michoacán e nas proximi
dades da Cidade do México, há vá
rios vulcões pequenos e também os 
maciços vulcânicos de Tres Cruces 
(a oeste) e Ajusco (ao sul), com vul
cões de pequena altitude e sem pi
cos isolados.

Depois do cinturão vulcânico, as 
duas grandes cadeias montanhosas 
(Sierra Madre ocidental e oriental) 
juntam-se ao sul, formando a 
Sierra Madre meridional, que se es
tende desde o cabo das Corrientes, 
na costa do Pacífico, até a fronteira 
com a Guatemala. Por isso, o sul 
do pais é uma região essencial
mente montanhosa, caracterizada 
por grandes escarpas. As m onta
nhas contêm jazidas de ouro, p ra ta  
e outros metais, que estão sendo ex
plorados. Nessa paisagem de mon
tanhas quase não há caminhos para 
se chegar ao Pacífico, onde se des
taca a baía de Acapulco. Daí a im
portância da estrada Cidade do 
México— Acapulco.

A cordilheira termina no istmo 
de Tehuantepec, uma região plana 
que separa os dois oceanos por 200 
km, e onde por muito tempo pen- 
sou-se em fazer um canal (como o

do Panamá). Além do istmo, co
meça a América Central, cuja por
ção mexicana abrange os Estados 
de Chiapas e Tabasco e a península 
de Yucatán.

O Estado de Chiapas, junto ao 
Pacífico, é formado de terras mon
tanhosas com altitudes médias de 
1000 m. O maciço central de 
Chiapas, de rochas calcárias, vul
cânicas e intrusivas, atinge 2 800 m 
e rodeia uma bacia calcária, onde 
está a cidade de San Cristóbal de 
las Casas. Em direção ao sul, as al
titudes vão aumentando e surge a 
Sierra Madre de Chiapas, onde se 
destaca o vulcão Tacana (4 003 m).

Penínsulas e planícies

Yucatán é uma plataforma cal
cária elevada ao sul (planalto de 
Petén) e que se abaixa à medida 
que a península avança para o 
Atlântico, a noroeste. Em seu re
levo salienta-se apenas a Sierra do 
Tikal (100 km). Não hà rios signi
ficativos na superfície, pois as 
águas escoam para dentro da 
massa calcária permeável. Lençóis 
de água podem ser vistos através de 
dolinas (escavações afuniladas) e 
cenotes (poços verticais).

De clima tropical e chuvas abun
dantes, o Yucatán é dominado pela 
floresta densa, em meio à qual se 
encontram ruínas de cidades do an
tigo Império Maia. A raridade da 
água na superfície, a floresta cer
rada e o desenvolvimento de pânta
nos nas depressões fechadas difi
cultam a penetração e o povoa

mento do interior. Por isso não foi 
colonizado o Yucatán, ainda hoje 
habitado por descendentes de 
maias que se concentram na perife
ria, sobretudo em Mérida.

A península da Baixa Califórnia, 
ao norte, tem cerca de 1 250 km de 
comprimento e 90 km de largura. 
Ao centro dela, montanhas de blo
cos cristalinos elevam-se acima de
1 500 m e têm alguns picos que 
chegam a 3 000 m: as maiores ca
deias montanhosas são a Sierra de 
Juárez e a Sierra de San Pedro 
Mártir, ambas com grandes incli
nações para leste. Há muitas baías, 
como as de Sebastián Vizcaino e 
Magdalena (do lado do Pacífico), 
Santa Ines e La Paz (no golfo da 
Califórnia). A região costeira oci
dental e o extremo sul são férteis; 
no entanto, o restante da península 
é árido. No sul, há maior prosperi
dade, uma vez que chuvas permi
tem o desenvolvimento da agricul
tura e da pecuária.

A planície costeira do golfo do 
México apresenta muitas lagunas, 
trechos pantanosos e grandes,flo
restas que cobrem a parte sul. É re
gião importante na economia na
cional, por permitir a criação de 
gado. N ão tem bons portos natu
rais, mas a laguna Tamiahua serve 
de abrigo a embarcações costeiras. 
Vera Cruz é a cidade mais impor
tante da região.

VEJA TAM BÉM : América; Aste-
cas; Maias.

México, Cidade do

A cidade de Tenochtitlán, capi
tal do império dos astecas*, durou 
de 1325 até 1519. Nesse ano, os es
panhóis chegaram e arrasaram-na 
completamente: sobre o maior tem
plo asteca construíram uma cate
dral; as ruínas do Palácio de Mon-

•  tez uma* foram cobertas pelo 
Palácio dos Vice-Reis (Palácio Na
cional).

Pouco a pouco, sobre o que res
tou daquelas ruínas, ergueu-se a 
Cidade do México, com as atribui
ções de capital da colônia, e, mais 
tarde, centro econômico, político e 
cultural do país.

Até 1920, foi conquistada várias 
vezes. Exércitos disputaram-na du
rante as guerras da independência 
(1810/1821); a eles somaram-se, 
depois, tropas americanas, por oca- 
siao da guerra com os Estados Uni
dos (1846/1848), e francesas, 
quando da intervenção de Napo- 
leâo III (1863/1867). A cidade as
sistiu a uma revolução (1910) e vá
rias guerras civis.

Em 1930, cresceu com a anexa
ção dos municípios de Tacubaya, 
San Pedro de los Pinos, Tacuba, 
Mixcoac, Portales, Popotla, Colo- 
nia dei Valle e Pueblo de la Piedad.

Mas foi só dez anos depois que 
começou a surgir uma Cidade do 
México semelhante à de hoje. Em

Os estilos moderno, colonial espanhol e asteca convivem na Cidade do México. (Praça de Las Tres Culturas.)
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1940, uma reforma urbana unificou 
os nomes das ruas e números das 
casas; construiu terminal ferroviá
rio para carga e passageiros; e 
criou ainda a Cidade Universitária.

Mas o problema da drenagem, 
que subsiste desde o tempo dos as
tecas, ainda não foi satisfatoria
mente resolvido. Como a cidade foi 
edificada sobre aluviões não estabi
lizados, os edifícios têm a tendên
cia de afundar no solo: o Santuário 
da Virgem de Guadalupe, a cate
dral da cidade e o Palácio de Belas- 
Artes, por exemplo, já  se acham 
bastante inclinados.

Centro arqueológico

Segundo suas lendas, os astecas 
teriam chegado ao planalto central 
mexicano guiados pelo deus Me- 
xitl, que deu origem à palavra “ Mé
xico . Mas, antes deles, a civiliza
ção de Teotihuacán viveu e 
construiu templos a cinqüenta qui
lômetros do que é hoje o centro da 
cidade. Ainda existem, por exem
plo, as pirâmides do Sol e da Lua, 
com largas escadas que levam ao 
topo, onde os sacerdotes realiza
vam cerimônias' religiosas e obser
vavam os astros. Teotihuacán é um 
dos mais importantes centros ar
queológicos do continente ameri
cano. Na Cidade do México ficam 
também alguns dos mais importan
tes museus do mundo, como o Mu
seu Nacional de Antropologia.

A cidade tem muitas atrações 
para os turistas, a começar pela 
própria paisagem: os lagos de Tex 
coco, Xochimilco e Chalco (dos

poucos que não foram drenados); 
as cadeias de montanhas que ro
deiam a cidade; e alguns vulcões, 
eternamente cobertos de neve, por 
exemplo, o Popocatepetl (5 451 m) 
e o Ixtaccihuat! (5 286 m).

O coração da cidade, chamado 
Zócalo, inclui a Praça da Consti
tuição (antes centro de Tenochti- 
tlán), com a Catedral e o Palácio 
Nacional. O centro comercial fica 
nas proximidades; as áreas residen
ciais localizam-se geralmente ao 
sul e oeste do centro.

Antigo e moderno concen
tram-se em duas zonas principais: 
a zona colonial, de ruas estreitas e 
tortuosas, com edifícios construí
dos no período colonial; e a zona 
moderna, com largas avenidas e 
construções que seguem as mais ar 
rojadas concepções arquitetônicas.

A influência asteca

Em toda a paisagem urbana da 
cidade, nota-se o respeito pelo pas
sado. Por exemplo: a construção 
do metrô (um dos mais modernos 
do mundo) foi dificultada pela des
coberta de objetos_ arqueológicos, 
inclusive uma pirâmide circular, 
que provocou o desvio do traçado 
original.

Nos arredores da cidade, uma 
paisagem bem diferente é ponti
lhada por haciendas, com extensos 
campos dedicados à cultura do ma- 
guey, do qual são extraídos o pul- 
que e o mescal, duas bebidas típi
cas. E, nas cercanias dos lagos 
Chalco e Xochimilco, os agriculto
res ainda se dedicam a um antigo

Uma atração turística: Museu de Antropologia. (Tlaloc, o deus da chuva.)

A biblioteca da universidade: um pé no passado, um passo para o futuro.

costume asteca: cultivam nas chi- 
nampas, ilhas ou penínsulas forma
das após a drenagem das terras 
pantanosas por uma rede de canais.

Nessa região há grandes recur
sos minerais (sobretudo prata). Nos 
arredores foi construída uma refi
naria de petróleo, que desenvolveu 
bastante a circulação de automó
veis na região.

A indústria

Por ser o centro político, econô
mico e cultural da República, a Ci
dade do México detém a hegemo
nia dos negócios fiscais e co
merciais. Por isso, o maior nú
mero de indústrias do país estã lá. 
Essa expansão industrial começou 
depois de 1944, quando o governo, 
entre várias medidas para seu de
senvolvimento, decretou isenções 
substanciais de impostos e baixou 
o custo dos terrenos nas áreas in
dustriais.

Há empresas têxteis, químicas, 
alimentícias e de cigarros, papéis, 
calçados, tijolos, etc. No México 
são também montados muitos pro
dutos vindos dos Estados Unidos, 
como automóveis, caminhões, tele
visores, rádios e eletrodomésticos. 
Desde 1969, as indústrias estabele
cidas na Cidade do México e nas
proximidades são responsáveis por
60% dos rendimentos nacionais.

A conexão com 'o exterior e com 
outros Estados da Federação é fá
cil, porque a cidade é o centro de 
convergencia de linhas aéreas, ro
dovias e ferrovias.

Durante o governo de Porfirio 
Díaz (1877/1880 e 1884/1911) fo
ram efetuados vãrios melhoramen
tos na cidade, como as primeiras 
instalações de luz elétrica e a cons
trução de grandes obras de sanea
mento e vazão de águas pluviais, 
além de edifícios públicos (entre 
eles o Correio e o Palácio de Belas- 
Artes).

Primavera e terremotos

O clima, temperado (média de 
17° C), é muito saudável (devido à 
altitude), com noites frescas e dias 
quentes. A época das chuvas cor
responde ao período de abril a se
tembro. Entre outubro e março (a 
estação seca), a cidade (7 768 033 
hab.) recebe os visitantes.

Situada numa planície lacustre, 
80% do subsolo da Cidade do Mé
xico^ é constituído de água, numa 
região onde os tremores de terra 
ocorrem com freqüência, mas os 
terremotos violentos são raros.

VEJA TAMBÉM; Astecas; Mé
xico.
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Michelangelo

Michelangelo, nascido em Ca- 
prese em 1475, descendia de uma 
família tradicional de Florença: os 
Buonarroti. Contra a vontade pai, 
entrou para o ateliê de Domenico 
Ghirlandaio* e tornou-se discípulo 
do escultor Bertoldo di Giovam, na 
academia que funcionava nos ja r
dins do Príncipe Lourenço* de Me
diei.

Como escultor, Michelangelo 
sempre recorreu a duas fontes: Do- 
natello* e a Antiguidade. Mas foi 
um curso de dissecação de cadáve
res que desenvolveu nele o pro
fundo conhecimento de anatomia 
humana, que transportaria tanto 
para o mármore quanto para as te
las. Mesmo como pintor, interes
sou-se apenas pelas formas do 
corpo, criando imagens com relevo 
muito acentuado, como se fossem 
esculturas. Sacrificou sempre a cor 
à plástica. As qualidades de suas 
telas são a razão, a simetria, a pro
porção, a solidez, a energia e o mo
vimento. Um exemplo famoso é Sa
grada Família (1503), um tondo 
(pintura circular): três nus atléticos 
entrelaçados formam um bloco 
compacto em que as cores são usa
das principalmente para destacar 
cada forma.

A Capela Sistina

Embora já  tivesse concluído 
Cupido adormecido, Adonis ago
nizante (1495) e Piedade (1498), 
sua primeira grande escultura foi 
Davi, realizada em Florença, na 
primavera de 1501. Pouco depois, 
Michelangelo decorava a Sala do 
Conselho de Florença, quando o 
Papa Júlio II o chamou a Roma 
para fazer seu túmulo. Imediata
mente, o artista partiu para Car- 
rara a fim de selecionar tipos de 
mármore para o monumento. No 
entanto, em conseqüência de desen
tendimentos com o papa, o início 
do trabalho foi adiado até 1506, 
para ser interrompido dois anos de-

Cois. Em 1508, Michelangelo rece- 
eu de Júlio II uma incumbência 

mais importante: a decoração da 
Capela Sistina. no Vaticano.

Esse trabalho foi causa de brigas 
diárias entre o artista e o papa. Mi
chelangelo reclamava falta de pa
gamento e várias vezes ameaçou 
abandonar o trabalho. Somente em 
1512 a obra ficaria pronta, rece
bendo entusiásticos elogios do 
papa. A rica decoração das partes 
superiores das paredes, com relevo 
e profundidade, terminava em doze 
figuras de proporções colossais: 
cinco sibilas e sete profetas. No 
centro da abóbada destacavam-se 
cen as do Gênese.

Um arquiteto angustiado

Michelangelo voltou para Flo
rença vitorioso. Mas no ano em 
que morreu o papa (1513), encon
trava-se novamente em Roma, para 
terminar o mausoléu. Iniciou então, 
trê s  e s tá tu a s  (o  M oisés  e d o is  esc ra - 
vos) nas quais manifestava-se o Entre 1515 e 1516. Michelangelo esculpiu Moisés, que é considerada uma das maiores obras de todos os tempos.



Michelet 127

A Sibila Pérsica, uma das figuras que ornam a Capela Sistina (detalhe).

sentimento que nunca mais o aban
donaria: a obsessão pela infelici
dade, a luta contra imaginárias for
ças opressoras. O tumulo seria 
novamente interrompido em 1516, 

uando o Papa Leão* X da família 
os Mediei propôs-lhe construir a 

fachada da Igreja de São Lourenço, 
em Florença. Esta fachada nunca 
foi construída por falta de verbas e 
o artista foi então encarregado de 
outros trabalhos: uma sacristia 
para a mesma igreja e o túmulo dos 
Mediei. Nessa obra, escultura e 
arquitetura se integram perfeita
mente.

Em Florença, Michelangelo tra
balhou também na Biblioteca Lau- 
renciana (começada em 1523), em
preendeu a restauração do 
Capitólio e realizou projetos para 
a Basílica de São Pedro, cujos tra
balhos dirigiu até a morte.

A arte ocupou todo o seu tempo. 
Dedicou-se a ela com fúria, sempre 
angustiado e solitário. Não admitia 
ser interrogado por ninguém, nem 
mesmo pelos papas; respondia a to
dos com sarcasmo e arrogância, 
consciente do próprio talento.

Em 1532 firmou novo contrato 
com os herdeiros de Júlio II para 
terminar o mausoléu iniciado quase 
trinta anos antes. Pelo acordo, faria 
seis estátuas, em vez de 28. Três 
anos depois, o Papa Paulo* III no
meou-o pintor, escultor e arquiteto 
do Vaticano e encomendou-lhe o 
Juízo Final para a Capela Sistina. 
O artista decidiu então fixar-se de
finitivamente em Roma.

Os afrescos ficaram prontos em 
1541. A composição opunha-se às 
regras tradicionais: os grupos espa
çados na base aproximavam-se no 
alto, numa inversão de perspectiva.

Mais uma vez, Michelangelo 
achou que poderia acabar o mau
soléu de Júlio II (que ficaria con 
cluído somente em 1545). O papa 
exigiu que pintasse antes os afres
cos da Capela Paulina (Crucifica

ção de São Pedro e Conversão de 
São Paulo), suas últimas pinturas. 
Em 1559, Michelangelo projetou a 
Igreja de São João dos Florentinos 
e a Capela Sforza da Igreja Santa 
Maria Maggiore, enquanto traba
lhava na última Piedade (as outras 
três são a da Basílica de São Pedro, 
a do Duomo de Florença e a Pales- 
trina). Cinco anos depois, morreria 
em Roma, suplicando ser enterrado 
em Florença.

“O divino”

Michelangelo foi pintor, poeta, 
arquiteto e sobretudo escultor. Na 
arte decorativa, preferiu o desenho 
como forma ideal; nos afrescos, fez 
com que a superfície plana assu
misse um possante relevo; e na  ar
quitetura. procurou transmitir ten
são e unidade plástica como; por 
exemplo, nas caneluras da cupula 
de Sao Pedro, distendidas como 
músculos, parecendo um colossal 
nu arquitetonico.

Nunca se contentou em conceber 
uma idéia e deixar para outros a 
execução. Seu prestigio permitiu- 
lhe renunciar a honrarias e títulos. 
Desprezou a amizade de príncipes 
e papas —  mesmo assim todos o 
chamavam de “divino”.

Michelangelo desenvolveu uma 
arte racional, mais por consciência 
de estar acima do artesão do que 
por orgulho. É considerado o pri
meiro artista moderno, integral
mente comprometido com o seu 
trabalho. No século do triunfo do 
formalismo, cultivou _a individuali
dade e a emancipação do artista. 
Exerceu grande influência através 
do ideal da monumentalidade es
cultural (na essência, um ideal clás
sico), plenamente realizado em 
suas figuras nuas.

Michelet

Em 1798 nascia em Paris, Jules 
Michelet, filho de Pierre Eyquem, 
um tipógrafo arruinado. Já aos 
doze anos, auxiliava o pai na ofi
cina tipográfica. Concluído o curso 
primário, prosseguiu seus estudos 
no Colégio Carlos Magno, e du
rante toda sua vida não deixou de 
estudar e pesquisar. Uma visita ao 
Museu dos Monumentos ajudou a 
despertar em Michelet sua vocação 
de historiador.

Professor e historiador

Ern 1822 ensinava História no 
Colégio Santa Bárbara. Nomeado 
em 1827 para a Escola Normal Su
perior, lecionou sucessivamente Fi
losofia e História, História Antiga 
e Arqueologia, Idade Média e Tem
pos Modernos. Em 1831 foi no
meado chefe da Seção de História 
do Arquivo Nacional. De 1833 a 
1835, lecionou História Moderna 
na Sorbonne. Em 1838 assumiu a 
cátedra de História e Moral, no 
Colégio de França.

Para seus estudos, Michelet va- 
leu-se do vasto material do Ar

quivo Nacional e de viagens que 
empreendeu pela França, Bélgica 
(1832), Inglaterra (1834), Paises- 
Baixos (1837) e Suíca (1838). Aca
bou concluindo pela importância 
do homem no processo histórico. 
Considerava ate mesmo o sublime 
como parte da natureza humana — 
o ponto em que esta é mais autên
tica, em sua grandeza e em sua pro
fundidade naturais. Sua filosofia de 
vida envolvia uma concepção idea
lista da História.

A obra que o consagrou como 
historiador foi a História da 
França, iniciada em 1833. Inter
rompeu a publicação em 1844 (no 
sexto dos dezessete volumes da co
leção), para editar, em 1847, os 
sete volumes da História da R evo
lução Francesa. Nesta, Michelet 
mostra-se um escritor apaixonado, 
acusado mesmo de perder a eqiii- 
distância e a serenidade do histo
riador. Contudo, a obra apóia-se 
em documentação bem colhida e, 
por vezes, nova._ Além disso, o co
lorido e a opinião pessoal que Mi 
chelet lhe empresta, colocam-no 
entre os grandes escritores de sua 
época.

Em 1855 ele retomou a História 
da França, concluindo-a em 1867. 
Já possuidor de um estilo apaixo
nado, substituindo “ a interpretação 
prudente dos fatos pela informação 
impaciente”, sua obra torna-se ao

VEJA TAM BÉM : Renascença. Além de historiador, um escritor lírico. (Michelet, por Thomas Couture.)
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Van Leeuwenhoeck reavivou a polêmica sobre a teoria da geração espontânea, combatida por Redi là direita).

mesmo tempo “ hino e panfleto” 
sem, contudo, perder o valor histó
rico —  e muito menos a qualidade 
de obra literária.

Inimigo da Igreja e do Império

Michelet sempre foi solidário 
com o povo. E fez do jornal Le 
Peuple, surgido em 1846, o porta- 
voz de seu protesto contra a misé
ria dos operários. Pregava a união 
das classes, que deveriam viver 
sempre ligadas pelo amor comum 
à pátria.

Considerando a Igreja um obstá
culo à liberdade de pensamento e 
ao progresso social, rompeu com o 
Catolicismo: na obra Os Jesuítas, 
escrita em colaboração com Edgar 
Quinet (1803-1875), assumiu uma 
posição nitidamente anticlerical.

Quando Luís Napoleão Bona- 
parte derrubou a República, em 
1852, Michelet decepcionou-se, 
sentindo o povo incapaz de con 
quistar a liberdade por suas pró
prias forças. Suas crenças demo
cráticas ficaram abaladas, e 
Michelet começou a admitir a im
portância das personalidades for
tes, do heroísmo individual. Indis- 
pondo-se com o novo regime, foi 
destituído de suas funções públicas 
logo ao firmar-se o Império: perdeu 
a cátedra no Colégio de França e 
o cargo no Arquivo Nacional. En
tão, desvinculado de qualquer com
promisso oficial com o governo, 
suas raízes aprofundam-se ainda 
mais no povo, que já  era, segura
mente, a base de suas opiniões.

Escritor da natureza 
e da humanidade

Além das obras que o consagra
ram como historiador e das que fi
zeram dele um combatente, Miche
let deixou também trabalhos de 
escritor lírico e contemplativo, que 
o situam definitivamente na litera
tura francesa: A  A ve  (1856), O In
seto (1857), O M ar (1861), A M on
tanha (1864), O Am or  (1859), A  
Mulher (1860). Seu profundo idea
lismo produziu A Bíblia da Huma
nidade (1864), e a constante preo
cupação com o futuro levou-o a 
expor, em Nossos Filhos, suas 
idéiâs sobre a educação. O amor 
pela humanidade e a fé em suas 
convicções levaram-no à defesa do 
povo oprimido, ao radicalismo e ao 
combate à realeza e ao clero.

Em 1870, a França foi derrotada 
pela Prússia, e Michelet sofreu um 
impacto em seu idealismo. A pátria 
dos pensadores e dos artistas, de 
que Kant* e Beethoven* pareciam 
a mais pura expressão, revelava 
uma outra face. Com a rendição de 
Paris, ele sofreu um ataque de apo
plexia e, desse momento em diante, 
deixou de produzir.

Morreu em 1874, e a glorifica
ção viria só dois anos mais tarde: 
Paris reclamou seu corpo, que atra
vessou as ruas principais da cidade, 
acompanhado por um cortejo de 
quase duas mil pessoas, inclusive 
representantes da Polônia, Romê
nia e Itália, países cujps direitos ele 
defendera.

VEJA TAM BÉM : História.

Microbiologia

A microbiologia é o ramo da 
biologia* que estuda seres vivos 
unicelulares (protistas) ou “acelula- 
res”  (vírus*). Entre os primeiros en- 
contra-se grande número de grupos 
diferentes de microrganismos, tais 
como bactérias*, algas*, fungos* 
primitivos e protozoários*. Esses 
seres são objeto de interesse de ra
mos especializados da ciência bio
lógica. Portanto, o estudo dos mi
crorganismos divide-se em várias 
especialidades — entre as quais a 
bacteriologia, a protozoologia, a 
virologia e a micologia — , cada 
uma ocupando-se de um grupo par
ticular de organismos e, apresen
tando subespecial idades.

A “geração espontânea”

O nascimento da microbiologia 
pode ser registrado no século XVII, 
quando Antonius van Leeuwe
nhoeck*, um comerciante holandês, 
inventou o microscópio simples. 
Com a ajuda desse instrumento ru
dimentar, descobriu a existência de 
seres imperceptíveis a olho nu: os 
micróbios. Durante toda sua vida, 
Leeuwenhoeck prosseguiu estu
dando e descrevendo, com notável 
precisão, micróbios que depois se
riam identificados como algas, pro
tozoários, bactérias e fungos. Desta 
forma, a humanidade tomou conhe
cimento da existência do universo 
dos microrganismos.

As descobertas de Leeuwe
nhoeck reavivaram a polêmica so
bre a teoria da geração espontânea 
dos organismos, que ha algum 
tempo se encontrava amortecida. 
Partidários das teorias aristotélicas 
— mantidas como dogmas durante

toda a Idade Média, e mais tarde 
enfraquecidas pelas experiências de 
Francesco Redi (1626-1697) e ou
tros — ressuscitaram a velha dou
trina: achavam que os m icrorganis
mos se originariam espontanea
mente, a partir de matéria orgânica 
em decomposição.

A polêmica prolongou-se por vá
rias décadas e muitos experimentos 
foram realizados no sentido de afir
m ar ou negar a teoria. Mas os tra
balhos de Spallanzani*. Pasteur*, 
Schwann* e Tyndall*, entre outros, 
destruíram a teoria “esponta- 
neísta”. Demonstraram que os mi
crorganismos se desenvolvem em 
meios de cultura, apenas quando 
são introduzidos através do ar, de 
partículas contaminadas, etc.

Contudo, o grande mérito dos 
trabalhos, realizados em torno do 
tema, não foi o de desmentir essa 
teoria, mas o de criar e desenvolver 
toda uma tecnologia de manipula
ção microbiológica e de esteriliza
ção, que traria resultados e benefí
cios consideráveis.

Indústria e medicina

Logo a indústria recorreu à mi
crobiologia: os produtores de ál
cool de uma região da F ran ja  pro
curaram os conselhos do químico e 
microbiologista Louis Pasteur so
bre como evitar a deterioração. 
Nessa ocasião, Pasteur descobriu 
que, nas cubas de fermentação das 
indústrias, no lugar das leveduras 
habituais da produção alcoólica, 
estavam crescendo bacilos que de
gradavam o açúcar em ácido lác- 
ticOj ao invés de transformá-lo em 
álcool. Por muitos anos ainda, Pas
teur continuou estudando as fer 
mentações biológicas, e suas pes
quisas, além de conduzirem a 
resultados imediatos, deram origem 
à análise sistemática da fisiologia e 
do metabolismo bacteriano.

A indústria já  havia sido benefi

ciada quando, em 1810, um confei
teiro parisiense, François Appert 
(1752-1841), descobriu que podia 
conservar indefinidamente certos 
alimentos, desde que devidamen
te esterilizados e hermeticamente 
acondicionados.

Gradativamente, o interesse dos 
microbiologistas foi-se desviando 
para a medicina. Vários trabalhos 
vinham sugerindo que algumas 
doenças de vegetais e de animais 
eram causadas por microrganis
mos. Apesar do grande ceticismo 
inicial, muitos investigadores lan- 
çaram-se ao assunto. Mas, antes 
mesmo que o papel patogênico dos 
microrganismos fosse comprovado, 
uma aplicação prática, baseada na 
pressuposição de sua veracidade, 
foi adotada, em 1865, pelo médico 
inglês Joseph Lister* —  a assepsia 
cirúrgica. Motivado pelos experi
mentos sobre a deterioração de cul
turas e infusões pela ação de mi
crorganismos, Joseph Lister deci
diu esterilizar pelo calor todo o 
equipamento cirúrgico e vaporizar 
as salas cirúrgicas com substâncias 
desinfetantes. Dessa maneira, ele 
conseguiu evitar um grande nú
mero de infecções e mortes que se 
seguiam às intervenções cirúrgicas 
da época.

As especulações sobre a ação 
patogênica dos micróbios prosse
guiram, até que Robert Koch* e 
Pasteur, independentemente, desco
briram que, quando inoculado em 
animais sadios, o bacilo do carbún
culo (isolado de animais doentes e 
mantido em culturas puras) provo
cava a doença.

A partir dai, o ritmo das desco
bertas de micróbios causadores de 
doenças foi vertiginoso. Em menos 
de vinte anos quase todos os mi
crorganismos patogênicos para o 
homem tinham sido devidamente 
identificados e catalogados.

E sse su cesso  d a  m ic ro b io lo g ia
na medicina ofuscou e atrofiou ou-
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degradação de substância são co
nhecimentos aos quais a microbio
logia deu elementos dos mais con
sideráveis. No entanto, a mais 
notável contribuição foi a elucida
ção dos mecanismos íntimos da he
reditariedade ao nível molecular, 
bem como o decorrente entendi
mento dos mecanismos de regula
ção e controle genético do metabo
lismo celular.

A microbiologia aplicada distin- 
gue-se da básica por não buscar ne
cessariamente o conhecimento fe- 
nomenológico em si, mas as 
aplicações desse conhecimento.

Entre os campos da microbiolo
gia aplicada está a microbiologia 
médica, que estuda os germes pato
gênicos e seus mecanismos de pato- 
genicidade, buscando destruí-los.

A microbiologia farmacêutica 
surgiu com a descoberta (por Fle
ming*) de que substâncias produzi
das por microrganismos sao dota
das da capacidade de destruir ou
tros microrganismos. Essas subs
tâncias são os antibióticos e, em 
sua produção, a medicina se alia à 
indústria farmacêutica*.

A microbiologia desempenha 
ainda papel fundamental na indús
tria alimentícia, na medida em que 
os alimentos em geral são perecí
veis e se deterioram devido a ação 
de microrganismos.

Paralelamente, desenvolveu-se 
um ramo da microbiologia que 
consiste no aproveitamento de mi
crorganismos como fonte de ali
mentos. Micróbios, como em algu
mas algas e bactérias, que crescem 
a uma velocidade enorme em meios 
de cultura pobres e baratos (muitos 
deles simples resíduos de indús
tria), são capazes, nesses meios, de 
produzir toda espécie de substân
cias, inclusive as proteínas e os 
açúcares que constituem seu arca
bouço celular. Calcula-se que qui
nhentos quilos iniciais de leveduras 
produziriam cerca de 1,2 t de pro
teínas por dia. Levando-se em 
conta que quinhentos quilos de um 
boi, por exemplo, produzem apenas 
meio quilo de proteínas por dia, 
vem-se procurando aproveitar os 
microrganismos como fonte de pro
teínas.

Outro ramo da microbiologia em 
desenvolvimento é o que se rela
ciona com o papel que os micror
ganismos possam desempenhar 
como agentes antipoluidores. Mui
tos deles são capazes de degradar 
resíduos industriais ou domésticos, 
que funcionam como agentes polui- 
dores das águas dos rios e do ar at
mosférico.

Certos microrganismos mos
tram-se muito úteis na fertilização 
dos solos. Eles exercem —  entre 
outras — a função de agentes ca
pazes de fixar ao solo o nitrogênio 
(elemento indispensável para a boa 
produção vegetal).

Da mesma forma, os microrga
nismos podem servir de alimentos 
para peixes, e todos os projetos 
para o estabelecimento de “fazen
das de peixes” nas águas litorâneas 
levam em conta sua utilização.

VEJA TAM BÉM : Biologia; Tmu- 
nologia; Medicina; Microscópio; 
Vacinação.

A moderna microbiologia desempenha importante papel na pesquisa médica e biológica. Em locais devidamente 
preparados (para evitar a contaminação do produto), são feitos estudos para a descoberta de soros e vacinas.

tros setores. No início do século 
X X , a microbiologia praticamente 
só estudava a patogenicidade mi
crobiana. Mas logo houve um re
nascimento dos estudos sobre fisio
logia e metabolismo de micróbios, 
suas aplicações industriais, impor
tância no meio ambiente e utilidade 
potencial.

A microbiologia moderna

Gradativamente, a microbiolo
gia foi encontrando o equilíbrio en
tre seus diferentes setores.

Assim, a microbiologia básica, 
que se ocupa do estudo dos meca
nismos íntimos de funcionamento 
da célula microbiana, veio se forta
lecendo constante e progressiva
mente até atingir um clímax por 
volta de 1950. As bactérias foram 
extensivamente estudadas sob to
dos os aspectos; uma delas, a Es
cherichia coli, é o ser vivo sobre o 
qual o homem dispõe de maior nú
mero de informações. Desses estu
dos derivaram alguns conhecimen
tos básicos, aplicáveis a todos os 
seres vivos. As complexas reações 
químicas que se passam no interior 
da célula e em seus mecanismos de 
obtenção de energia, de síntese e O desenho de Koch mostra o bacilo da tuberculose num grupo de células.
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Os computadores de terceira geração fazem largo uso de microcircuitos.

Microcircuito

O primeiro computador* eletrô
nico ioi o ENIAC da Universidade 
de Pensilvânia, surgido no final da 
década de 1940. Tinha quase 
18 000 válvulas, ocupando um pai
nel de 1,80 m de altura por mais 
de 30 m de comprimento e execu
tando uma média de 200 a 500 
operações por segundo. Dez anos 
depois, surgia um computador que, 
usando válvulas menores e novos 
componentes, como os díodos de 
estado sólido, era montado num ar
mário de 1,80 m de altura, 3 m de 
largura e 1 m de profundidade, com 
a capacidade de 2 000 operações 
por segundo.

Por volta de 1960, aparecem os 
primeiros computadores transisto
rizados, chamados de segunda ge
ração, nos quais, devido ao uso in
tensivo de circuitos impressos, uma 
unidade central de processamento 
ocupa uma armação de 1,70 m de 
altura, 1,70 m de largura e 0,80 m 
de profundidade, incluindo todos 
os circuitos para controlar as ou
tras unidades periféricas, como uni
dades de fita* magnética, impresso
ras, etc. Houve, assim, uma 
redução de dez a vinte vezes no vo
lume ocupado anteriormente, en
quanto que a velocidade operacio
nal aumentava para 10 000 
operações por segundo.

Os chamados computadores de 
terceira geração fizeram seu apare
cimento por volta de 1967, e carac- 
terizaram-se pelo largo uso de mi
crocircuitos em que pequenas 
pastilhas (6,5 x 20 x 5 mm3) conti
nham o equivalente a circuitos lógi
cos com vários transistores. Um 
circuito impresso de terceira gera
ção equivale a vários circuitos im
pressos da segunda, necessitando 
de muito menos potência que seus 
precursores e podendo, portanto, 
ocupar um volume consideravel
mente menor com velocidades ope
racionais de cerca de um milhão 
por segundo.

A evolução 
dos transistores

O advento do transistor* possi
bilitou reduzir consideravelmente o 
espaço ocupado pelos circuitos ele- 
tronicos. Trabalhando com corren
tes menores e voltagens mais bai
xas, foi possível reduzir também o 
tamanho dos outros componentes 
do circuito, como os resistores, ca- 
pacitores, transformadores, díodos, 
etc. O uso intensivo de circuitos 
impressos permitia montar conjun
tos inteiros e complexos em placas 
com alguns centímetros quadrados 
de área. O aperfeiçoamento dos 
transistores levantou o limite ope
racional de freqüência.

Os transistores de junção (alloy- 
junction), os primeiros fabricados 
em larga escala, tinham um limite 
operacional de aproximadamente 
30 MHz, em casos especiais, de até
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70 MHz, dadas as dimensões das 
áreas de junção de seus vários ele
mentos. A técnica plana de cons
trução (planar transistors) conse
guiu dimensões menores e,

fiortanto, limites operacionais de 
reqüência ainda mais elevados.

O processo de fabricação

A construção de um transistor 
(esquematizada na figura 1, página 
130), começa com uma lâmina de 
silício N, cujas impurezas provo
cam um excesso de elétrons livres 
em seu interior. A lâmina é reco
berta com uma cam ada quase mo- 
nomolecular de óxido de silício 
SiOj, pelo aquecimento a 1 000° C 
numa atmosfera oxidante. Em se
guida, através de processo fotográ
fico, é desenhada uma janela na su
perfície da lâmina e, num banho 
químico apropriado, o S i02 é re
movido da janela, expondo a su
perfície do silício N. Em outro am
biente e a temperatura mais alta, de 
1 100 a 1 300 C, provoca-se a difu
são de uma impureza — geral 
mente o boro —  na superfície ex
posta do silício N, com o que se 
forma uma bolsa de silício P. De 
pois de refazer-se a camada de 
óxido de silício, desenha-se nova 
janela, menor do que a primeira, 
expondo uma parte da superfície da 
bolsa de silício P, e provoca-se a 
difusão de outra impureza (geral
mente fósforo) através da janela. 
Sobrepuja-se assim a impureza di
fundida anteriormente, transfor
mando de novo o silício num semi 
condutor N, numa bolsa menor 
(contida na de silício P, formada na 
etapa anterior). Recobre-se outra 
vez a lâmina com óxido de silício 
e em seguida abrem-se duas peque
nas janelas para se depositar dois 
elétrodos de alumínio que fazem 
contato com os volumes P e N for
mados por difusão. Aos elétrodos 
ligam-se fios que servem de termi
nais de emissor e base do transistor 
assim formado, enquanto que o 
substrato básico do silício N 
forma o coletor do transistor.

Entre as vantagens deste tipo de 
construção destacam-se a quase 
completa automatização e o sis
tema fotográfico de abertura de ja 
nelas, que permite grande precisão 
dimensional, tanto do tamanho das 
janelas como de sua posição em re
lação às janelas abertas nas etapas 
anteriores. As operações de difusão 
dependem das condições do am
biente em que são feitas, e a tecno
logia moderna permite controlar os 
vários parâmetros com grande pre
cisão. O resultado é a obtenção de 
transistores com características al
tamente previsíveis, repetitivas, e 
cujas dimensões típicas são: área 
do emissor: 25 por 40 mícrons; 
área da base: 75 por 100 mícrons; 
área do coletor: 200 por 30Ó 
mícrons. Dimensões desta ordem 
dão ao transistor uma freqüência 
mu ito alta.

Essa técnica permite a fabrica
ção simultânea de centenas de tran
sistores, partindo-se de uma lâmina 
de silício N de dimensões adequa
das. Os transistores resultantes po
dem ser cortados em pastilhas, e 
cada uma montada individual
mente num suporte convencional 
de transistor. Antes de cortar a lâ-

A miniaturização representa um grande avanço da indústria eletrônica.

Um circuito integrado tem o tamanho de uma moeda, possuindo um as
pecto semelhante ao do transistor, com diversos terminais de conexão. O 
pormenor abaixo salienta um mosaico complexo, no qual pode estar contido 
o equivalente a vários transistores, resistores. capacitores e díodos.

mina em pastilhas, os transistores 
estão interligados pelos coletores (o 
substrato comum de silício N). A 
interligação de alguns destes tran
sistores por condutores ou compo
nentes adequados tornou possível a 
construção de um circuito com
pleto em dimensões muito reduzi
das —  os circuitos integrados 
(CIs), que constituem enorme pro
gresso na microminiaturização.

Os circuitos integrados podem 
ser híbridos ou monolíticos. Os 
híbridos em geral usam transistores 
planos constituídos pelas pastilhas, 
montadas numa base isolante. Os 
elementos passivos (resistores, ca
pacitores, condutores) são forma
dos pela deposição de filmes espe
ciais, usando técnicas fotográficas, 
e o resultado é um circuito com 
pleto com dezenas de componentes, 
em dimensões reduzidas. Os CIs 
monolíticos, por outro lado, têm 
seus componentes formados a par
tir do material do semicondutor 
sub strato, valendo-se d as técn icas de 
fabricação de transistores planos. 
Quase todos os CIs monolíticos 
sao feitos de transistores planos 
NPN, e a construção de CIs com 
transistores PNP apresenta maio
res dificuldades.

Um capacitor monolítico pode 
ser fabricado de acordo com o es
quema da página 130 (figura 2). 
Trata-se de uma junção PN, entre 
os terminais A e B, à qual se aplica 
uma tensão reversa. É o equiva
lente a um capacitor paralelo com 
um díodo de alta resistência, com 
tensão reversa. Já  um resistor mo
nolítico é formado por um volume 
isolado de semicondutor, como na 
figura 3. A bolsa de silício N +  
serve de isolante para a bolsa de 
silício P, material de que é feito o 
resistor entre os terminais A e B. 
Os fios condutores para completar 
os circuitos são apenas resistores 
de baixa resistência.

Integração em larga escala

Circuitos integrados com redes 
maiores e mais complexas torna- 
ram-se possíveis graças ao aperfei
çoamento das técnicas de fabrica
ção, aliadas à utilização de 
semicondutores e óxidos metálicos 
(Metal Oxide Semiconductor, ou 
MOS). Enquanto os CIs são usa
dos nos computadores de terceira 
geração, constituindo famílias de 
módulos que podem ser interliga
dos para formar circuitos comple
xos, na integração em larga escala 
(Large Scale Integration, ou LSI), 
as interligações efetuam-se no subs
trato. Os computadores de quarta 
geração utilizam uma quantidade 
cada vez maior de LSIs. _

Os calculadores eletrônicos, an
tes unidades semiportáteis, de 
mesa, tiveram suas dimensões e seu 
peso reduzidos a ponto de caberem 
na palma da mao. Calculadores 
portáteis já  calculam, além das 
quatro operações, o seno, o co seno 
ou a tangente de um ângulo, ou a 
função inversa destas, ou ainda o 
logaritmo e o antilogaritmo de um 
numero, e muitos outros cálculos 
complexos.

VEJA TAM BÉM : Computador.
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Economizando 95% do espaço, o microfilme é útil em quase todos os setores que

Microfilme

Chama-se “ microfilme” qual
quer película fotográfica de dimen
sões reduzidas, com bitolas em ge
ral de 8, 16 ou 35 mm.

A microfilmagem consiste no 
processo de reprodução em micro
filme de documentos ou dados que 
requeiram arquivamento para con
sulta posterior. O método é bas
tante simples e sua técnica é a 
mesma utilizada em qualquer pro
cesso fotográfico.

Armazenagem de informações

O microfilme recebeu grande im
pulso a partir da Segunda Guerra 
Mundial, quando se tornou impe
rioso o arquivamento de mapas e 
planos. Boa parte do desenvolvi
mento do microfilme deve-se tam 
bém às atividades de espionagem 
militar. A necessidade de aperfei
çoar câmaras* fotográficas cada 
vez menores, facilmente disfarçá
veis e capazes de apresentar altc 
poder de resolução (nitidez da ima
gem fotografada) exigiu, paralela
mente, a descoberta de películas fo
tográficas especiais.

Com o término da Segunda 
Guerra (1945), ficou patente que o 
microfilme teria amplo campo de

aplicação também nos tempos de 
paz: poderia apresentar uma solu 
ção satisfatória para os problemas 
de coordenação e arquivamento 
das toneladas de informações e do
cumentos produzidos pelo homem 
em todos os campos de atividades. 
Somente nos Estados Unidos, em 
1968, os documentos científicos, 
técnicos, financeiros e comerciais 
acrescentavam quinhentas páginas 
por minuto (em média) ao acervo 
de informações já  existentes. Sem 
uma técnica capaz de reduzir as di
mensões dessa montanha de papel 
informativo, seria indispensável a 
utilização de enormes espaços para 
arquivamento. Além disso, a coor
denação e consulta de todo esse 
material em seu tamanho original 
implicariam uma série de dificul
dades. A microfilmagem, porém, 
apresentou soluções valiosas, rela
tivamente baratas e também muito 
cômodas.

O microfilme permite uma eco
nomia de espaço (em relação ao 
documento original) de mais de 
95%: um_ pequeno carretel de 10 
cm de diâmetro e uns 18 mm de 
largura pode conter até 10 000 
documentos.

Essas qualidades, aliadas à 
grande rapidez e simplicidade da 
microfilmagem, em pouco tempo 
estenderam o uso do microfilme a 
todos os setores da vida moderna 
que requerem documentação. No 
setor bancário, por exemplo, o mi
crofilme acha-se amplamente di

fundido. O movimento das várias 
agências obriga a matriz de qual
quer banco a manter em arquivo 
grande número de documentos 
(cheques, ordens de pagamento, 
contratos, etc.). As câmaras micro- 
fotográficas chegam a reproduzir, 
nesses estabelecimentos, até seis
centos cheques por minuto (frente 
e verso), por um sistema de espe
lhos e valendo-se de alimentação 
automática. Depois de microfilma
dos, os documentos originais são 
devolvidos aos clientes ou destruí
dos, evitando-se, assim, a armaze
nagem de grande quantidade de 
material desnecessário.

Nas bibliotecas públicas ou pri
vadas, suas vantagens são igual
mente significativas. Além da eco
nomia de espaço, o microfilme 
possibilita a consulta de qualquer 
obra rara ou de grande valor sem 
a necessidade de desgastá-la com o 
manuseio. Aparelhos apropriados 
projetam a imagem microfilmada 
em tamanho natural, para a leitura 
(podendo, em alguns casos, am
pliá-la várias vezes em relação ao 
tamanho do original). Além disso, 
o’ consulente pode reproduzir (com 
um simples toque de botão) em pa
pel, e com a máxima exatidão, o 
texto que estiver consultando. O 
mesmo processo pode ser utilizado 
para equipar outras bibliotecas 
com obras raras que só algumas te
riam condições de possuir, tornan
do-as acessíveis a um número 
maior de pesquisadores.

As qualidades do microfilme são 
amplamente exploradas pelos seto
res técnicos e científicos (para ar
quivamento e consulta de projetos, 
plantas, fórmulas, desenhos, me
moriais, relatórios, etc.) e pelos 
departamentos de documentação 
em geral.

A lei

Juridicamente, o microfilme é 
considerado um instrumento legal.

No Brasil, a Lei 5 433, de 8 de 
maio de 1968, regulamentada pelo 
Decreto 64 398, atribuiu aos mi 
crofilmes o mesmo valor dos docu
mentos originais. Segundo essa lei, 
traslados (transcrições juram enta
das de documentos), certidões e có
pias em papel que sejam extraídos 
da microfilmagem de documentos 
arquivados não perdem sua validez 
jurídica — desde que possuam a 
autenticação da autoridade que re
tém o filme negativo. Para sua utili
zação legal, e necessário apenas 
que o documento reproduzido apre
sente a estampagem de um carimbo 
padronizado, nao sendo exigido o 
reconhecimento de firma. No caso 
das cópias feitas em filme e não em 
papel, a autenticação legal é dada 
pela autoridade responsável pelo 
microfilme do original.

VEJA TAM BÉM : Bibliotecono 
mia; Filme.

exigem ampla documentação. (Microfilmadora e máquina leitora.)
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Microondas

As microondas são um tipo de 
radiação eletromagnética, essen
cialmente semelhantes aos raios* 
X, ã luz* e às ondas de rádio*. São 
capazes de mover-se no vácuo, isto 
é, não exigem a presença de um 
meio material para propagar-se. 
No espaço vazio, todas essas radia
ções tem a mesma velocidade de 3 
x 10 1 "m/s, aproximadamente.

As ondas eletromagnéticas con
sistem em conjuntos de campos elé
tricos e magnéticos variáveis. Em
bora sejam essencialmente iguais, 
costuma-se distinguir as ondas pela 
freqüência de vibração dos campos 
e pelo método de produção (fonte) 
da radiação. As estações de rádio 
funcionam com freqüências que 
vão de algumas dezenas de milha
res de hertz até 100 MHz (108 Hz); 
as microondas abrangem uma faixa 
que varia de 1 GHz (109 Hz) H a 
100 GHz ou mais.

Tanto as ondas de rádio quanto 
as m icroondassão produzidas por 
aparelhos eletrônicos, mas as técni
cas empregadas nos dois casos cos
tumam ser bastante distintas. Na 
produção de microondas são utili
zados equipamentos especiais, 
como o klistron, o magnetron*, os 
díodos de túnel ou de efeito 
"‘Gunn” etc.; as redes de transmis
são também possuem característi
cas diferentes.

O campo da radiação infraver
melha imcia-se com freqüências 
dez vezes superior à do extremo 
das microondas atualmente utiliza
das. Em princípio, as radiações in
fravermelhas podem ser produzidas 
por técnicas de microondas, mas, 
na prática, são sempre geradas por 
materiais aquecidos. Radiações ele
tromagnéticas de freqüência ainda 
mais alta correspondem à luz, à ra
diação ultravioleta, aos raios X e 
à radiação gama.

A plicações

Todo o espaço é percorrido 
constantemente jior imperceptíveis 
microondas*, alem de outras radia
ções eletromagnéticas visíveis e in 
visíveis. Parte desse fluxo provém 
de fontes naturais (estrelas, corpos 
extragalácticos, matéria intereste- 
lar, raios cósmicos); o restante ori
gina-se de fontes artificiais: teleco
municações, pesquisas físicas e 
astronômicas, sistemas de radar, 
fornos para alimentos e para fundi
ção de metais, e até certos tipos de 
terapia.

Na astronomia*, as microondas 
e as ondas de rádio provenientes do 
espaço permitem o estudo de cor
pos que não podem ser vistos nos 
telescópios ópticos e possibilitam 
a identificaçao de moléculas exis
tentes no espaço interestelar.

No radar*, emite-se um curto 
feixe de ondas numa direção deter
minada e mede-se o tempo trans
corrido entre a emissão e a chegada 
de um eco; torna-se fácil, assim, de
terminar a posição aproximada do 
objeto onde a radiação se refletir. 
0  alcance do radar depende da

concentração e da intensidade do 
feixe emitido. Em certos casos, ele 
é tão intenso que, se atingir uma 
pessoa a curta distância, pode ma- 
tá-la. Já  foram obtidos ecos de ra
dar provenientes da Lua, e seria 
possível, pelo mesmo processo, me
dir a distância que separa a Terra 
dos planetas mais próximos.

O campo eletromagnético das 
microondas é capaz de criar cor
rentes elétricas induzidas em me
tais e corpos condutores, e, assim, 
aquecê-los. Esta propriedade é em
pregada em fornos especiais para a 
fusao de metais, e, em versão do
méstica, para assar alimentos. Uma 
radiação pouco intensa é usada em 
alguns hospitais para aquecer o 
corpo de pacientes, provocando 
uma febre artificial capaz de des
truir certos microrganismos.

Comunicação direcional

As microondas constituem o veí
culo usual das transmissões telefô
nicas intermunicipais, televisão a 
longa distância e sistemas de telex, 
formas de telecomunicação*, onde 
elas apresentam grandes vantagens 
sobre outros processos.

As antenas transmissoras de rá
dio ou de televisão usualmente irra
diam ondas em todas as direções, 
para atingir o maior número possí
vel de usuários. Em conseqüencia, 
o sinal vai se enfraquecendo rapi
damente com a distancia, por en- 
contrar-se cada vez mais espa
lhado. No caso de uma conversa 
telefônica a longa distância, sem 
fios, um procedimento análogo à 
radiotransmissão revela-se pouco 
prático, pois só interessa que a

Destinada a operar com potôncias e freqüências altas, a válvula magnetron 
exerce importante papel nos aparelhos de radar, sendo necessários sistemas 
paralelos de resfriamento, tais como a circulação de água.

As microondas são o melhor canal para transmissões a longa distância. (Exterior e interior de uma estação.)
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Microscópio de prata fabricado em 1755, oferecido ao Príncipe de Gales.

mensagem atinja um  ponto deter
minado. É preciso, portanto, tentar 
enviar toda a radiação na única di
reção desejada.

Pode-se fazer uma analogia com 
luz irradiada por uma lâmpada co
mum e por um farol de automóvel: 
a primeira irradia para todos os la
d o s ,^  o farol concentra toda a ra
diação num feixe relativamente es
treito. E possível concentrar um 
feixe de ondas de rádio por meio de 
uma superfície metálica curva — 
um espelho parabólico. Mas, 
quanto menor a freqüência da 
onda, maior deve ser o diâmetro do 
refletor. A faixa de 1 megahertz, 
por exemplo, exigiria uma calota 
metálica de vários quilômetros 
quadrados. Microondas de freqüên
cia mil vezes superior — ou mais
— podem empregar antenas para
bólicas de poucos metros quadra
dos. Portanto, sempre que se deseja 
enviar ondas numa direção deter
minada, sem fios, é preferível utili
zar ondas de alta freqüência, a fim 
de dirigi-las facilmente.

Sistemas de transmissão

Na intercomunicação a longa 
distância, os sistemas mais empre
gados usam uma série de torres, 
distanciadas cerca de 50 km entre 
si. Em cada uma delas há uma an
tena receptora, um amplificador e 
uma antena emissora (que envia o 
sinal recebido à torre seguinte). Tal 
arranjo é utilizado porque, mesmo 
com os refletores parabólicos, as 
ondas se espalham e sua intensi
dade vai diminuindo com a distân
cia; é necessário reforçar o sinal de 
vez em quando. Há, no entanto, sis
temas em que a distíjncia apresen
ta-se muito maior. E o caso das 
transmissões por satélite. Nelas, o 
sinal é enviado da Terra a um saté
lite em órbita estacionária, de onde 
é retransmitido a outra parte da 
Terra. A distância percorrida pela 
radiação chega a vários milhares 
de quilômetros.

Um outro sistema de transmis
são é o que emprega cabos coa
xiais: microondas são emitidas 
através de um cabo que consiste de 
um fio condutor sólido central, 
coaxial a um tubo condutor, e iso
lado deste por anéis isolantes. Há 
poucas perdas, e mesmo assim é 
necessário reforçar o sinal a inter
valos regulares, como ocorre, por 
exemplo, no sistema de torres, por 
causa da resistência elétrica dos 
condutores e da absorção da ener
gia pelos anéis isolantes.

Na década de 1960 foi desenvol
vido um novo tipo de fonte de mi
croondas que já  vem sendo utiliza
do em telecomunicações: o maser. 
Analogamente ao laser*, um emis
sor maser produz um feixe de ra
diação pura, muito estreita, que 
não se espalha tanto como no caso 
das antenas parabólicas. Superadas 
algumas dificuldades atuais — ab
sorção atmosférica, modulação, es
tabilidade —  tais aparelhos pode
rão substituir pelo menos parte dos 
sistemas atuais.

VEJA TAM BÉM : Comunicação, 
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M icroscópio

Microscópio é o n o m e  genérico 
dado aos instrumentos usados na 
observação de corpos próximos, 
mas diminutos, a ponto de serem 
pouco ou nada distinguíveis a olho 
nu. Sua descoberta e seu aperfei
çoamento, a partir do século XVII, 
abriram vasto campo para a pes
quisa científica em geral, especial
mente em biologia, medicina e me
talurgia. Como instrumento de 
precisão, o valor de um microscó
pio é medido por seu poder de reso
lução (capacidade de distinguir 
claramente dois pontos muito pró
ximos entre si), que pode variar 
conforme o uso a que se destina o 
aparelho. Segundo a fonte que utili
zam, os microscópios podem ser 
ópticos, eletrônicos ou protônicos.

Os aparelhos ópticos baseiam-se 
no uso da luz e funcionam com sis
temas de lentes, geralmente feitas 
de cristal ou quartzo. Os eletrôni
cos, bem mais complexos, usam, 
em vez de luz, um feixe de elétrons, 
e, em vez de lentes, campos magné
ticos capazes de desviar a direção 
dos elétrons; seu extremo poder de 
resolução torna-os os instrumentos 
mais eficazes para o estudo da ul- 
tra-estrutura das células. O tipo

protônico é semelhante e distin- 
gue-se apenas por usar um feixe de 
prótons no lugar de elétrons.

Por sua grande versatilidade e 
baixo custo, o microscópio óptico 
é o mais usado. Pode ser simples 
(quando só tem uma lente ou um 
sistema de lentes) e composto (com 
dois ou mais sistemas de lentes).

P a rtes  do  m icroscóp io  óptico

O pé ou base do microscópio óp
tico e feito de liga de metais pesa
dos para impedir que o aparelhç 
tombe durante a utilização. E 
quase sempre prolongado por um 
braço, cuja finalidade é facilitar a 
movimentação do tubo que contém 
as partes ópticas.

A mesa é uma peça plana sobre 
a qual se encaixa a lâmina de vidro, 
contendo o material a ser obser
vado. Na sua parte central tem 
sempre um orifício para permitir a 
passagem dos raios luminosos que 
devem atravessar a lâmina de vidro 
e o material a ser examinado. As 
vezes é provida também de um 
acessório, denominado charriot ou 
carro, formado por peças deslizan
tes que possibilitam a movimenta
ção da lamina com o material ana
lisado. O tubo consiste em um 
cilindro oco, onde se encontram 
instalados os sistemas ópticos de 
observação. Na sua extremidade 
superior encaixa-se a lente ocular, 
e na  inferior, a objetiva.

O revólver é geralmente uma 
peça circular, localizada na extre
midade inferior do tubo dos apare
lhos que possuem mais de uma ob
jetiva. Sua finalidade é facilitar a 
troca rápida de objetivas de dife
rentes capacidades de aumento.

Os dispositivos macro e micro- 
métrico formam uma peça deslir 
zante, localizada entre o tubo e o 
braço do pé, cuja finalidade é mo
vimentar o sistema óptico em rela
ção ao objeto observado, a fim de 
facilitar a focalização do aparelho. 
A peça é acionada por dois parafu
sos :_o macrométrico (para a focali
zarão  óptica grosseira) e o micro- 
metrico (para a focalização de 
grande precisão).

Quanto às diversas partes ópti
cas, os microscópios apresentam 
oculares, objetivas, condensador, 
diafragma, filtros, fonte luminosa e 
espelho. )

As oculares são lentes que am
pliam apenas a imagem formada 
pela objetiva. Quando o aparelho 
possui apenas uma ocular na extre
midade do tubo, é denominado mo- 
nocular. Mas, se a extremidade su
perior do tubo é bifurcada e 
permite a colocação de duas ocula
res, passa a chamar se binocular.

As objetivas são lentes superpos
tas que projetam a imagem do ob
jeto observado pelo interior do 
tubo, até o nível da ocular.

Já o condensador -— peça colo
cada abaixo da platina — tem por 
finalidade concentrar os raios lumi
nosos para aumentar a intensidade 
das ondas luminosas que atraves
sam a lâmina e o objeto a ser ob
servado.

O diafragma é uma peça seme
lhante à que se encontra nas objeti
vas de câmaras* fotográficas, desti
nada a limitar, sempre que 
necessário, a quantidade das ondas 
luminosas que atingem o objeto de 
observação.

Os filtros são peças de vidro 
plano, de várias cores, que absor
vem parte das radiações luminosas, 
a fim de ampliar certos contrastes 
durante a observação. Eles permi
tem a utilização de faixas de luz 
com comprimento de onda selecio
nado.

Nos instrumentos modernos é 
comum encontrar-se uma fonte lu
minosa embutida no pé. Em outros 
modelos, entretanto, encontra-se 
em seu lugar um espelho móvel, 
com uma face plana (destinada a 
colher e projetar os raios luminosos 
paralelos e divergentes) e uma face 
côncava (para os raios convergen
tes). O espelho serve para conduzi' 
o feixe de raios luminosos até o ob
jeto da observação, através do 
orifício que se encontra na platina.

O microscópio de luz ultravio
leta aumentou o poder de resolução 
dos aparelhos através de luz com 
pequenos comprimentos de onda. 
Alguns constituintes das células e 
certos corantes especiais apresen
tam uma fluorescência sob a luz ul
travioleta. Estes microscópios, por
tanto, têm sido empregados na 
observação de mudanças químicas 
em células vivas, estudos de imuno- 
logia, diagnósticos de várias doen
ças, etc.

O ultramicroscópio (ou micros
cópio de campo escuro) possui um 
condensador especial, capaz de ilu
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minar obliquamente o objeto da 
observação, impedindo que a luz 
direta o atravesse, proporcionando, 
assim, _maior contraste com o 
fundo. É empregado no estudo das 
células vivas e permite a observa
ção de partículas muito pequenas, 
não observáveis em microscópios 
ópticos comuns.

O microscópio de contraste de 
fase utiliza acessórios especiais 
para retardar a marcha dos raios 
luminosos através do objeto de ob
servação. Assim, acentua as dife
renças de índice de refração entre 
diversos componentes celulares. O 
método permite observar células vi
vas e elementos não corados artifi
cialmente.

O microscópio de interferência é 
um aparelho que, valendo-se de um 
principio semelhante ao do micros
cópio de fase, apresenta resultados 
quantitativos, e não qualitativos. 
Através dele po<Je-se determinar as 
diferenças ópticas de fase para as di
versas estruturas celulares e, em se
guida, medir seu peso seco.

O microscópio de polarização é 
um instrumento que utiliza filtros 
especiais para distinguir corpos 
isotropos e anisótropos. É ampla-

mente empregado na cultura de te
cidos e de bactérias, mas sua maior 
aplicação tem sido na mineralogia, 
na petrografia e na química dos 
cristais.

Para observações mais precisas, 
a tecnologia criou fontes de luz 
com comprimento de onda ainda 
menor. Um dos métodos emprega 
um feixe de raios como fonte. O 
processo baseia-se na propriedade 
que têm as radiações de difratar 
quando encontram obstáculos 
quase tão pequenos quanto seu 
comprimento de onda. Este é um 
dos métodos mais importantes para
o estudo da ultra-estrutura celular, 
pois permite determinar a orienta
ção das moléculas e medir com 
exatidão a distância que as separa, 
como também conhecer parcial
mente a organização intermolecu- 
lar. Seu emprego restringe-se a sis
temas moleculares com alto grau 
de organização.

Desenvolvimento do aparelho

Anton van Leeuwnhoeck* inven
tou no século XVII o microscópio 
simples. O primeiro microscópio 
composto, idealizado por Zacharias

Microscópio binocular composto por: 1. braço de suporte: 2. foco de luz: 
3. tubo binocular (cilindro oco onde se encontram instalados sistemas ópti
cos de observação); 4. lâmina preparada; 5. carro (charriot) situado no cen
tro da mesa; 6. parafusos; 7. revólver com très objetivas intercambiáveis; 
8. lentes oculares: 9 . condensador para regular a luz.

O microscópio eletrônico (construído em 1930) substitui os raios luminosos 
por feixes eletrônicos, fornecendo um aumento de milhares de vezes.

Janssen (1580-1628 ou 1638), era 
formado por uma objetiva convexa 
e um a ocular côncava. Em 1611, 
Johannes Kepler* sugeriu a cons
trução de um microscopio com len
tes convexas para a objetiva e para 
a ocular. Mas esse aparelho so se
ria construído em 1628, por Chris- 
toph Scheiner (1575-1650); é consi
derado o “protótipo” dos micros
cópios modernos.

Em 1684, Christian Huygens* 
inventou um microscópio de duas 
lentes que levou seu nome e foi 
muito usado, mesmo no século 
XX. Charles Spencer (1813-1881) 
melhorou o desenho das objetivas 
e a correção da cor, usando combi
nações de espelho-fluorita.

Outros avanços devem-se a 
Francis Wenham que, em 1853, in
ventou o condensador do microscó
pio de campo escuro; Ernst Abbe 
(1840-1905) desenhou as objetivas 
apocromáticas e (para serem usa
das com elas) as oculares compen
sadoras; R. B. Tolles fez a objetiva 
de inserção homogênea em 1874; 
Frederic E. Ives (1856-1937) lan
çou o sistema básico para as bi- 
oculares modernas; e Frits Zerniki 
(1888-1966), em 1934, aplicou ao 
microscópio contrastes de fase e, 
por isso, recebeu o Prêmio Nobel 
de 1953.

Com esses melhoramentos, o mi
croscópio óptico atingiu grande 
perfeição e nitidez, conseguindo pôr

em evidência imagens pouco meno
res que 1 milésimo de milímetro 
(comprimento da onda de luz), o 
que equivale a aumentos de até
1 000 vezes. Seria impossível cons
truir instrumentos mais potentes 
utilizando a luz e as lentes.

Por volta de 1930, um grupo de 
técnicos alemães construiu o pri
meiro microscópio eletrônico. 
Substituindo os raios de luz por fei
xes de elétrons, o novo aparelho 
fornece imagens até quinhentas ve
zes maiores que as visíveis num mi
croscópio óptico. Com ele, passou 
a ser possível investigar a estrutura 
dos corpos e observar, com alguns 
artifícios, certos aglomerados ma- 
cromoleculares, 100 000 vezes au
mentados. Os elétrons, agindo com 
ondas cem ou 1 000 vezes mais 
curtas que as da luz, permitem au
mentos maiores que os do micros
cópio óptico, nessa mesma propor
ção.

Inicialmente, os microscópios 
eletrônicos só tornavam visíveis os 
preparados que fossem transparen
tes ao feixe de elétrons. Atual
mente, é possível examinar também 
substâncias como os metais e des
cobrir eventuais defeitos nas estru
turas cristalinas.

VEJA TAM BÉM : Binóculo; Len- 
tes; Luz; Telescópio.
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o maior nome do microtonalismo.
Nascido em 1893, Haba compôs 

em 1919 o primeiro quarteto de 
cordas em quartos de tom, apresen
tado em Donaueschingen, em 
1921. Dois anos depois, fundou no 
Conservatório do Estado, em 
Praga, uma cadeira de composição 
microtonal. Pesquisando a música 
folclórica tchecoslovaca, Haba ve
rificou a ocorrência de microinter- 
valos, o que reforçou suas teorias, 
compreendidas no Novo Tratado 
de Harmonia (Praga, 1928). Esti
mulado pelo compositor, August 
Foerster construiu em 1924 um 
piano em quartos de tom.

Haba nao se limitou ao bicroma- 
tismo. Compôs para terços e sextos 
de tom (Quinto Quarteto de Cor
das, 1923; Duo para Violinos, 
1927). Chegou a empregar o sis
tema em 1931, na opera M atka  
(Mãe), acompanhada por um pe
queno conjunto instrumental em 
qu artos de tom.

Outro importante nome do mi
crotonalismo é o do compositor de 
origem russa Nikolai Obuhov, que 
explorou as possibilidades harmô
nicas do microtom em obras como 
Livro da Vida e Poemas Litúrgicos. 
Obuhov teve a precedê-lo o russo 
Ivan Vyshnegradsky, fixado em 
Paris desde 1922, que, além de de
senvolver o conceito do bicroma- 
tismo, publicou um Manual de 
Harmonia em Quartos de Tom  (Pa
ris, 1933) e construiu seu próprio 
piano nesse sistema.

Na América, o microtonalismo 
teve como pioneiro o mexicano Ju- 
lián Carrillo (1875-1965), que em
pregou intervalos de 1/4, 1/8 e 
1/16 de tom, a partir do chamado 
“ som 13”, obtido entre as notas sol 
e lá da quarta corda do violino. En
tre suas composições encontram-se 
Tepepan, para vozes em 1/4 de tom 
e uma harpa-cítara de sua inven
ção, com cordas para 96 subdivi
sões dentro da oitava; e Sonata 
quase Fantasia, de 1926.

O compositor norte-americano 
Charles Ives*, que exerceu influên
cia em várias das correntes musi
cais contemporâneas, também ex
perimentou o microtonalismo em 
suas Três, Peças para Piano 
(1923-24). À mesma epoca, Harry 
Partch, outro compositor norte- 
americano, construiu uma série de 
instrumentos para uma escala de 
43 sons por oitava, entre os quais 
um harmónio (chromelodeon) e um 
órgão (ptolomy) com teclados espe
ciais, citaras, marimbas e guitarras 
elétricas adaptadas para escalas 
microtonais. Para esses instrumen
tos escreveu Dezessete Líricas de 
Li Po, Dois Excertos de James 
Joyce, Ciclo M onofônico e Castor 
& Polux.

Na década de 1960, John Çage* 
serviu-se de escalas de até 56 
sons por oitava na composição 
H PSCHD  (1967-69), para cravos e 
computadores, produzida em cola
boração com Lejaren Hiller. Com 
isso, abriu novas possibilidades ao 
microtonalismo, apesar do advento 
da eletrônica, que substituiu a esca
la através do “continuum” sonoro.
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Microtonalismo

Com a grande revisão operada 
na música ocidental no século XX, 
vários compositores passaram a ex
perimentar intervalos menores que 
o semitom (a menor diferença de 
altura entre dois sons da escala mu
sical temperada, correspondente ao 
intervalo sonoro entre duas teclas 
contíguas do piano, incluídas as 
pretas). Com isso, originou-se o sis
tema de compor conhecido por 
“microtonalismo” .

Em certos países, como a índia, 
sempre se usaram intervalos meno
res que os semitons —  os cham a
dos srutis. E na antiga música 
grega empregavam-se microinter- 
valos denominados chróai (o teó
rico Aristógeno de Tarento, do sé
culo IV a.C., chega a mencionar 
quartos de tom).

Mas esses usos foram abandona
dos pela civilização cristã e jam ais 
registrados na notação tradicional.

A princípio, as teorias e expe
riências no âmbito do microtona
lismo não foram além do bicroma 
tismo (divisão matemática do 
semitom de modo a se obter quar
tos de tom, isto é, 24 notas em vez 
de doze). Já em 1892, G. A. Behe- 
ren Senegalden patenteara um 
piano com guartos de tom que, en
tretanto, nao foi fabricado. Em 
1906, Richard H. Stein publicou 
duas Peças de Concerto em Quar
tos de Tom para Violoncelo e 
Piano. No mesmo ano, o composi 
tor e teórico Ferrucio Busoni* tra
tou da expansão do sistema semito- 
nal em seu Esquema de uma Nova 
Estética da Música, mas não che
gou a compor com microtons.

Outros precursores do microto
nalismo foram Jõrg Mager, autor 
de um opúsculo sobre quartos de 
tom; o teorico italiano Silvestre Ba 
glino e Willi Mólendorf que, em 
1917, construiu um harmonio bi- 
cromático. Mas foi o compositor 
tcheco Alois Haba que se tornou

Na Grécia antiga empregavam-se microintervalos. (Vaso do século VI a.C.)

No séc. XX, redescobríu-se o microtonalismo. (Execução de obra de Cage.)

Apesar de teórico do microtonalismo, Ferrucio Busoni (à direita) não utilizou o sistema em suas composições.
VEJA TAM BÉM : Composição; 
Serial, Música.
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Grandes contingentes populacionais abandonam seu lugar de origem em busca de uma vida melhor. ("Os Emigrantes", óleo de Daumier.)

Migração

Os homens migram  quando se 
mudam de uma localidade para ou
tra, onde pretendem residir, tempo
rária ou permanentemente. Por al
terar o tamanho e a composição 
das populações, a migração é um 
dos elementos da dinâmica popula
cional, juntamente com a natali
dade* e a mortalidade*. Sua conse
qüência mais imediata é a de 
reduzir a população* do lugar de 
origem (ou area de emigração) e 
aumentar a do lugar de destino 
(área de imigração). Pode ainda 
mudar as estruturas de sexo e idade 
e alterar outras características não 
demográficas, como a composição 
da força de trabalho.

Distingue-se migração interna
cional da migração interna (dentro 
de um país). Devido à diminuição 
das migrações internacionais, o es
tudo de migrações internas assu
miu recentemente maior importân
cia, em suas diversas formas: 
deslocamentos campo-cidade, cida- 
de-campo, ou entre cidades, mu
nicípios e Estados. Têm merecido 
especial atenção as correntes mi
gratórias que se deslocam no sep- 
tido campo-cidade ou de uma re
gião para outra do mesmo país.

A migração não ocorre como fe
nômeno isolado: o processo só é 
explicável pela análise global do 
contexto em que se verifica. A exis
tência simultanea de fatores de ex

pulsão e de atração, motivando a 
mudança das pessoas, caracteriza 
esse contexto.

Por que as pessoas se mudam

Geralmente, as pessoas migram 
orque na área de emigração não 
á oportunidades sociais e econô

micas adequadas para elas. No en
tanto, fatores de natureza cultural 
e política também podem determi
nar movimentos migratórios.

Assim, as taxas migratórias di
zem pouco, por si. Sua explicação 
liga-se às condições do meio am
biente das áreas de origem e das de 
destino, como também às carac
terísticas pessoais dos indivíduos. 
Tem-se procurado definir, na aná
lise do processo migratório, quem 
é o migrante, como ele se diferencia 
do não-migrante (tanto na árêa de 
origem como na de destino), como 
percebe (ou deixa de perceber) as 
insuficiências econômicas e outros 
possíveis fatores que favoreçam a 
migração, quais são exatamente 
suas expectativas em relação à área 
escolhida para imigrar (que benefí
cios espera), quais motivos não 
econômicos influenciam a decisão 
de migrar e como se processa a sua 
adaptação no lugar de destino. Um 
dos resultados desse tipo de obser
vação é a constatação de que a 
maioria dos migrantes são pessoas 
em idade de trabalhar, principal
mente jovens de 15 a 30 anos, e em 
geral alfabetizadas.

Na migração, as causas distin
guem-se dos motivos: enquanto os 
motivos situam-se no plano indivi
dual, e variam bastante de uma

pessoa para outra, as causas vincu
lam-se a estrutura do sistema eco
nômico e são, portanto, mais per
sistentes.

Assim, no caso do êxodo rural, 
a causa está no descompasso exis
tente, em algumas regiões, entre as 
economias agrícola e urbana. O 
principal fator de atração para a ci
dade e a demanda de força de tra
balho, gerada pelas empresas in
dustriais e pela expansão dos 
serviços em geral. Há ainda duas 
causas estruturais para o êxodo ru
ral. Uma consiste nos fatores de 
mudança* social, determinados 
pela introdução de relações de pro
dução capitalista nas areas rurais 
em desenvolvimento e que culmi
nam com o desemprego (devido ao 
uso de máquinas e de pessoal espe
cializado). Os fatores de estagna
ção são outra causa — eles se veri
ficam também no meio rural, 

uando o crescimento vegetativo 
a população não é acompanhado 

de desenvolvimento econômico* 
(em conseqüência, o incremento 
populacional é “exportado”). As 
implicações dessas duas causas va
riam bastante, mas ambas levam à 
intensificação dos movimentos mi
gratórios.

Na tentativa de minorar o des
compasso econômico existente en
tre regiões, alguns países têm 
procurado regular seus fluxos mi
gratórios, intervindo especialmente 
na direção que tomam. Procura-se, 
por exemplo, desviá-los de regiões 
urbanas superpovoadas e encami
nhá-los rumo a novas frentes de 
trabalho abertas em outros 
locais.

Migração interna

No Brasil, um dos mais impor
tantes pólos de atração para os mo
vimentos migratórios é o Estado de 
São Paulo. Em 1970, por exemplo, 
31,42% dos emigrantes mineiros 
dirigiram-se para São Paulo. Com 
base nos dados censitários referen
tes ao local de nascimento e à pre
sença em São Paulo no momento 
do censo demográfico, constatou-se 
que Minas Gerais e Bahia foram os 
Estados que mais contribuíram 
para o fluxo imigratório paulista 
até 1950: juntos, esses Estados fo
ram responsáveis por 65% do fluxo 
total. E o censo de 1970 revelou, 
com base nos mesmos indicadores, 
que houve um aumento absoluto do 
contingente imigratório procedente 
daqueles Estados, e uma redução 
de sua contribuição relativa para o 
incremento populacional paulista. 
Ainda assim, em 1970, jnais de 
50% dos residentes em São Paulo 
nascidos em outros Estados proce
diam de Minas e Bahia. De 1950 
a 1970, o fluxo migratório para 
São Paulo foi de 2 128 561 habi
tantes, correspondendo a 24,12% 
do incremento populacional total 
do Estado nesse período, que foi de 
8 824 270 habitantes.

Os movimentos migratórios em 
direção a São Paulo relacionam-se 
à rápida industrialização e urbani
zação*. verificadas sobretudo na 
região da capital do Estado. Em 
termos de migração interestadual, 
observa-se que cerca de 45% diri
ge-se à capital. O crescimento da 
população da capital por migração 
foi de 75,9% na década de
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1940/50, de 61,4% em 1950/60 e 
de 58,1% em 1960/70. Apesar de 
o crescimento relativo por migra
ção estar declinando em favor do 
crescimento vegetativo, a imigra
ção continua aumentando em ter
mos absolutos, tanto no que se re
fere ao Estado quanto à capital.

Migração internacional

O êxodo europeu em direção às 
Américas, iniciado no século XVI, 
constitui um dos movimentos mi
gratórios mais expressivos da idade 
moderna. Mas há outros que devem 
ser mencionados: hindus à África; 
chineses à Malásia Indonésia, etc.; 
europeus à África, Austrália; japo 
neses ao Brasil, etc. O volume 
desse fluxo foi relativamente pe
queno até o século XIX. Entre
tanto, nessa época, assumiu as pro
porções de movimentos de massa.

Também nesse caso a principal 
causa dos deslocamentos foi a de- 
fasagem entre o desenvolvimento 
econômico e o crescimento popula
cional. O tipo de desenvolvimento 
capitalista de então condicionava 
um aumento mais lento da de
manda que da oferta de força de 
trabalho: o crescimento das m anu
faturas e das atividades comerciais 
nas cidades não era suficientemente 
rápido para absorver o incremento 
da população produzido pelo ex
cesso de nascimentos sobre mortes 
e pela emigração do campo, de 
onde a penetração capitalista ex
pulsava o camponês. Esses fatores 
produziram efeitos sociais e econô
micos —  escassez de terras, baixos 
salários e desemprego — , levando 
um número enorme de europeus a 
buscar no Novo Mundo um melhor 
nível de vida.

Os mesmos fatores provocaram 
migração na própria Europa, so
bretudo para a França e a Alema 
nha. Mas a maior parte dos emi
grantes europeus deslocou-se para 
o continente americano, sobretudo 
para os Estados Unidos, o Canadá, 
a Argentina e o Brasil. Na América 
Latina, destacam-se ainda hoje, 
como países recebedores de mi
grantes, a Argentina, o Brasil, a 
Colômbia, o Chile, o Uruguai e a 
Venezuela.

O ponto máximo da emigração 
européia situou-se nas duas primei
ras décadas do século XX. Como 
o fluxo de imigrantes europeus ten
dia a saturar o mercado de traba
lho dos países de destino, após a 
Primeira Guerra Mundial, alguns 
deles (principalmente os Estados 
Unidos) instituíram um sistema de 
cotas que restringia a entrada de 
estrangeiros. A partir desse pe
ríodo, as migrações internacionais 
em massa deixaram de ocorrer.

A imigração no Brasil

As migrações para o Brasil assu
miram significaçao especial no sé
culo XIX , quando passaram a ter 
o caráter de importação de mão-de- 
obra. A princípio, pequenas e diri
gidas para a ocupação de^ áreas 
despovoadas, essas imigrações fo
ram ganhando amplitude e consis
tência, passando a ser encaminha
das cada vez mais à economia 
cafeeira, na qual a mão-de-obra es
crava estava sendo substituída pelo

assalariado rural. Assim, o registro 
de entrada de estrangeiros na 
Província de São Paulo (iniciado 
em 1827) revela o ingresso de ape
nas 11 274 pessoas de 1827 a 
1874. Nesse período, foram tenta
dos alguns núcleos de colonização, 
mas de modo inconstante e sem 
que houvesse empenho nas nego
ciações para atrair imigrantes. E a 
partir de 1875 que a imigração 
passa a ser promovida de modo in
tenso e eficiente. Nos dez anos se
guintes, entraram mais estrangeiros 
no país que nos 47 anos anteriores: 
42 343 pessoas de 1875 a 1886. 
Grande parte desse contingente di- 
rigiu-se a São Paulo, pois o grande 
objetivo da  promoção da vinda de 
estrangeiros era encaminhar traba
lhadores para as lavouras de café*, 
em grande expansão nessa provín
cia. Esse objetivo deu feições parti
culares à imigração para São 
Paulo.

Ao contrário da colonização dos 
Estados do sul, feita basicamente 
pelos alemães, e voltada para a for
mação de núcleos de agricultores- 
proprietários, a importação de as
salariados para São Paulo foi 
organizada pelos próprios donos 
das terras, através da ação estatal. 
Só foi possível fazê-la eficiente
mente com um mecanismo de fi
nanciamento de transporte e a for
mulação de uma nova relação de 
trabalho: o colonato.

Combinando freqüentemente pa
gamento por tarefa, pagamento por 
participação (mínima) na produção 
e permissão de acesso à terra para 
plantações independentes, o colo
nato e uma relação de trabalho 
muito flexível, permitindo arranjos 
diversos em várias situações.

Estruturado o mecanismo de im
portação, distribuição e utilização 
da mao-de-obra estrangeira, a cor
rente imigratória cresceu continua
mente, alimentada sobretudo por 
italianos, mas com contribuições 
significativas de outras nacionali
dades (quadro da página 135). Nas 
lavouras de café, predominaram os 
italianos, espanhóis e portugueses, 
seguidos depois pelos japoneses. 
Estes últimos começaram a entrar 
no Brasil justamente quando dimi
nuía a imigração italiana, que ca
racterizara todo o primeiro período 
de expansão do café.

Um aspecto importante dessa 
imigração é o destino que tiveram 
os estrangeiros. Grande parte dos 
que entraram no país como assala
riados rurais e como colonos não 
se manteve ligada à atividade rural. 
Muitos imigrantes acompanharam 
a abertura de novas oportunidades 
econômicas, participando ativa
mente delas e urbanizando-se: dedi- 
caram-se ao comércio, ao artesa
nato e também ao trabalho 
industrial.

A expansão cafeeira trouxe con
sigo a urbanização de novas áreas 
nos Estados de São Paulo e Pa 
raná, o começo da formação de 
uma economia de mercado interno 
e uma crescente industrialização 
que, pelo menos de início, contou 
com ativa colaboração dos imi
grantes. Esse mesmo desenvolvi
mento econômico, concentrado na 
região centro-sul, foi responsável 
pelo movimento interno das popu
lações, atraindo para os pólos de

Durante o século X IX  intensificou-se a migração européia para a América.
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No Brasil, a mão-de-obra imigrante contribuiu para a expansão agrfcola. Com a Transamazônica tentou-se alterar o rumo de correntes migratórias.

desenvolvimento habitantes de 
áreas mais pobres do país. Assim, 
o suprimento de mão-de-obra dei
xou de se fazer predominantemente 
pela imigração européia ou asiá
tica; a crescente migração interna 
abastece o mercado de trabalho das 
áreas mais desenvolvidas.

De várias nacionalidades e tendo 
entrado no país em momentos di
versos, os imigrantes viveram dife
rentemente sua incorporação à so
ciedade brasileira. _ Encontraram 
oportunidades econômicas distin
tas e percorreram trajetos específi
cos entre a condição de assalariado 
rural e diversas situações no co
mércio ou no artesanato urbano.

M étodos de m edida

A migração é o componente me
nos conhecido da dinâmica popula
cional brasileira. Uma melhor aná
lise de seus mecanismos exigiria 
cooperação interdisciplinar, uma 
vez que várias hipóteses explicati
vas estão nos campos da economia, 
da sociologia, da geografia e das 
ciências humanas em geral. Tam
bém há dificuldades técnicas de 
mensuração, pois nem todos os da
dos são disponíveis em censos ou 
relatórios estatísticos oficiais, prin
cipalmente no caso das migrações 
internas. Por isso, é freqüente o re
curso a levantamentos por amos
tragem ou técnicas similares vi
sando à melhor caracterização dos 
f lu x o s  m ig r a tó r io s .  P o u c o  se sabe
sobre o volume, a direção e a rapi

dez dos fluxos, e menos ainda sobre 
os diferenciais relacionados às ca
racterísticas do migrante.

As estatísticas populacionais 
ainda são a principal fonte de da
dos, pois a imigração pode ser me
dida diretamente pelo registro de 
entrada e saída de pessoas, em de
terminado período. No entanto, 
nem todos os que se deslocam de 
um lugar para outro são migrantes: 
há os turistas, por exemplo, e ou
tros que se transferem em circuns
tâncias especiais, como é o caso de 
estudantes, trabalhadores sazonais 
e refugiados. Há polêmicas ainda 
no que se refere à definição de um 
migrante: deve-se considerar a dis
tância, a permanência ou a razão 
da mudança. Além disso no Brasjl, 
não se tem registros de migração 
interna.

Os métodos de mensuração indi
reta são usados com maior freqüên
cia: estimam-se as taxas de migra
ção através de dados censitários e 
de registros civis, por exemplo.

Desenvolveram-se dois procedi
mentos para estimar o saldo migra
tório a partir de dados censitários 
e registros civis. O primeiro deles 
é o método das estatísticas* vitais, 
que leva em conta o incremento ve- 
getativo (diferença entre o número 
de nascimentos e o de mortes) de 
uma população no período entre 
dois censos. Assim, o saldo migra
tório estimado por esse método é 
igual à diferença entre o aumento
to ta l  d a  p o p u la ç ã o  n o  p e r ío d o  co n -
siderado e o incremento vegetativo.

O segundo procedimento é o mé
todo da razao de sobrevivência, 
que também é complementar ao 
primeiro. Os dados necessários são 
dois censos consecutivos nos quais 
a população figura por grupos de 
idade (geralmente, um grupo a 
cada quinze anos), e um conjunto 
de razões de sobrevivência para 
cada faixa etária (ou seja, o número 
de pessoas de cada faixa que se es
pera estarem vivas na época do se
gundo censo, com base em dados 
sobre a mortalidade comum à 
faixa). Assim, teoricamente, a dife
rença entre o número esperado de 
sobreviventes e o número de pes
soas vivas realmente encontrado no 
segundo censo poderá, na ausência 
de outros erros, representar o saldo 
migratório positivo (imigração) ou 
negativo (emigração).

A vantagem desse método (que, 
para maior exatidão, deve ser 
usado complementarmente ao pri
meiro) é estimar o saldo migratorio 
por grupos de idade (ou faixas etá
rias). Uma limitação —  contorna- 
vel — desse processo é a de não 
fornecer dados suficientes para es
timar o saldo migratório dos que 
nascem no período intercensitãrio.

M igração  anim al

No estudo do comportamento* 
dos animais, o termo “ migração" 
designa um fenômeno bastante di
ferente da migração humana: para
c a d a  u m a  d a s  e s p é c ie s  em  «que
ocorre, a migração animal é quase

sempre um acontecimento que se 
repete com regularidade e precisão, 
entre pontos bem determinados de 
partida e chegada.

Os principais tipos de migração 
animal são a latitudinal (norte— 
sul), longitudinal (leste— oeste) e a 
altitudinal (um dos habitats é mon
tanhoso e o outro um vale ou planí
cie). A migração pode ser solitária 
ou em bandos.

Esses “ êxodos” animais estão 
determinados também no tempo. 
Uns migram no inverno, de regiões 
frias para outras mais quentes, a 
fim de manter a temperatura corpó
rea e conseguir alimento mais facil
mente. Outros, como certos peixes, 
migram no período de reprodução.

Os animais mais conhecidos por 
suas mudanças são os pássaros. A 
migração faz parte do ciclo anual 
de certas aves, e regula-se pelo sis
tema endócrino, principalmente 
pela hipófise: antes da migração, 
há um acúmulo de gorduras que se
rão usadas como “reserva de com
bustível” para as longas viagens.

Há espécies de passarinhos que 
migram solitariamente da Europa 
até o centro da África, voando 
sempre à noite. A viagem de volta 
é feita com tal precisão que chegam 
a retornar ao mesmo arbusto onde 
nasceram. Há pássaros ainda que 
migram do círculo Ártico até a Ar
gentina e mesmo até o Antártico.

Também os répteis, os mamífe
ros, os peixes, os insetos e outros 
g ru p o s  a p re s en ta m  e s p é c ie s  qu e  
migram.
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ENTRADA DE IMIGRANTES NO ESTADO DE SAO PAULO: 1870-1952
(princi pais nacionalidades)

■ Imigrantes Italianos Espanhóis Portugueses Alemães Austríacos Japonêses Outras
recebidos % % % % % % %

1870-1879 11 330 30,1 2,6 14,6 9,6 1,5 _ 41,6
1880-1889 183 505 78,8 3,0 12,3 1,3 1,4 — 3,2
1890-1899 734 985 58,5 11,8 8,0 1,0 2,0 — 18,7
1900-1909 364 834 47,5 24,1 15,5 1,1 1,5 0,2 10,1
1910-1919 446 582 23,7 30,3 29,7 1,5 1,1 6,1 7,6
1920-1929 487 253 15,3 13,1 23,2 6,7 1,8 11,7 28,2
1930-1939 198 122 6,3 3,3 18,3 5,2 0,7 51,3 14,9
1940-1949 53 992 17,6 2,4 33,6 3,9 1,4 5,5 35,6
1950-1952 113 049 25,2 16,0 36,0 3,9 0,7 0,3 17,9

100% 34.5 15,7 18,6 2,7 1,5 7,3 19,7
(2 593 652) (894 037) (406 448) (481 572) (70 837) (39 693) (190 063) (505 949J

Fonte: Departamento de Imigração í Colonização, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.

As tartarugas igualmente ofere
cem exemplos de migração, entre 
eles o que ocorre com os quelônios 
da costa do Nordeste brasileiro que 
vão pôr seus ovos na pequena ilha 
de Ascensão. Essa ilha fica a meio 
caminho entre o Brasil e a África, 
e as fêmeas precisam fazer uma 
viagem de mais de dois mil quilô
metros, nadando contra a corrente 
equatorial sul. Ao nascerem, os fi
lhotes lançam-se ao mar e acabam 
chegando ao Brasil, sem contar 
com qualquer ajuda de tartarugas 
mais velhas. Ao atingirem a m atu
ridade sexual, as fêmeas voltam 
sem guia à ilha onde nasceram, 
põem ovos e regressam ao Brasil.

Entre várias espécies de borbole
tas migradoras, há uma que voa da 
Grã-Bretanha ao deserto do Saara 
e vice-versa (atravessando o Medi
terrâneo), e se reproduz tanto num 
como noutro habitat*.

A maioria dos peixes vive só na 
água doce ou só na salgada,_ mas 
os gasterosteídeos e os cotídeos 
adaptaram-se às duas. O salmão, a 
savelha e algumas trutas deslo- 
cam-se da água salgada para a 
doce com o objetivo de desovar, 
pelo que são chamados anádro- 
mos; as enguias de água doce in
vertem o processo (vão para a âgua 
salgada, com o mesmo fim) e são 
chamadas catádromas. Embora a 
maioria dos peixes tenha distribui
ção restrita, agrupando-se princi
palmente em águas continentais 
onde formam “faunas”, há espécies 
marinhas que migram largamente 
dentro dos oceanos. Muitas delas 
migram periodicamente, como as 
aves: assim, a barracuda e o espa
darte dirigem-se para o norte na 
primavera e para o sul no outono 
(migração longitudinal). O baca
lhau e o arenque dos oceanos mi
gram em direção às costas, para 
desovar em praias ou bancos de 
areia.

No estudo da migração animal, 
procura-se primeiro descrever mi
nuciosamente as características do 
fenômeno, como datas das viagens, 
horários de repouso, rotas, alimen
tação no trajeto, etc. Esse trabalho 
é feito através da observação no 
ambiente natural e da captura dos 
indivíduos previamente marcados.

N u m a  seg u n d a .fa se , an a lisam -se  
e co m p a ra m -se  o s d a d o s  desc riti-

Em sua rota. a tartaruga orienta-se pelo Sol. ("Dermochelys coria

As cegonhas se deslocam em bandos numerosos. ("Ciconia ciconia".)

vos e, fazendo-se experimentos no 
ambiente natural e em laboratório, 
tenta-se descobrir as causas das mi
grações e os mecanismos que per
mitem ao animal orientar-se du
rante a viagem.

Causas e mecanismos

Acredita-se que os hábitos mi
gratórios se desenvolveram gradati- 
vamente por seleção* natural, mo
tivados sobretudo por dificuldades 
na obtenção de alimento durante o 
inverno e pela necessidade de pro
teção contra predadores durante a 
estação reprodutiva. A prática ter 
se-ia tornado hereditária, o que ex
plicaria o fato das migrações sem 
aprendizado.

Nos casos das espécies que atra
vessam o mar, supõe-se que, 
quando essas espécies ou seus an
cestrais começaram a recorrer à 
migração, os continentes ainda es
tariam ligados ou muito próximos 
(portanto, a distância a percorrer 
seria pequena). Com o suposto 
afastamento gradual entre os conti
nentes, os indivíduos mais aptos 
para empreender as prolongadas 
viagens sobreviveram e assim a es
pécie foi desenvolvendo a capaci
dade para grandes travessias.

Quanto aos mecanismos de 
orientação*, procura-se descobrir 
quais os indícios que o animal uti
liza para manter-se na rota. M onta
nhas, linhas de litoral, odores, posi
ção do sol e das estrelas são os 
indicadores mais comumente su
postos. Investiga-se também a pos
sibilidade de algumas espécies pos
suírem algum órgão ou arranjo 
interno que permita orientaçao 
magnética. Em experiências feitas 
para testar a orientação das aves, 
algumas mostravam um ângulo de 
orientação constante em relação a 
um sol artificial, enquanto outras 
mudavam esse ângulo de acordo 
com a hora do dia (o que supõe a 
capacidade de compensar as mu
danças de posição do sol, para 
feito de orientação). Provou-se 
que mesmo animais colocados em 
quartos à prova de luz, mostravam 
compensação correta para o ân
gulo de orientação pelo sol, o que 
faz supor ainda a existência de ca
pacidade para medir o tempo, inde
pendentemente da observação vi
sual da posição solar.

A orientação pelo sol foi notada 
também em abelhas, estorninhos, 
peixes e tartarugas. Observou-se 
ainda que pássaros migratórios no
turnos. como a toutinegra, usam as 
constelações de estrelas para se 
orientar.

Sejam quais forem, em cada 
caso, os indicadores usados, os 
animais migratórios possuem uma 
capacidade notável e ainda mal co
nhecida, geneticamente determi
nada, de reagir aos estímulos (dos 
indicadores) sem nenhum “plano 
de viagem”, sem qualquer antevi
são do ponto de chegada, sem no
ção alguma acerca da função de 
seu próprio comportamento.

VEJA TAM BÉM : Censo D emo
gráfico: Demografia; Estatísticas 
Vitais; Etologia; Mortalidade; Na
talidade; Orientação; População.
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Na paisagem da capital industrial italiana destaca-se a catedral gótica, construída durante cinco séculos.

Na planície Padana (norte da 
Itália), entre os Alpes e o vale do 
Pó, situa-se Milao, capital da 
província homônima e da região da 
Lombardia. Situada às margens do 
pequeno rio Olona, quase no centro 
da planície lombarda, a cidade é o 
principal centro industrial e comer
cial do país, além de grande centro 
cultural e sede de um dos mais in
fluentes arcebispados da Igreja Ca
tólica.

A província de Milão possui 
uma área de 2 762 km2 em que vi
viam, em 1970, 3 817 757 hab. Pre
domina nela o clima temperado de 
tipo continental, com chuvas fre
qüentes. A temperatura de inverno, 
em janeiro, apresenta a média de 0 
a 2o C, enquanto que no verão (ju
nho) a média é de 23 a 25 graus. 
Além da capital, outros núcleos im
portantes da província são Leg- 
nano, Monza e Lodi.

A cidade de Milão possuía, em 
1971, 1 724 173 habitantes, e essa 
população estava em incessante 
crescimento (mais de 70 000 pes
soas por ano) com as correntes mi
gratórias de outras partes da Itália.

Agricultura, indústria e 
transportes

Graças ao regime pluvial favorá
vel e aos solos fertilíssimos, cons
tantemente renovados pelos alu
viões trazidos pelos rios Pó, Ticino, 
Olona e Adda, a região lombarda 
dispõe de agricultura altamente 
produtiva, beneficiada também 
pela exploração racional (aduba- 
gem e irrigação). Aproximada
mente 85% da terra destinam-se à 
rotação de produtos agrícolas, fi
cando o restante para o refloresta- 
mento. A principal riqueza agrícola 
tem sua base no binômio forragem- 
criação de gado, especialmente no 
sul (com centro em Lodi), e no leste 
(Melzo). Entre os gêneros agríco
las, figuram o trigo, o milho e um 
pouco de arroz, salientando-se 
plantações de amoreira para cria
ção do bicho-da-seda.

O progresso econômico da ci
dade de Milão iniciou-se após a 
conquista da unidade política da 
Itália (1849/70), com a criação de 
pequenas indústrias, muitas delas 
fundadas por empresários alemães 
e logo seguidas pela instalação de 
grandes fabricas, bancos e compa
nhias de seguros. Com o tempo, 
formou-se a concentração indus
trial mais importante do país entre 
os cursos dos rios Ticino e Adda, 
em torno de Milão e prolongan- 
do-se até a depressão constituída 
pelos lagos alpinos.

Hoje a cidade de Milão abriga 
grandes indústrias mecânicas e ele
trotécnicas. A maior parte das anti
gas fábricas transferiu-se do centro 
urbano para os subúrbios, instalan- 
do-se ao longo dos eixos de expan
são da cidade e das modernas rodo
vias, que a vinculam a todo o país. 
O principal desses eixos é o que se 
d irig e  a  Sesto  S an  G io v a n n i e 
Monza, onde se localizam os com

plexos industriais da Pirelli, Breda, 
Marelli e as aciarias Falk. Sesto 
San Giovanni é um centro siderúr
gico que abastece as indústrias me
cânicas pesadas da área; Monza 
produz tecidos e aparelhos eletro
domésticos; e, em Lambrate (a 
leste), desenvolvem-se as indústrias 
automobilística e gráfica.

Na alta planície do norte de Mi
lão, formou-se um denso aglome
rado de fábricas que modificou por 
completo a paisagem. Busto Arsi- 
zio, Legnano e Gallarate abrigam 
tecelagens de algodão e indústrias 
mecânicas e metalúrgicas. Saronno 
produz vagões ferroviários e má
quinas pesadas; Rho concentra 
grandes refinarias de petróleo; De- 
sio e Arise fabricam automóveis; e, 
em Sesano Maderno, estão instala
das indústrias químicas. Ao sul de 
Milão, destacam-se Vigevano, a 
“capital do calçado”, e Pávia, com 
suas fábricas de máquinas de cos
tura. Bérgamo e Brescia especiali

zaram-se na produção de tecidos e 
máquinas.

Gozando de excelente localiza
ção geográfica, Milão é o mais im
portante entroncamento ferroviário 
e rodoviário da Itália. D a cidade ir- 
radiam-se as vias de comunicação 
que ligam a planície do Pó aos Al
pes e se prolongam até a Suíça, a 
França e a Alemanha. Entre os ei
xos rodoviários, destacam-se a Via 
Emília, que se dirige para Rímini e 
liga Milao à costa do Adriático, a 
Via de! Sempione, que vai até o 
Passo dei Sempione, e a rodovia 
que vincula a cidade ao lago de 
Como e ao Passo Spulga. Estas 
duas últimas rodovias ligam Milão 
à Suíça. Outras estradas modernas 
ramificam-se de Milão em direção 
a numerosas cidades italianas.

As principais vias férreas se
guem da capital lombarda para Tu
rim, Gênova, Veneza e Bolonha. 
Através do túnel transalpino, Mi
lão liga-se com toda a Europa por

via terrestre. O tráfego aéreo é ser
vido pelos aeroportos de Linate 
(Forlanini) e de Malapensa.

Milão expandiu-se na planície 
lombarda, absorvendo pequenos 
núcleos das proximidades, alargan
do-se em aneis concêntricos ao re
dor da antiga cidade romana, da 
qual ainda restam alguns vestígios.

A fisionomia 
urbana de Milão

Do centro da cidade partem am
plas avenidas margeadas por mo
dernos edifícios.

Entre os monumentos arquitetô
nicos célebres está o Duomo, cate
dral de estilo gótico erigida no cen
tro da cidade; essa igreja, iniciada 
em 1386 por Gian Galeazzo Vis- 
conti (1351-1402), levou cinco sé
culos para ser totalmente cons
truída. Outras igrejas célebres são 
as de San Lorenzo, Sant’Ambro- 
gio, Sant’Eustorgia e Santa Maria
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Mesmo transformada em grande centro industrial, Milão conservou a antiga beleza: em cima, a Igreja e a porta 
de São Cristóvão e a velha porta Ticinese: embaixo, a galeria Vítor Manuel II e a cidade ao pôr-do-sol.

delle Grazie, onde se encontra a 
Ultima Ceia de Leonardo* da 
Vinci.

Edifícios dignos de nota são o 
Teatro delia Scala —  construído 
entre 1776 e 1778 por Giuseppe 
Piermarini (1734-1808) — , que já  
foi o primeiro centro operístico do 
mundo; a Pinacoteca Brera, possui
dora de notável coleção de pintura 
italiana; o Palácio delPAmbro- 
siana, com biblioteca e pinacoteca; 
e o museu do Castello Sforzesco.

Milão possui três grandes uni
versidades: a do Estado, a Católica 
do Sagrado Coração e a Comercial 
Luigi Bocconi. A Escola Politéc
nica abrange faculdades de ciên
cias, engenharia e arquitetura. Ou
tros institutos de ensino superior 
são : Conservatório de Música Giu- 
seppe Verdi, Instituto Lombardo de 
Ciências e Letras, Academia de Be 
las-Artes Brera, Instituto de Pes
quisa Nuclear Enrico Fermi e Insti
tuto de Quimioterapia.

H istó ria

Fundada pelos celtas ínsubres, 
no século IV a.C., Milão foi con
quistada no ano de 222 a.C. pelos 
romanos, tornando-se importante 
centro comercial, cultural e artís
tico (com o nome de Mediolanum). 
Assim, no início do século IV d.C., 
Maximiano transferiu para Milão a 
corte imperial, e a cidade começou 
a superar a própria Roma. O Edito 
de Milão, promulgado em 313, ins
taurou a paz religiosa e deu à ci
dade foros de metrópole eclesiás
tica. Em 452 a cidade foi saqueada 
pelos hunos de Atila*; em 493, pas
sou ao domínio do ostrogodo Teo- 
dorico*. De 569 a 774, fez parte do 
reino lombardo, superada em im
portância por Pávia. Na época dos 
carolíngios*, retomou o primeiro 
lugar.

Na Alta Idade Média, Milão foi 
administrada por condes imperiais 
e, em seguida, por seus arcebispos. 
Nela se desenvolveu, então, o mo
vimento popular dos “ patarinos” , 
grupo cristão que combatia a simo- 
nia e o nicolaísmo do alto clero 
lombardo, apoiando a política re
formadora inaugurada pelos papas 
Estêvão JX  (7-1058) e Alexandre* 
II. No século XII, Milão conquis
tou sua independência comunal e 
encabeçou a Liga Lombarda con
tra os Hohenstaufen, dinastia que 
dominava o Sacro Império Germ â
nico. Mas, em 1158, foi retomada 
por Frederico* Barbarroxa e, em 
1162, totalmente destruída por ter 
resistido a esse imperador. Em 
1167, reergueu-se e, à frente das 
outras cidades lombardas, reiniciçu 
a luta contra o Império Germânico, 
derrotando Frederico, em 1176. 
Pela paz de Constança (1183), o 
imperador reconheceu a indepen
dência das cidades lombardas.

O século X III assinala grande 
progresso econômico em Milão, 
onde surgem formas iniciais de 
produção capitalista. Os lombar- 
dos tornam-se famosos em toda a 
Europa como banqueiros. Em 
1311, a facção dos gibelinos; der
rota os guelfos; os Visconti, líderes 
vitoriosos obtêm do Imperador 
Henrique* VII o título de “vigários
im p e r ia is ” . F m  1450. p a r  a e n fr e n 
tar Veneza, Milão entrega-se álide-

rança do condottiere Francisco 
Sforza*, cujos descendentes gover
nariam até 1535.

De 1498 a 1526, o rei francês 
Luís XII (1462-1515) e seu suces
sor Francisco* I disputaram o 
domínio de Milão com os Sforza, 
mas, em 1526, pelo Tratado de Ma
dri, a França abandonou sua pre: 
tensão de anexar os territórios ita
lianos. Em 1535, com a morte do 
último Sforza, Milão foi anexada 
por seu suserano Carlos* V, da 
casa dos Habsburgos (Carlos I da 
Espanha). Em 1540, Carlos V doou 
Milão a seu filho, o futuro Filipe II,
p rrilo n g an d o -se  o d o m ín io  espa- 
nhol até 1706, quando os austría

cos invadiram a cidade. Seguiu-se, 
a partir de 1714, a dominação da 
Áustria. Em 1796, Napoleão* ocu
pou Milão e, em 1797, o Tratado 
de Campofórmio converteu-a em 
capital da República Cisalpina, de
pois da República Italiana (1802) e 
do Reino da Itália (1805). Em 
1815, a cidade retornou ao domí
nio austríaco, tornando-se capital 
do reino lombardo-veneziano.

Milão converte-se no foco da 
conspiração contra os austríacos, 
que são expulsos em 1848, sendo a 
cidade ocupada pelos piemonteses. 
Os austríacos reconquistam-na 
lo g o  d ep o is  e a  lib e rta ç ão  d e fin itiv a  
só acontece em 1859, com a vitória

dos franco-sardos em Magenta.
O armistício de Villafranca a in

clui no Piemonte, cujo rei, Vítor* 
Manuel, ocuparia, em 1861, o 
trono da Itália politicamente unifi
cada.

A revolução industrial que já  
ocorria em Milão, fundada sobre
tudo na produção de algodão e ar
tefatos de metal, prenunciava o pa
pel que a cidade teria no desenvol
vimento do país e que se evidencia 
na Feira Internacional, ali realizada 
anualmente.

VEJA TAM BEM : Itália.
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Milenarismo

A idéia apocalíptica do reino 
messiânico, que remonta ao zoroas- 
trismo, inspirou o islamismo* e o 
cristianismo*, depois de ter possi
velmente influenciado a religião de 
Israel durante o cativeiro babiló
nico. Os termos “milênio” e “ qui- 
liasmo” (do grego Khiliás) refe
rem-se a um período de 1 000 anos 
que englobou tanto a esperança dos 
judeus* de que um messias os liber
taria do jugo romano, quanto a 
crença de que Cristo* retomaria 
para estabelecer seu glorioso reino 
na Terra.

A partir do século III, porém, 
surgiram tentativas visando a desa
creditar a esperança cristã na re
denção milenar.

No século V, Santo Agostinho* 
afirmava que o “ Reino de Deus” 
na Terra nao passa de uma alegoria 
e que o Millenium  iniciou-se com 
o cristianismo e iria se realizar com 
e através da. Igreja. A partir do 
Concílio de Éfeso (431), a crença 
milenar foi excluída da  doutrina 
oficial e rejeitada pela Igreja domi
nante. Passou entao a fazer parte 
apenas da tradição religiosa popu
lar.

O milenarismo não se restringe 
a fenômenos ligados à tradição ju- 
daico-cristã. Muitas outras reli
giões são marcadas por ele, como 
por exemplo a dos guaranis*: 
mesmo antes da chegada dos portu-

fjueses, esses índios brasileiros rea- 
izavam periodicamente grandes 

migrações, procurando uma “terra 
prometida”.

A insatisfação com o presente e 
a busca de tempos mais felizes 
constituiriam a motivação básica 
das tendências milenaristas. Antro
pólogos e sociólogos vêem o mile
narismo latente em quase todos os 
grupos oprimidos e marcados por 
sentimentos de rejeição ao mundo 
em que vivem.

Assim, a tendência costuma apa
recer em momentos de profunda 
crise, como ocorreu nos Estados 
Unidos, em fins do século X IX  e 
começo do século XX, com teste
munhas de Jeová, mórmons, adven- 
tistas do sétimo dia, seitas holin- 
ness, pentecostais e outras, em 
interpretações fundamentalistas de 
textos bíblicos apocalípticos.

O milenarismo pode ocorrer 
também quando povos primitivos 
sofrem radicais mudanças em sua 
organização social e tradição cul
tural, em conseqüência de contato 
com civilizados. Por exemplo, logo 
após a colonização inglesa (1896), 
os shona, da Rodésia, passaram a 
interpretar fenômenos naturais 
como conseqüência da chegada dos 
colonialistas. Para que voltassem 
os bons tempos do “Império de 
Rozw”, os fiéis iniciaram a ma
tança dos brancos.

Embora os movimentos messiâ
nicos sejam todos milenaristas, a 
reciproca nem sempre é verdadeira. 
É o caso dos estranhos “cultos de 
carga” da Melanésia: neles não se 
espera um messias-salvador, mas a 
chegada de uma “carga” especial.

Os nativos vigiam ininterrupta
mente o horizonte, à espera do na
vio ou avião que trará a carga — 
cujo “ segredo’ de confecção teria 
sido roubado dos ancestrais pelos 
europeus. Os profetas locais anun
ciam que o segredo voltará para o 
grupo, desaparecendo imediata
mente o domínio dos brancos, ini- 
ciando-se assim uma era de grande 
pro speridade.

Geralmente, nos movimentos 
milenaristas existe um profeta a 
anunciar a iminência do rim do

mundo através de cataclismos, ex
primindo uma luta de morte entre 
forças do bem e do mal. Os ances
trais, Deus ou qualquer outra força 
libertadora, entao inaugurariam, na 
Terra, o reino de felicidade e de jus
tiça para o povo eleito.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
Islamismo; Judaísmo; Messia
nismo; Mórmons; Pentecostais; 
Profetas; Testemunhas de Jeová.
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A,fundação das colônias gregas 
da Ásia Menor foi acompanhada 
de profundas rupturas na antiga es
trutura patriarcal e gentílica. Ao 
mesmo tempo que, nessas colônias, 
novas formas de atividade econô
mica se desenvolvem —  particular
mente a navegação e o comércio 
— , intensificam-se as relações com 
outros povos e tornam-se distantes 
as velhas tradições remanescentes 
da sociedade miceniana. Durante o 
século VII a.C., essas novas condi
ções de vida acentuam-se devido à 
revolução econômica, representada 
pela adoção do regime monetário. 
A moeda, facilitando as trocas, 
vem fortalecer econômica e social
mente aqueles que viviam do co
mércio, da navegação e do artesa
nato, marcando definitivamente a 
decadência da organização social 
baseada na aristocracia de sangue, 
cujos privilégios eram justificados 
pelos relatos mitológicos.

Natural, portanto, que ocorres
sem nas colônias gregas da Ásia 
Menor as primeiras manifestações 
de um pensamento dotado de tam a
nha exigência de compreensão ra
cional, que é capaz de produzir 
ciência teórica e filosofia. Então, o 
tipo de racionalismo expresso por 
Hesíodo* em suas obras cede lugar 
a uma nova e mais radical forma 
de pensamento racional, que não 
parte da tradição mítica, e sim das 
realidades apreendidas na experiên
cia humana cotidiana. Os dados da 
experiência sensível são racional
mente coordenados, __ buscando-se 
integrá-los numa visão compreen
siva e unitária. Dentro desse es
pírito surgem, na Jônia, as primei
ras concepções científicas e 
filosóficas da cultura ocidental, 
apresentadas pela escola de Mileto.

Segundo uma tradição que re
m onta aos próprios gregos antigos, 
o primeiro filosofo teria sido Ta
les*, de Mileto. As datas a respeito 
de sua vida são incertas, saben
do-se, com segurança, que ele viveu 
no período compreendido entre o 
final do século VII e meados do sé
culo VI a.C. Famoso como mate
mático, alguns autores consideram, 
todavia, que a fama —  que o si
tuou entre os “ Sete Sábios da Gré
cia” — deveu-se, em seu tempo, so
bretudo à sua atuação política.

Do ponto de vista da história do 
pensamento filosófico, a importân
cia de Tales adviria sobretudo de 
ter afirmado que a água era a ori
gem de todas as coisas. A água se
ria a physis —  que, no vocabulário 
da época, abrangia tanto a acepção 
de fonte originária” quanto a de 
“processo de surgimento e de de
senvolvimento”, correspondendo 
perfeitamente a “gênese”. Para 
Aristóteles*, teria inicio com Tales 
a explicação do universo através da 
“causa material” . Historiadores 
modernos, porém, rejeitam a inter
pretação aristotélica, que “aristote- 
liza” Tales, e lhe atribui preocupa-
çoes metafísicas. Assim e que para
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Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da cultura ocidental.

Paul Tannery, Tales foi importante 
apenas como introdutor na Grécia 
de idéias matemáticas orientais 
(que ele desenvolveu) e de mitos 
cosmogônicos, particularmente 
egípcios (que laicizou, dando-lhes 
sustentação racional). Já  para Olof 
Gigon, aquele surgir da água signi
ficaria um processo de natureza 
geológica e não metafísica: tudo es
taria  originariamente encoberto 
pela água que, evaporando-se, per
mitiu que as coisas aparecessem.

Em meados do século VI a.C., a 
chefia da “escola” de Mileto — 
que não representava propriamente 
uma instituição, mas uma linhagem 
de pensadores — passou a Anaxi- 
mandro*. Introduziu na Grécia e 
aperfeiçoou o relógio de sol (gnó- 
mon), de origem babilónica, e foi o 
primeiro a traçar um mapa geográ
fico. Para Anaximandro, o uni
verso teria resultado das modifica
ções ocorridas num princípio 
originário ou arkhê. Esse princípio 
seria o ápeiron (infinito ou ilimi
tado). Desde a Antiguidade, discu
te-se se o ápeiron pode ser interpre
tado como infinitude espacial, 
como indeterminação qualitativa, 
ou se envolve os dois aspectos. 
Certo é que, para Anaximandro, o 
ápeiron seria animado por um mo
vimento que ocasiona a separação 
d o s  p a r e s  d c  o p o s t o s .  P e l a  p r i m e i r a

vez exprimindo a noção de justiça 
universal, Anaximandro, no único 
fragmento que restou de sua obra, 
afirma que, ao longo do tempo, os 
opostos pagam entre si as injusti
ças reciprocamente cometidas. 
Para alguns isso significaria a lei 
do equilíbrio universal, instaurado 
através do processo de compensa
ção dos excessos.

O último representante da filoso
fia jónica sediada em Mileto foi 
Anaxímenes*. Para ele, o universo 
seria resultante das transformações 
de um ar infinito (pneüma ápeiron). 
Aproveitando, segundo alguns his
toriadores, a sugestão oferecida 
pela técnica de fabricação de feltro, 
Anaxímenes afirmava que todas as 
coisas seriam produzidas através 
do duplo processo mecânico de ra- 
refaçao e condensação do ar infi
nito. A Anaxímenes —  como tam 
bém a Anaximandro —  os 
doxógrafos (escritores antigos que 
recolheram ou transcreveram as 
opiniões dos primeiros filósofos) 
atribuem a doutrina da constitui
ção, a partir da arkhê única, de inu
meráveis mundos, gerados suces
siva e/ou simultaneamente.

VEJA TAM BÉM : Cosmogonia; 
Grécia, Fré-socráltcos.

Milho

Uma das primeiras providências 
tomadas por Colombo* ao chegar 
a Cuba em 1492 foi enviar ao inte
rior da ilha uma expedição de reco
nhecimento que, ao voltar, trouxe 
alguns grãos amarelos. Denomina
dos maiz pelos nativos, serviam 
como base de sua alimentação.

Era o milho. Seu sabor agradá
vel induziu os europeus a leva- 
rem-no para o Velho Mundo. Em 
duas gerações o milho expandiu-e 
por toda parte, deixando no esque
cimento a origem americana.

Do Canada à Argentina, a cul
tura do milho era pouco trabalhosa 
e sua colheita, relativamente abun
dante. O método de plantio, quase 
idêntico em todas as regiões, con
sistia na derrubada das matas, 
queima da vegetação e semeadura 
nas cinzas.

Descrição botânica

O milho pertence à divisão das 
angiospermas, classe das monoco- 
tiledôneas, ordem das graminales 
(glumiflorae), família das gramí- 
neas*, com, o nome científico de 
Zea mayz. É planta anual, de caule 
(colmo) reto e robusto, atingindo 
até 3 m de altura. As raízes distri
buem-se em cabeleira e as folhas, 
compridas e largas, de bordas lisas, 
dispõem se alternadamente pelo 
caule.

Trata-se de planta monóica, isto 
é, o mesmo pé possui flores dos 
dois sexos. As flores masculinas 
reúnem-se em inflorescências do 
tipo panícula no ápice do caule e

são conhecidas como “pendão” do 
milho, enquanto as femininas agru- 
pam-se em outras inflorescências, 
situadas nas axilas das folhas (local 
onde a folha se liga ao caule). São 
protegidas por vãrias folhas envol
ventes e grossas —  as brácteas — 
e fixam-se em torno de um centro 
carnoso — o sabugo. De cada uma 
dessas flores sai um estilete muito 
comprido, popularmente denomi
nado “barba” ou “cabelo”. Todo o 
conjunto é chamado “ boneca” do 
milho.

Como os milhares de grãos de 
pólen encontrados no pendão são 
muito leves, o vento os transporta 
facilmente. Ao cair sobre os estig
mas (parte receptiva do estilete) 
(barba do milho), é feita a poliniza
ção*. Os óvulos, depois de fecunda
dos, constituirão os frutos ou grãos 
(seiscentos a setecentos por espiga, 
em média).

Dezenas de variedades

O número de variedades do mi
lho provavelmente ultrapassa o de 
qualquer outra planta cultivada. 
Pela quantidade de formas e cores, 
sua classificação sempre apresen
tou dificuldades. Calcula-se a 
existência de 100 a 150 diferentes 
tipos de milho em todo o mundo, 
embora comercialmente apenas 
cinco sejam importantes, de acordo 
com a textura dos grãos:

MILHO INDENTATA — 
grãos longos, chatos, com uma de
pressão na cabeça, é o principal 
tipo comercial dos Estados Unidos. 
Ocorre com qualquer coloração, 
mas apenas o branco e o amarelo 
têm valor comercial. Na alimenta
ção humana é mais importante o 
amarelo, rico em caroteno (precur
sor da Vitamina A), mas o branco

O  m ilh o  é  o r ig in á r io  d a  A m é r ic a ,  d e  o n d e  s e  e s p a lh o u  r a p id a m e n te  p a r a  o s  
d e m a is  c o n t in e n te s .  ( M o ç a s  D a n tu , da Arrica, s o c a n d o  m ilh o  e m  pliao.)
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Semeado no início das chuvas, em linhas espaçadas de 1 metro, o milho pode ser colhido poucos meses depois.

apresenta maiores aplicações in
dustriais.

MILHO INDURATA — de 
consistência dura e pouco graúdo. 
Adapta-se a climas temperados e 
frios, sendo, por isso, abundante no 
norte dos Estados Unidos e no C a
nadá.

MILHO AM ILACEA —  difere 
do anterior pela textura dos grãos, 
sendo maior e mais macio, o que 
justifica sua preferência nas regiões 
onde é alimento básico.

MILHO SACARATA — tam 
bém chamado milho doce, muito 
rico em dextrina; usado quase ex
clusivamente para a alimentação 
humana.

MILHO EVERTA ou ROS- 
TRATA —  apresenta grãos peque
nos, duros e cristalinos. Conside
rado o tipo extremo do milho duro 
(indurata). Sob efeito do calor, as 
células se expandem devido à 
grande pressão interna de vappr de 
agua e os grãos “ estouram”. E uti
lizado para pipoca e considerado 
também o mais primitivo de todos 
os tipos comerciais.

Cuidados no cultivo

O milho é uma planta exigente: 
não suporta terrenos muito ácidos, 
nem clima seco ou frio. Exige um 
solo razoavelmente fértil, sendo por 
isso aconselhável a rotação das 
culturas.

Nos solos ácidos deve ser feita a 
calagem (mistura de calcário à 
terra), com uma antecipação 
mínima de sessenta dias.

Também com antecedência de- 
ve-se fazer uma boa aração, com 
sulcos de 20 a 30 cm de profundi
dade, a fim de revolver e decompor 
as matérias orgânicas do solo e co
locar à disposição das plantas to
dos os elementos nutritivos. A gra- 
dagem é aconselhável para quebrar 
torrões e destruir ervas daninhas.

A adubação* é importante, espe
cialmente em solos cansados. Pode 
ser básica de plantio (o adubo é 
distribuído pelos sulcos) e nitroge

Cada espiga reúne, em média, de seiscentos a setecentos grãos de milho.

Há mais de uma centena de tipos de milho, entre os quais os de pipoca 
(1, 2, 7 e 8), os híbridos (3 e 6). o revestido por gluma (4) e o negro (5).

nada de cobertura (realizada um 
mês após o nascimento da planta, 
com o adubo colocado a seu redor).

A época ideal para o plantio é o 
início da estação das chuvas (no 
centro-sul do Brasil, outubro e no
vembro). A semeadura deve ser 
feita em linhas com 1 m de separa
ção, a uma profundidade de cerca 
de 15 cm, cobrindo-se a semente 
com 3 ou 4 cm de terra, seguindo 
as curvas de nível do terreno.

A fim de atenuar os danos cau
sados pelas pragas*, o milho deve 
ser colhido no momento certo e re
colhido em local desinfetado. 
Mesmo após a colheita, corre o 
risco de ser atingido por carunchos 
ou traças-de-cereais, mas pode ser 
protegido com inseticidas apropria
dos, comuns no comércio. Também 
os ratos costumam atacar o cereal 
armazenado.

Aproveitamento total

O mundo inteiro cultiva milho. 
Sua produção anual atingiu, em 
1973, 310 768 000 t. Estados Uni
dos e China são grandes produto
res. O Brasil, no mesmo ano, atin
giu a considerável cifra de 
14 109 987 t. Nesse ano, os Esta
dos que mais produziram milho no 
Brasil foram o Paraná (3 005 987 
t), São Paulo (2 100 808 t), Minas 
Gerais (1 994 233 t) e Santa C ata
rina (15 603 486).

Toda a planta (espiga, colmo, 
follis, etc.) pode ser utilizada para 
a forragem* de animais. O óleo 
bruto do milho é aplicado na indús
tria de sabões e o refinado, em pro
dutos farmacêuticos e graxa para 
couros, além de entrar na composi
ção de inseticidas.

Por ser muito saudável e de fácil 
digestão, emprega-se o óleo refi
nado e alcalinizado na alimenta
ção; as sobras de sua fabricação 
fornecem a torta de milho, para 
forragem de animais.

O amido extraído dos grãos é 
utilizado com fins alimentícios 
(maisena), em doces, gomas de 
mascar e pão. É também usado na 
indústria de tecidos, pilhas, cosmé
ticos, explosivos^ etc. Da mesma 
forma, a glicose ê usada na alimen
tação (sorvetes, refrigerantes, ge
léias, etc.) ou na confecção de 
raion, em curtumes de peles, para 
a fermentação de bebidas, vinagre, 
etc. Do milho também se fabricam 
álcool fino (de grande aplicação 
medicinal) e cosméticos.

Geralmente5 o milho é pobre em 
lisina, aminoácido que entra na 
composição de proteínas* do corpo 
humano. Como o organismo ê in
capaz de fabricá-la, sua presença 
na alimentação é essencial. Para re
solver esse problema, os pesquisa
dores conseguiram obter grãos 
mais ricos, com a igtroduçao de 
um gene, o fator Opaco-2. Resulta
dos compensadores levaram os.Es
tados Unidos a plantá-los a partir 
de 1969. O fator Opaco-2 não 
torna o grão mais rico em proteí
nas, mas confere-lhe maior teor de 
proteína de maior poder nutritivo, 
através da lisina.

VEJA TAM BÉM : Forrageiras: 
Gramíneas.
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Militar, Questão

A chamada Questão Militar 
abrange os incidentes entre as for
ças armadas brasileiras e o governo 
imperial, ocorridos a partir de 1884 
e que indicavam o descontenta
mento dos militares com o poder 
civil aristocrata, principalmente de
pois da Guerra do Paraguai*. Esses 
incidentes avolumaram-se a ponto 
de contribuírem decisivamente no 
processo que culminou com a ação 
militar de 1889, em que se derru
bou a instituição monarquica e ins
taurou-se a república. A oposição 
ao governo imperial desenvolvida 
por outros importantes setores so
ciais —  basicamente, os novos ca
feicultores do sul e a pequena bur
guesia urbana — favoreceu essa 
evolução nos acontecimentos.

As causas do descontentamento

Nos primeiros trinta anos de in- 
dependencia, havia carência de ci
vis com instrução e os militares 
participaram intensamente da vida 
política e administrativa do Brasil. 
A carreira militar era atrativa e 
seus altos postos vinham sendo 
ociípados por homens ligados às 
classes dirigentes — o que lhes fa
cilitava uma rápida ascensão, 
como ocorreu, por exemplo, com

Caxias*, que foi major antes dos 
trinta anos e general antes dos qua
renta. Esses oficiais em geral parti
lhavam dos interesses da camada 
dominante e podiam alcançar altas 
posições na vida nacional com 
certa facilidade.

Com o desenvolvimento das es
colas de direito (criadas a partir de 
1827), a situação mudou radical
mente. Os “ legistas” (como eram 
chamados os que se formavam em 
direito) passaram a controlar os 
mais importantes postos políticos e 
administrativos, enquanto a parti
cipação militar nessas posições di
minuía gradualmente (até tornar-se 
inexpressiva na década de 1880).

A atenuação das agitações inter
nas durante o Segundo* Reinado 
(depois dos conturbados anos sob 
D. Pedro* I e os regentes) contri
buiu para fortalecer a idéia de que 
manter uma oficialidade militar nu
merosa e com elevado padrão de 
vida seria, na realidade, um luxo 
inútil e um peso demasiado no or
çamento nacional. Na prática, isso 
significou a compressão ou estabi
lização dos gastos com as forças 
armadas.

A carreira militar foi perdendo 
seus atrativos e a composição so
cial das forças armadas sofreu mu
danças muito evidentes, a partir de 
1850. Dessa data em diante, redu
ziu-se bastante o número de oficiais 
provindos da aristocracia domi
nante. Nos últimos quarenta anos 
do Império, dos 135 generais de 
que se conhece a origem social,

apenas 13 eram filhos de grandes 
fazendeiros ou advogados, 1 era fi
lho de padre e 121 descendiam de 
oficiais do Exército ou da Guarda 
Nacional.

Os jovens mais ricos passaram a 
preferir profissões liberais (princi
palmente advocacia), ou foram 
cuidar de suas propriedades, traba
lhos onde encontravam um campo 
aberto, sem os limites burocráticos 
da carreira militar.

O Exército ia se profissionali
zando, acolhendo homens de ori
gem pobre e as promoções proces- 
savam-se de modo muito lento: era 
praticamente impossível chegar a 
oficial superior antes dos 35 anos 
e muitos esperavam quinze anos 
para passar de capitão a major. 
Essa reduzida mobilidade dos pos
tos, mais a baixa remuneração e as 
condiçõas precárias de vida, passa
ram a desencorajar os filhos de fa
zendeiros a seguir a carreira mili
tar.

Na década de 1880, todos os ofi
ciais tinham como principal fonte 
de renda os salários e não os lucros 
derivados da grande propriedade 
agrária ou do comércio. Seus inte
resses, portanto, não eram mais os 
da classe dominante, e sim os dos 
setores médios da população.

Junto com a profissionalização, 
desenvolveu-se uma consciência 
política. Os estudos superiores de
ram aos oficiais mais competência 
no trato de questões técnicas, segu
rança na abordagem de problemas 
brasileiros e sensibilidade à influên

cia de novas correntes de pensa
mento vindas do estrangeiro.

Essa consciência já  estava em 
germe na década de 1850, entre os 
estudantes da Escola Militar. Na 
edição de 25 de abril de 1855 do 
jornal O Militar (redigido por jo 
vens oficiais) apareceram diversas 
queixas dirigidas principalmente 
contra “os senhores legistas”, con
siderados o grupo dominante na 
política imperial e responsabiliza
dos pelo atraso do Império, princi
palmente no campo econômico.

O jornal criticava ainda os obs
táculos criados à indústria e ao co
mércio, considerando que estavam 
entravados num emaranhado de re
gulamentos que impediam seu de
senvolvimento; a violência eleito
ral; a maneira como fora suspenso 
o tráfico de escravos (por pressão 
britânica, que “repugna a um cora
ção brasileiro”); e o tratamento 
dado ao Exército (“Tendes lançado 
sobre a classe militar um manto es
pesso de ignomínia, de compressão 
e miséria”). E defendia a abolição, 
subsídios^ a imigração e à indústria, 
construção de estradas de ferro, re
forma eleitoral e condições para 
um bom preparo militar.

Com a guerra, nova força

Um trecho do mesmo número de 
O Militar ilustra a posição dos es
tudantes da  Escola Militar e os gra
duados diante dos filhos dos ricos, 
que preferiam os cursos jurídicos: 

Quem se quiser dar ao trabalho de

O d e sc o n te n ta m e n to  d o s  m ilita res  co m  o go vern o  im perial a tin g iu  um  pon to  e x tre m o  n a  E sc o la  M ilitar, cu jo  fe c h a m e n to  um  m in istro  c h e g o u  a  propor.



Militar. Questão 147

examinar as filiações dos moços 
que freqüentam a Escola Militar, 
verá que, salvo uma ou outra exce
ção, eles são todos de família 
pouco abastada e sem influência 
para criar-lhes uma posição de 
onde possam ser úteis a si e a seus 
cam aradas; e quando encontrar al
gum nome desses que possuem o 
mágico condão de criar políticos 
abalizados, estadistas profundos, 
diplomatas felizes e administrado
res fecundos, pode de antemão afir
mar que é um bastardo, sobrinho 
pobre ou parente muito afastado: 
os filhos, os parentes e pupilos ri
cos são destinados para os cursos 
jurídicos”.

Embora dez anos antes da 
Guerra do Paraguai aquele jornal 
já  expressasse o descontentamento 
que se desenvolveria nos meios mi
litares, esse sentimento só encon
trou forças para manifestar-se mais 
intensamente ao fim do conflito.

Quando a guerra começou 
(1865), o Exército só dispunha de 
16 800 homens regulares para en
frentar 80 000 soldados para
guaios. Tornou-se indispensável o 
aumento dos efetivos brasileiros e 
para isso foi preciso conceder-lhes 
maiores recursos e ampliar o sis
tema de recrutamento, fomentando 
o voluntariado. Muitas vezes os 
“voluntários” eram escravos envia
dos à luta sob coação de seus se
nhores, com promessas de alforria.

Terminada a guerra, o corpo de 
oficiais criara forte sentimento cor
porativo, aumentara seu ressenti
mento com relação aos políticos ci
vis e passara a considerar que seu 
papel na vida nacional poderia ser 
relevante. Isto foi percebido pelo 
próprio imperador e por alguns 
políticos. O Senador Antônio da 
Silva Paranhos (7-1897), por exem
plo, que conviveu com chefes mili
tares nos últimos anos da guerra, 
escreveu numa carta  de março de 
1869: “Hoje todos os comandantes 

já  se reputam homens indispensá
veis, todos são extremamente sus
cetíveis, todos querem fazer-se de 
rogados ( . . . ) .  O elemento militar 
( . . . )  conhece que a época lhe deu 
preponderância e é zeloso desta” .

O caso Sena Madureira

A Questão Militar surgiu ligada 
à da Abolição*. O problema da 
mão-de-obra já  preocupava os mili
tares antes da guerra. O envolvi
mento de oficiais na questão aboli
cionista tomou-se maior na medida 
em que entravam em contato com 
ex-escravos engajadqs na luta. Os 
oficiais queriam um exército de ho
mens livres e instruídos, em lugar 
de ex-escravos analfabetos. No 
plano teórico, a propagação do po
sitivismo* no Exército contribuiu 
para a defesa da abolição.

Trinta anos depois das severas 
críticas publicadas em O Militar, 
alguns dos antigos estudantes que 
faziam esse jornal chegavam aos 
mais altos postos na hierarquia das 
forças armadas. Foi nessa época 
que surgiu a Questão Militar, a 
partir de um incidente ligado à 
emancipação dos escravos do 
Ceará.

Em março de 1884, os últimos
escravos do Ceará haviam sido li- "Charges" da õpoca: ministros, inclusive Cotegipe como "imperador", mandam Deodoro punir colegas (alto). Ele 
bertados, e para isso muito contri- se nega. é afastado (centro). Embaixo. Pedro II em viagem e o ministro da guerra (A. Chaves) demitido.
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buíra a ação dos jangadeiros que, 
liderados por Francisco do Nasci
mento, recusaram-se a transportar 
escravos para outras províncias 
(desde a extinção do tráfico, em 
1850, o problema da mão-de-obra 
no Brasil era solucionado pelo co
mércio interno de escravos). Em 
março de 1884, o comandante da 
Escola de Tiro de Campo Grande 
(Ceará), Tenente-Coronel Antônio 
de Sena Madureira (1841-1889) 
convidou o jangadeiro Francisco 
para visitar a escola.

A atitude de Sena Madureira, 
abolicionista que se distinguira na 
Guerra do Paraguai, tornando-se 
um dos oficiais mais respeitados do 
Exército, foi condenada pelo Gene 
ral ajudante Manuel Antônio da 
Fonseca Costa, Visconde da Gávea 
(1803-1890). Os escravocratas fize
ram  grande agitação contra o co
mandante da Escola de Tiro, e o 
ministro da Guerra, Franco de Sá, 
transferiu Sena Madureira para o 
Rio Grande do Sul.

Abolicionistas e republicanos 
deram amplo destaque ao inci
dente, criticando a decisão do mi
nistro. No mesmo ano, foi baixada 
um a ordem proibindo aos militares 
discutir publicamente questões 
políticas ou relativas às forças ar
madas, o que contribuiu para inten
sificar o descontentamento rei
nante.

Assim, em 1886, José Antônio 
Correia da C âm ara (Visconde de 
Pelotas), outro militar que se desta
cara na guerra, discursou no Se
nado afirmando que as autoridades 
políticas desprezavam o Exército. 
Ao receber uma resposta do minis
tro, acrescentou que a ação das au
toridades limitava-se à transferên
cia de oficiais quando pertenciam a 
partido político contrario, e citou 
uma série de casos.

O caso Cunha Matos

Ainda em 1886, ocorreu novo 
mcidente que agravou o problema: 
ao fiscalizar a tropa da Província 
do Piauí, o Coronel Augusto da 
Cunha Matos apontou irregulari
dades que eram comuns na epoca: 
negociatas com o soldo dos praças 
e com os prêmios aos voluntários 
e engajados. Responsabilizou por 
elas o Capitão Pedro José de Lima. 
Este, membro do Partido Conser
vador (que estava no poder), foi de
fendido na C âm ara pelo deputado 
Simplício Coelho de Rezende. 
Disse o deputado que o capitão 
fora acusado apenas por problemas 
políticos e que Cunha Matos estava 
ligado ao Partido Liberal.

Cunha Matos respondeu ao de
putado pela imprensa e foi preso 
durante dois dias, por determina
ção do ministro da Guerra, que se 
baseou na ordem proibitiva de 
1884. Novamente, o Visconde de 
Pelotas discursou no Senado, con
denando a ação ministerial e o tra
tamento dado à classe militar, 
numa situação em que, “é preciso 
pedir licença até para gemer .

Por ter sido citado nos debates 
em torno do caso Cunha Matos, o 
Tenente-Coronel Sena Madureira 
publicou um artigo no jornal repu
blicano gaúcho A  Federação, revi
vendo o incidente do Ceará. Cabia- 
lhe também uma punição (pelo

mesmo motivo que a sofrida por 
Cunha Matos). Mas Deodoro da 
Fonseca*, ao qual se subordinava, 
embora tivesse recebido ordem 
para a punição de Sena Madureira, 
recusou-se a fazê-lo e até mesmo 
deixou de comunicá-la. Deodoro 
enviou ofício a seus superiores afir
mando que não existia problema 
disciplinar passível de punição, 
pois o regulamento proibia apenas 
discussão entre subordinado e su
perior, e que não era este o caso. 
A  Federação explorou o incidente, 
condenando o tratamento dado aos 
militares pelas autoridades e o Vis
conde de Pelotas (general e sena
dor) apoiou essa posição.

O agravamento

No Senado, os conservadores 
pressionavam para que Deodoro 
cumprisse a ordem de punição. No 
Rio Grande do Sul, o corpo de ofi
ciais pediu permissão a Deodoro 
para debater a ordem de 1884 e ele 
os apoiou. E expressou sua posição 
no caso, dizendo reconhecer a con
veniência da “proibição de discus
sões pela imprensa sobre fatos de 
qualquer natureza, mesmo particu
lar, que envolvam superiores”. Mas 
acrescentou: “ Ser, porém, privado 
e punido por discussões com pes
soas alheias à classe e çiue não este
jam  revestidas de carater superior 
pelo mando administrativo é duro, 
humilhante e prejudicial” (. . 0- 
“Será uma desgraça a imposição 
ilegal com que se quer oprimir o 
Exercito”.

Na Escola Militar do Rio de Ja
neiro havia um ambiente de re
volta, para o qual contribuiu Benja 
min Constant*, professor do 
estabelecimento que há tempos de
senvolvia campanha republicana. 
O ministro da Guerra propôs o fe
chamento da escola e o desliga
mento dos alunos. Alguns militares 
cariocas convocaram oficiais para 
manifestação de solidariedade aos 
companheiros do sul, e logo foram 
presos. Apesar disso, as reuniões 
militares eram freqüentes e as acu
sações de indisciplina feitas a seus 
participantes eram sempre contes
tadas por Deodoro.

Finalmente, Deodoro foi substi
tuído no comando das armas do 
Rio Grande do Sul e recebeu mani
festações consagradoras ao deixar 
o posto. O mesmo aconteceu 
quando Sena Madureira conseguiu 
demissão de suas funções no Sul. 
Ambos chegaram ao Rio a 26 de 
janeiro de 1886 e foram calorosa
mente recebidos pela oficialidade 
local, que reuniram a 2 de fevereiro 
no Teatro Recreio. Da reunião re
sultou uma petição (ao imperador) 
de cancelamento da ordem de 
1884. A ordem foi revogada em ju 
nho de 1887 e com isso se encer
rava a Questão Militar, em seus as
pectos formais. Mas a oposição dos 
militares ao poder civil da époea ti
nha raízes mais profundas e por 
isso persistiu, até a proclamação da 
Republica, por Deodoro da Fon
seca, em 1889.

VEJA TAM BEM : Abolicionismo; 
República Brasileira, Proclamação 
da; Segundo Reinado no Brasil.

O incidente envolvendo o tenente-coronel Sena Madureira abriu a Questão.

A atuação de Deodoro na crise aumentou-lhe o prestígio e a liderança.
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Mill J. S.

“ O essencial da  existência do ho
mem é a espontaneidade vital, que 
deve ser concebida não como uma 
substância ou princípio espiritual, 
m as como um fato de experiência, 
captável em nós mesmos pela cons
ciência, e nos outros pela observa
ção externa.” A frase sintetiza uma 
tese fundamental da filosofia de 
John Stuart Mill (Londres, 1806 — 
Avignon, 1873), filho do filósofo 
James Mill*.

Instruído por seu pai, John teve 
formação classica, e concluiu seus 
estudos de grego e latim aos ca
torze anos, quando se iniciou no es
tudo de filosofia. A leitura do Tra
tado de Legislação, de Bentham, 
despertou-lhe profundo entusiasmo 
pelo utilitarismo* (posição que re
formularia mais tarde).

Seguindo os passos de James 
Mill, ingressou na Companhia das 
índias em 1823, onde permaneceu 
até a extinção da entidade, em 
1864. Sem deixar de lado suas ati
vidades filosóficas, escreveu na Re- 
vue de Westminster e fundou uma 
sociedade para a divulgação das 
idéias utilitaristas. Aos vinte anos, 
entrou numa fase de revisão crítica, 
chegando à conclusão de que a ver
dadeira felicidade consistia no cul
tivo do amor a seus semelhantes.

A inspiração francesa

Ao explodir a revolução fran 
cesa de 1830, John Stuart Mill 
viaja a Paris, visitando La* 
Fayette, Enfantin* e Bazard*. De 
volta a Londres, manifesta aberta
mente suas novas tendências revo
lucionárias. Aproxima-se da cor
rente romântica, unindo-se a 
Carlyle* durante algum tempo. 
Cada vez mais, sua obra define-se 
pela defesa dos oprimidos.

Em 1832 conhece Harriet Tay- 
lor, com quem compartilha os 
ideais de amor e liberdade. Unidos 
por uma longa amizade, casam-se 
em 1851.

Apesar de manter seu pensa
mento filosófico fundamental, 
Stuart Mill liberta-se então do sen
timentalismo absoluto de seus pri
meiros trabalhos. Lê a Filosofia 
Positiva, de Augusto Comte*, à 
qual adere com poucas reservas.

Ampliando suas pesquisas, es
creve Sistema de Lógica Dedutiva 
(de 1828 a 1843) e Princípios de 
Economia Política (1848), traba
lhos que expressam uma reação 
fundamental aos tratados antece
dentes dos economistas ingleses 
Malthus* e Ricardo*.

Com a morte da esposa, dedi
ca-se aos estudos de moral e polí
tica, numa homenagem a suas aspi
rações libertárias. Nesse período, 
escreve Sobre a Liberdade (1865), 
Pensamento sobre o Governo R e
presentativo (1859), Utilitarismo 
(1861); além disso, reúne seus arti
gos da revista de Westminster em 
quatro volumes, com o título de 
Dissertações e Discussões. Publica 
ainda dois trabalhos de crítica — 
Exame da Filosofia de Hamilton e

Augusto Comte e o Positivismo — 
obras em que rejeita todo tipo de 
manifestaçao mística ou religiosa. 
Em 1869, publica Ser'idào da M u
lher. Ensaios sobre a Religião e 
Autobiografia só foram editados 
postumamente.

Stuart Mill continua a tradição 
do empirismo* inglês, segundo o 
qual todo conhecimento deve ba- 
sear-se na experiência. A influência 
do positivismo* de Comte reforça 
seu repúdio às construções metafí
sicas. As investigações de Mill vol- 
taram-se para a psicologia (que es
tuda à luz dos pressupostos 
associacionistas) e para a lógica 
(que interpreta como ciência da 
prova).

Por uma psicologia científica

Stuart Mill_ busca para a psicolo
gia a condição de ciência. Afirma 
que o psicólogo deve restringir-se 
ao estudo das relações entre os es
tados mentais, produtos das im
pressões proporcionadas pela expe
riência.

Divide as ciências positivas em 
duas espécies: exatas (aquelas que, 
por sua precisão, firmam-se em cál
culos matemáticos) e aproximati
vas (quando escapam parcialmente 
a esses cálculos). A ciência das ma
rés*, por exemplo, estaria nesse se
gundo caso: suas causas mais im
portantes, tais como a atração do 
Sol e da Lua, são determinadas, 
mas suas causas secundárias, em
bora submetidas a leis físicas, esca
pam às previsões científicas.

(em "Punch". 1867) mostra-o levando mulheres para votar.Ele defendia os direitos femininos: a caricatura

S. Mill procurou conciliar empirismo com liberalismo e socialismo ético.

MILL’S LOGIC; OK, FRANCHISE FOR FEMALES.
"P R A Y  CLEAR  T H £ WAY, THERE, FOR THESE—A —PERSONS,”
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A musicalidade de sua poética nasceu na juventude. Quando ficou cego, Milton passou a ditar seus versos.

Baseado nessa distinção, Mili si
tua a psicologia* experimental no 
terreno das ciências aproximativas. 
O objetivo de seus estudos consiste 
nos “fatos de consciência, pensa
mentos, sentimentos e ações do ho
mem”. Acredita que o conheci
mento das leis que regem os 
mecanismos psíquicos permitem 
precisar com certeza como um in
divíduo pensará, sentirá ou agirá 
no curso de sua vida.

Desenvolvendo tal perspectiva, 
escreveu em Análise dos Fenôme
nos da Mente Humana: “É possível 
resolver-se todos os fenômenos de 
consciência em elementos simples 
que se combinam diversamente, se
gundo as leis da associação, expli
cando todas as reações psicologi- 
cas como reações químicas. O fato 
principal é a associação; a idéia é 
sua imagem ou cópia. Associando 
nossas idéias, criamos um fato de 
consciência”.

Stuart Mill afirma que o pensa
mento não se dá por conceitos uni
versais, mas sim através de ima
gens concretas. E acrescenta, 
sintetizando, que o homem tem 
“( . . . )  a tendencia de pensar ao 
mesmo tempo fenômenos seme
lhantes, e idéias semelhantes ten
dem a se entredespertarem” ; e 

. ) a tendência de pensar num 
so tempo fatos percebidos como 
contíguos no tempo e no espaço”. 
Além disso, “a repetição torna as 
associações mais rápidas e certas, 
até torná-las praticamente indisso
lúveis, a ponto dos fenômenos pa
recerem inseparáveis” .

A ciência da prova

Stuart Mill quer uma “lógica da 
verdade”, que se define como a 
“ciência da prova”.

Para ele, como todo conheci
mento parte da experiência sensí
vel, o unico raciocínio válido é a 
indução*. Através dela, é possível 
determinar as relações de causa e 
efeito, formuladas em quatro méto
dos: o método das concordâncias, 
no qual o fenômeno a ser explicado 
se realiza sempre após o mesmo 
antecedente, ao passo que as outras 
circunstâncias variam ou são elimi
nadas; o método das diferenças, 
onde a supressão de um fato a ex
plicar implica a supressão de um 
antecedente, que assim se revela 
como causa; o método das varia
ções concomitantes, no qual a mu
dança dos fenômenos a explicar 
ocasiona modificações semelhantes 
no antecedente-causa; e o método 
dos restos, onde a parte mais inex
plicável de um fenômeno é reco
nhecida como efeito de circunstân
cia restante do antecedente, após a 
eliminação das circunstâncias de 
influência conhecida.

Stuart Mill procurou conciliar o 
empirismo e o determinismo* so
cial com o liberalismo* e o socia
lismo* ético. O utilitarismo*, é por 
ele ampliado e finalmente tende a 
ser substituído pela afirmação da 
superioridade da vida moral e do 
altruísmo.

VEJA TAM BÉM : Empirismo; In
d u ç ã o :  M é to d o  Científico: Utilita
rismo.

Milton

Desde o início do século XVII, 
a Inglaterra foi palco de uma cres
cente luta político-religiosa. Jaime 
I, um dos últimos monarcas abso
lutistas, instituiu impostos não 
aprovados pelo Parlamento e dis
solveu as duas Câmaras. Seu filho 
e sucessor, Carlos* I, agravou os 
conflitos, aumentando os impostos 
sobre a burguesia e acirrando as 
desavenças iniciadas pelo pai com 
os puritanos, que exigiam reformas 
na Igreja Anglicana e condenavam 
o sistema episcopal do governo.

Carlos I reabriu o Parlamento 
em 1640; e as disputas ocorridas 
nos dois anos seguintes acabaram 
por transformar as dissensões em 
guerra civil. De 1642 a 1649, rei, 
nobres e latifundiários (principal
mente católicos e anglicanos) en
frentaram os adeptos do Parla
mento: pequenos proprietários de 
terra, comerciantes e manufaturei- 
ros, conhecidos como roundheads 
(“cabeças redondas”), na maioria 
puritanos e presbiterianos.

Essa época de conflitos e mu
danças nao podia deixar de se refle
tir na literatura, tanto na escolha de 
temas como na criação de novos 
meios para expressá-los. Uma des
sas formas de expressão foi o púl
pito dos pregadores. Fechados os 
teatros sob a alegação de que eram 
“escolas de imoralidade” , em 1642, 
os sermões dramáticos e panfletá
rios passaram a ser uma constante. 
Dessa mescla, a literatura ganhava 
novas influências: libelos políticos 
e religiosos somavam-se à tradição 
cultural clássica.

Na primeira década desse século 
de efervescência —  a 9 de dezem
bro de 1608 —  nasceu em Londres

John Milton, poeta, panfletista e 
elemento de síntese dos inúmeros 
pólos culturais então em conflito.

Milton teve formação anglicana 
e clássica (seu pai iniciou-o preco- 
cemente na literatura de Homero* 
e Horácio*), mas isso não impediu 
sua admiração pelo puritano Tho
mas Young seu professor no curso 
secundário do Colégio St. Paul. 
Essa influência, aliás, foi muito im
portante em sua formação; é prová
vel mesmo que tenha precipitado 
sua adesão ao protestantismo*.

Em 1625, ano da morte de Jaime 
I, Milton ingressou na Universi
dade de Cambridge. Enquanto es
tudante, compôs alguns escritos em 
latim, entre eles o Soneto para um 
Rouxinol e a Ode sobre a M anhã  
da Natividade de Cristo, conside
rada uma das mais belas poesias 
renascentistas inglesas. Nesta obra, 
ele faz o elogio da paisagem e dos 
costumes de sua terra.

Na mesma fase, produziu tam 
bém em italiano L ’Allegro e II Pen- 
sieroso, que já  apresentam uma ca
racterística marcante em toda sua 
obra poética, o chamado “timbre 
miltoniano”.

Em 1632, já  formado Master of 
Arts, Milton acompanhou os pais a 
Houston. Os seis anos que viveu 
nessa cidade foram divididos entre 
a leitura de Dante* e Petrarca*, o 
estudo de religião e filosofia e a ela
boração de duas obras importan
tes: Comus: Representação A legó
rica (1634) e Lycidas (1637), 
poemas dialogados. Ambos mani
festam a contradição entre dois as
pectos do autor: o artista sensual 
do renascimento e o homem puri
tano e combativo. Em Comus, en- 
contra-se um severo moralismo que 
se contrapõe à alegria e sensuali
dade de canções pastoris. O poe
ma aponta a ' licenciosidade das 
personagens masculinas e se en- 
c e r ra  co m  u m a  r ig o ro sa  a d v ertên -
c ia : “Amai a virtude, só ela é livre”

Um escritor político

Com  a morte de sua mãe, em 
1637, Milton resolveu viajar pela 
França e Itália; no ano seguinte foi 
a Florença onde, nas prisões da In
quisição , visitou Galileu* Galilei. 
Em Nápoles, um amigo chamou 
sua atenção para Os Sete Dias da 
Criação do Mundo, poema de Tor- 
quato* Tasso cujo tema Milton ex
ploraria, posteriormente, em Pa
raíso Perdido (1667).

De volta à Inglaterra, encontrou 
o soberano e o Parlamento em 
combate aberto. Instalou-se com o 
pai em Londres e iniciou sua parti
cipação na luta em defesa da Revo
lução Puritana, usando o planfleto 
como arma.

São dessa época numerosos es
critos anti-eclesiásticos, entre os 
quais destaca-se Sobre a Reforma 
da Disciplina Eclesiástica na Ingla
terra, de 1641. Tornou-se, assim, o 
principal polemista de seu partido.

Em 1642 casou-se com Mary 
Powell, filha de um dos membros 
m ais ativos do partido realista. 
Três meses depois, embora defen
sor da indissolubilidade do casa
mento, separou-se da mulher. 
Quando se reconciliaram, em 1645, 
Milton já  havia mudado suas idéias 
sobre o casamento e defendia sua 
dis solubilidade em A  Doutrina e a 
Disciplina do Divórcio.

Em 1644 aparecia seu Areopagi- 
tica, violento e eloqüente panfleto a 
favor da liberdade de pensamento 
e de expressão, no qual, mais uma 
vez, se colocava ao lado do Parla
mento e contra a dominação desre
grada do rei Carlos I. Com a vitó
ria dos roundheads em 1649, 
Milton passou a fazer parte do 
Conselho de Estado de Cromwell*. 
A partir dessa época produziu vá
rios panfletos em latim e inglês, 
justificando perante a Europa o 
n o v o  governo . Esses escritos de
Milton são considerados pelos crí-
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ticos como “os mais poderosos 
panfletos e sermões políticos da li
teratura inglesa”.

O paraíso ditado

Em 1652, quase cego, Milton 
perdeu sua mulher, Mary. Casou-se 
outra vez, três anos depois, com 
Catherine Woodcock, mas tornou 
a enviuvar no ano seguinte. Em 
1658 morreu C rom w ell.Essa lista 
de infortúnios culminou em 1660, 
quando Carlos II assumiu o poder 
inglês, iniciando a Restauração; 
Milton era um dos elementos mais 
visados da lista de depuração. Gra
ças ã intercessão de muitos amigos, 
conseguiu sobreviver, mas não es
capou ao confisco de seus bens.

Nessa época, com mais de cin- 
üenta anos, frustrado e já  irreme- 
iavelmente cego, Milton voltou-se 

totalmente para o trabalho literá
rio. A sua jovem esposa (casou-se 
mais uma vez em 1662, com Ca
therine Minshull, trinta anos mais 
moça que ele) ditou suas mais im
portantes criações poéticas: Pa
raíso Perdido (1667), Paraíso R e
conquistado e Samson Agonistes 
(ambos de 1671).

Em Paraíso Perdido, os temas

principais são a responsabilidade 
moral do indivíduo e a importância 
do saber como meio de alcançar a 
virtude. Dessa forma, a arte de Mil
ton elege a liberdade individual 
como aspiração maior do homem. 
Essa obra baseia-se na Bíblia (da 
rebelião dos anjos à queda de Adão 
e Eva), para evidenciar a oposição 
entre o Bem e o Mal —  que apa 
rece como uma luta vivida pelo ho
mem, oscilando entre a consciência 
e a realidade cotidiana. O livro 
também alerta o leitor para o risco 

ue ele corre —  perder o paraíso 
a vida — ao permitir que o senti

mento (e não a razão) inspire seus 
atos. Embora o gênero épico* do 
Paraíso Perdido exigisse a rima, 
Milton usou o verso branco do tea
tro elisabetano, entremeado de ex
pressões latinas; além disso, agru
pou os dodecassílabos em 
parágrafos, explorando o ritmo e a 
musicalidade das palavras.

Nos quatro cantos do Paraíso 
Reconquistado, ele voltou a empre- 

ar uma base bíblica, para evocar 
atanás tentando Jesus Cristo.

Samson Agonistes também foi 
escrito em versos brancos, alterna
dos com coros líricos. Milton pre
tendia a representação dessa obra; Na construção dos ninhos, as aves imitam a natureza. ("Alectoris rufa".)

mas como era um poeta dramático, 
afastado do teatro vivo por suas 
convicções puritanas e burguesas, 
o resultado final mostrou-se muito 
mais propício à leitura que ao 
palco. O poema enfatiza a nobreza 
moral do herói ao sacrificar a vida 
para enfrentar os inimigos. Nele se 
encontram muitas alusões à queda 
dos puritanos, ao despotismo real, 
à sua cegueira: “ A perda da visão 
é pior que as correntes, o cárcere, 
a miséria, e a velhice ( . . . ) ,  vida 
m orta e enterrada, eu mesmo meu 
sepulcro”.

Um poeta herético

John Milton, considerado o 
m aior escritor inglês depois de Sha
kespeare*, morreu a 8 de novembro 
de 1674. Em 1825, Thomas Ma
caulay* descobriu uma obra iné
dita do autor, D e Doctrina Chris
tiana, com muitas opiniões 
heréticas tanto para católicos como 
para protestantes. E chamou a 
atenção para “ a presença das mes
mas heresias na epopéia”, referin
do-se ao Paraíso Perdido.

Macaulay mostrou que Milton 
não acreditava na criação do 
mundo a partir do nada e tam 
pouco na divindade de Jesus 
Cristo; as bases de sua teologia 
eram a misericórdia do Deus Pai e 
o livre arbítrio do ser humano. Fa
miliarizado com as doutrinas místi
cas e com as teorias ocultistas e ca
balísticas, encaminhou-se a 
conclusões muito particulares. A 
revelação do livro De Doctrina 
Christiana explicou por que Sata
nás é tratado com simpatia no Pa
raíso Perdido, onde aparece em 
toda sua beleza melancólica de 
anjo decaído.

VEJA TAM BÉM : Cromwell; 
Épico; Literatura; Renascença.

Mimetismo

A semelhança que às vezes uma 
ispécie animal possui com elemen
tos do ambiente ou mesmo de uma 
outra espécie no processo de defesa 
e adaptação ao meio, é denomi
nada mimetismo. Numa excursão 
científica pelo Amazonas, Henry 
W alter Bates (1825-1892) observou 
entre os heliconideos um exemplar 
(a borboleta do gênero Dismor- 
phia) que, embora igual aos outros 
no colorido e na forma, pertencia 
à família dos pierídeos. Concluiu 
que estes, pouco numerosos e 
muito perseguidos, reproduzindo a 
aparência dos heliconideos, escapa
vam aos inimigos. Teve início, as
sim, a especulação da genética em 
torno das adaptações ao meio.

Estudando os processos da_ evo
lução orgânica e a diferenciação de 
populaçoes, vários pesquisadores 
conseguiram que algumas espécies 
respondessem adaptativamente a 
mudanças controladas de seu am
biente, notando que essas respostas 
eram devidas a alterações nas fre
qüências de genes.

O Professor H. B. D. Kettlewell, 
da Universidade de Oxford, procu
rou demonstrar experimentalmente 
a base dessas mudanças adaptati- 
vas. Notou que, nos bosques do su
doeste da Inglaterra, longe dos efei
tos da industrialização, as 
mariposas de coloração pálida nor
mal, descansando sobre a casca pá
lida e coberta de liquens dos tron
cos das árvores, estavam 
perfeitamente camufladas, ao con
trário dos mutantes escuros. J ã  os 
troncos escuros e lisos das árvores 
dos bosques próximos a Birming
ham, grande centro industrial, cor
respondiam exatamente à cor dos

Em sua obra. Milton reflete o conflito entre republicanos e realistas.

Blake ilustrou "Paraíso Perdido". 
("Satanás em sua glória originar'.)

Em Cheapside. na Inglaterra, onde 
o poeta viveu com sua família.
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A coloração da maioria dos anfíbios confunde-se com a do ambiente natural.

mutantes escuros das mariposas — 
as formas pálidas normais torna- 
vam-se muito evidentes nessa re
gião. Suspeitou, então, de que os 
pássaros, predadores naturais des
sas mariposas, encontrariam e des
truiriam de maneira muito fácil os 
mutantes escuros nas áreas não in
dustrializadas e os mutantes páli
dos nas áreas industriais. Para tes
tar sua hipótese, criou milhares de 
mariposas da espécie Biston betula- 
ria, marcou-as previamente com 
uma pequena mancha de tinta e 
soltou-as nas duas regiões. Na área 
não industrial, recapturou mais 
tarde 14,6% das mariposas pálidas, 
mas apenas 4,7% das escuras. Em 
Birmingham a situação foi contrá
ria: recapturou apenas 13% das 
mariposas pálidas e 27,5% dos mu
tantes escuros. Essas observações 
mostraram que os pássaros des- 
troem muito mais mutantes escuros 
do gue pálidos nas áreas não indus
triais e vice-versa.

O colorido dos animais em rela
ção ao meio chamou a atenção de 
Charles Darwin*, no estudo da 
evolução das espécies: a coloração 
protetora encontra-se em animais 
adultos e também em certos ovos, 
que se tornam difíceis de serem dis
tinguidos. Na própria construção 
dos ninhos, feitos de gravetos e pa
lha seca, as aves imitam o am
biente. Animais adultos, por outro 
lado, podem apresentar o mesmo 
colorido em determinada região, 
independentemente de grupos ou 
famílias. Assim, nas zonas árticas, 
quase todos os mamíferos são 
brancos, especialmente no inverno.

São exemplos a lebre, a raposa ár
tica, o urso polar, e outros. J á  os 
animais de regiões desérticas costu
mam ser vermelho-amareladosj por 
exemplo, o leão e o camelo, várias 
espécies de antílopes, lagartos, aves 
e numerosos insetos. E grande nú
mero de animais pelágicos mari
nhos e alguns de água doce são 
transparentes ou levemente azula 
dos ou esverdeados (como as me
dusas, os ctenóforos, vários molus
cos, os poliquetas pelágicos, muitos 
crustáceos, etc.). Entre animais ter
restres, por outro lado, é comum a 
cor verde, que predomina em mui
tas das aves florestais e em grande 
número de insetos, pererecas e la
gartos, enquanto os animais notur
nos são todos mais ou menos casta
nhos ou cinzento-escuros.

Quando o disfarce natural é ob 
tido pela cor, recebe o nome de ho- 
mocromia; todavia, pode haver 
também modificação de forma e 
atitude. Homotipia é a imitação da 
forma, exemplificado pelo bicho- 
pau, idêntico a um punhado de gra
vetos.

Uma outra forma de adaptação 
ao meio é a mimecria. Através dele, 
muitos insetos protegem-se dos pre
dadores por meio de cores que se 
confundem com o habitat. Outros 
animais afugentam os inimigos se
gregando líquidos desagradáveis ou 
ainda valendo-se de poderosos fer 
rões camuflados.

VEJA TAM BÉM : Genética; Habi
tat; Mutação.

Mímica

O mímico francês Mareei Mar- 
ceau (1923- ) define sua arte 
como a expressão de sentimentos 
através de atitudes, e não como 
uma forma de traduzir palavras 
com gestos. Esse ponto de vista, en
tretanto, não coincide com o sen
tido original da palavra dado pelos 
gregos e, posteriormente, pelos ro
manos. Na Antiguidade, pratica
va-se a mímesis (imitação) em dois 
tipos de espetáculos: o mimo e a 
pantomima. Com a palavra mimo 
designava-se tanto o ator como o 
próprio espetáculo cênico. Um ou 
vários atores (mimos) representa
vam uma cena expressa em movi
mentos corporais e faciais, de cará
ter cômico e quase sempre obsceno, 
não dispensando completamente a 
expressão verbal.

A origem do Mimo

A origem do mimo é remota e 
controvertida. Alguns estudiosos 
sustentam que nasceu na Etrúria, 
de onde se irradiou para o sul da 
Itália, e, mais tarde, para a Grécia. 
O certo é que em Siracusa, no co
meço do V século a.C., Epicarmo 
(525-450 a.C.) e Sófron (meados do 
século V a.C.) compuseram um 
mimo com palavras, criando um 
gênero misto do qual são conside
rados os mais significativos repre
sentantes da Antiguidade.

Poucos fragmentos sobrevive
ram dessa forma de mimo com 
texto, mas pode-se afirmar que seus

temas prediletos eram o adultério e 
a mitologia.

A pantomima, por outro lado, 
era uma representação teatral cuja 
história era narrada exclusiva
mente por meio de dança, expri
mindo sentimentos e idéias através 
de imitações feitas com gestos e ati
tudes corporais. Esse gênero defi- 
niu-se mais precisamente no fim do 
•século I a.C., com Pílades de Cili
cia e Batilo de Alexandria, que o 
libertaram do texto, associando-o 
apenas à música. Como figura cen
tral, a pantomima possuía um dan
çarino mascarado que, com postu
ras e passos, representava cada um 
dos caracteres da história. O ator 
dependia apenas da expressão cor
poral, já  que a m áscara impedia lhe 
o jogo facial.

Da mesma forma que os gregos, 
também os romanos dedicaram-se 
aos dois tipos de mimo (sem texto 
e com texto). O primeiro, popular, 
mais primitivo e duradouro, não se 
enquadrava em esquemas dram áti
cos, sendo encenado por prestidigi
tadores e acrobatas, homens e mu
lheres, que mostravam suas habi
lidades em praça pública, em casas 
particulares ou em qualquer outro 
lugar em que pudessem arrecadar 
dinheiro para seu sustento. Esses 
artistas imitavam o som de vários 
animais e fenômenos da natureza. 
Havia também os especialistas em 
gestos, com hábil articulação e 
grande controle da expressão fa
cial. Os espetáculos em geral eram 
improvisados e os artistas, conside
rados de baixo status social, usa
vam apenas uma plataforma rús
tica como palco.

No contacto com o Helenismo, 
os romanos familiarizaram-se com 
essa espécie de mimo. Assim, por

A comunicação mímica é utilizada desde a Antiguidade. (Mural pompeano.)
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volta do século III a.C., predomi
navam em Roma os temas impreg
nados de “ imoralidade” , com a fi
nalidade básica de divertir os 
espectadores.

O mimo com texto desenvol
veu-se na época de César*, sendo 
previamente elaborado por autores 
como Decimus Laberius (106-43 
a.C.), um nobre que escrevia sobre 
a maneira como os atores deveriam 
representar seus temas. Com isso, 
o mimo tornou-se menos improvi
sado e mais estruturado, embora o 
conteúdo não sofresse profundas 
alterações: as cenas picantes conti
nuaram sendo o principal tema.

No entanto, o mimo romano so
freu censura dos mais diversos ti
pos. O imperador Heliogábalo, por 
exemplo, chegou a interferir nos es
petáculos de mímica, ordenando re
presentações “mais realistas”. As
sim, se a tram a incluísse uma 
execução, o ator que sofreria a 
pena era substituído por um crimi
noso condenado, e o público assis
tia à sua morte.

Talvez por essa razão, os primei
ros escritores cristãos associavam 
os mímicos à degradação dos cos
tumes romanos: no século V, a 
Igreja excomungou todos os artis
tas desse gênero e, cem anos mais 
tarde, Justiniano* fecharia os tea
tros do Império. Mas o mimo con
seguiu sobreviver ainda algum 
tempo, mantendo uma linha de 
atuação “ imoral” , apesar da indig
nação que provocava.

A mímica moderna

O renascimento da mímica coin
cide com o auge da Commedia* 
dell'Arte, na qual as gesticulações 
se mesclavam com fantasias, más
caras e palavras enunciadas por 
Arlequim e seus companheiros. A 
mímica da Commedia dell’Arte 
reunia elementos tanto do mimo 
quanto da pantomima. Foram os 
italianos que a popularizaram na 
Europa, criando inúmeras compa
nhias para atender ao interesse 
cada vez maior do público.

Os ruidosos e coloridos espetá
culos dos Arlequins da Commedia 
dell’Arte foram sendo substituídos 
pelo silêncio mímico ao qual se 
acrescentou, já  no século XIX, um 
acompanhamento musical que se
guia os gestos, movimentos e ex
pressões do ator, ajudando-o a 
transmitir pensamentos e emoções.

O balé* sentiu a influência das 
novas técnicas da mímica: o forma
lismo da dança clássica foi sendo, 
em parte, abandonado, dando lugar 
ao silêncio descritiVo dos movi
mentos coreográficos. No teatro, a 
evolução foi semelhante. As esco
las de arte dramática incluíram a 
mímica em seus currículos. Em 
seus primórdios, o cinema* teve 
que apelar para o mesmo recurso, 
compensando a falta de som com 
gesticulações e movimentos de 
mímica. Um exemplo disso são os 
primeiros filmes ae Charles Cha
plin* e Buster Keaton*.

No século XX, os principais es
petáculos de mímica deixaram de 
ocorrer na Itália, transferindo-se 
para a França, onde se destacam os 
trabalhos de Etienne Decroux 
(1 8 9 8 - ), J c an  L o u is  B a rra u lt 
(1910- ) e Marcel Marceau.

As atitudes expressam sentimentos na mímica de Mareei Marceau (acima).

Antes deles, entretanto, já  havia 
despontado na França a grande fi
gura de Jean-Gaspard Deburau 
(1796-1856), que se tornou famoso 
na representação de Pierrot, ho
mem desengonçado e triste, amoro
samente frustrado.

O ressurgimento da pantomima 
deve-se, porém, ao trabalho pio
neiro de Etienne Decroux, que ela
borou a primeira gramática de ex
pressão corporal. Marceau, seu 
discípulo, começou a investigar as 
possibilidades de expressão através 
dos gestos quando trabalhavam 
com crianças. Em seguida, passou 
a apresentar-se em seqüências mu
das em teatros. Finalmente, organi
zou uma companhia de melodra
mas, adaptando contos do porte de 
O Capote, de Gógol*.

Nao menos importante que Mar
ceau, o polonês Henryk Tomas- 
zewski (1919; ) deu grandes 
contribuições àpesquisa da mímica 
que, para ele, “e a arte de descobrir 
( . . . )  o homem em toda a sua nu
dez, mostrando-o em sua intimi
dade profunda, nos momentos de 
total isolamento do meio em que 
vive de si e para si” .

Note-se que Tomaszewski se in
teressa, sobremaneira, pelo homem 
encarando-o como um “fenômeno 
anatômico e psíquico”, propondo 
seu conhecimento através dos mo
vimentos visíveis, que têm sua ori
gem nas emoções ou sensações.

Em seu trabalho, Tomaszewski 
sempre teve um tema central, “a 
luta que, com a vida, constituiria 
o movimento. Luta e vida, por sua 
vez, estariam intensamente ligadas 
à morte, “o fim de todo o movi
mento”. “ Minhas obras, geral
mente, terminam com a morte, ou 
com a passagem a um novo movi
mento que deve produzir no espec
tador a sensação de infinito” .

Outro mímico, o alemão Rolf 
Scharre (1926- _ ), não prende 
sua arte à imitação da realidade,

A extrema criatividade mímica de Carlitos foi fundamental para o desenvolvimento artístico do cinema mudo.



154 Mímica

mas à personificação do real. Não 
procura substituir a fala por sinais 
convencionais e gestos simbólicos: 
o conteúdo da palavra ganha ex
pressão própria na mímica, sendo 
que esta se torna uma parte da lín
gua, uma forma de comunicação 
com códigos próprios.

Atualmente, o mímico não pre
cisa apoiar-se apenas na  sua pró- 
pri-a intuição e na observação pes
soal dos movimentos humanos. Há 
pesquisas sobre o comportamento 
físico, tal como as realizadas pelo 
Laban A rt o f  M ovement Center, 
que traçam parâmetros para a 
atuação do mímico. De acordo 
com essa instituição, a mímica re
produz movimentos do cotidiano, 
organizando-os em frases rítmicas, 
e usa uma linguagem que difere da 
simples reprodução dos gestos con
vencionais, visto que pode refletir 
estados de ânimo e atitudes incons
cientes. A interação de gestos con
vencionais, inconscientes ou delibe
rados, e de expressões emotivas, 
pode ser analisada através da orga
nização e escolha de seus compo
nentes físicos, como força, forma,

tempo, posturas e transições carac
terísticas, que contrastam ou har
monizam com a estrutura funcional 
do movimento. Assim, quando 
Mareei Marceau construiu a ima
gem de duas velhas tricotando num 
parque, usou a mudança de postura 
(colocação de ombros, cabeça, etc.) 
para fazer o público reconhecer as 
duas personagens distintas, en
quanto as mãos se mantinham em 
um andamento constante, mecani
zado, rápido e forte.

No Brasil, as principais contri
buições a esse tipo de espetáculo 
foram trazidas pelo ator português 
Luís de Lima que pertenceu à com
panhia de Mareei Marceau. Por ou
tro lado, destaca-se também o tra
balho original do ator brasileiro 
Ricardo Bandeira que, dedican- 
do-se principalmente à mímica, al
cançou notoriedade mundial.

VEJA TAM BÉM : Comédia; C om 
media deli'Arte; Coreografia; 
Drama; M ovimento Humano; Tea
tro.

Minas 
Gerais

SUM ÁRIO

Localização: Região Sudeste 
Limites: Bahia (N e NE); São Paulo 

(SO e S); Rio de Janeiro (SE); Es
pirito Santo (L); Mato Grosso, 
Goiás (O).

Superfície: 587 172 km2 
População: 11 487 415 hab. 
Cidades principais:

Belo Horizonte (cap.-1 235 030  
hab.); Juiz de Fora (238 510); Go
vernador Valadares (162 020); 
Teófilo Otoni (133 017); Uberlân
dia (124 706); Uberaba (124 490); 
Montes Claros (116 486); Conta
gem (111 235); Caratinga..............
(109 772).

Rodovias: 197 060 km (1973) 
Ferrovias : 6 5 6 7  km (1973)

Quase todo o Estado de Minas 
Gerais apresenta-se numa altitude 
superior a 300 m —  mais da me
tade do território está acima de 600 
m. Seu complexo de montanhas e 
serras corre em todas as direções, 
isolando áreas que se tornam de 
difícil acesso, dificultando a inte
gração espacial.

No entanto, as necessidades do 
capital comercial, conjugadas às 
possibilidades de um rãpido enri
quecimento, sobrepuseram-se aos 
obstáculos físicos do Estado, e o 
ouro passou a ser intensamente ex
plorado entre o fim do século XVII 
e meados do XVIII.

O ouro sempre foi a grande espe
rança do colonizador português 
que procurava encontrar no Brasil 
as mesmas riquezas que seus con
correntes espanhóis conseguiram 
no altiplano andino e na meseta 
mexicana. O sonho português só se 
tornaria real no fim do século 
XVII, depois de inúmeras incur
sões de entradas e bandeiras vindas 
de São Paulo, em terras até então 
conhecidas apenas pelos índios, 
que os colonizadores perseguiam.

Também no Brasil a arte mímica encontrou expoentes. (Ricardo Bandeira.) Ouro Preto, uma cidade feita de tradições. (Igreja N. S. do Rosário.)
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Na fase inicial da mineração, o 
ouro só era encontrado nos leitos 
dos rios. Quando o metal se esgo
tava num lugar, os garimpeiros mu
davam-se para outro, numa vida 
nômade que não contribuía muito 
para a ocupação efetiva da região. 
Além disso, a população vivia ex
tremamente dispersa. Mas, quando 
o ouro começou a escassear nos 
rios, os exploradores passaram a 
procurá-lo nas montanhas, sur
gindo a um só tempo as minas e os 
núcleos iniciais de efetivo povoa
mento, junto dos quais aparecia 
também o primeiro surto urbano de 
vulto na história do Brasil. Foi a 
entrada em cena dos arraiais — 
logo transformados em povoados e 
vilas — de Vila Rica (depois Ouro 
Preto), Sabará, São João dei-Rei e 
M ariana que romjjeu um pouco a 
rígida estratificaçao social; inúme
ros senhores de minas, garimpeiros 
e mascates passavam a concen
trar-se em torno daqueles núcleos. 
Essa foi também a época da produ
ção artística de Antonio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho*, e de vários 
arquitetos, escultores e literatos 
çjue fizeram de Minas, por essa 
epoca, o maior centro cultural e 
artístico da Colônia.

Em meados do século XVIII, no 
entanto, a mineração entra em 
declínio. De feliz riqueza explorada 
com mão-de-obra escrava, o ouro 
passou a constituir um pesado ônus 
a populção, ainda obrigada a pagar 
o “ quinto” à Coroa. A revolta e o 
renascimento das aspirações eman- 
cipadoras materializaram-se na In
confidência* Mineira de 1789.

Um alvará de 1875 proibia esta
belecer manufaturas ou produzir 
artigos que fizessem concorrência à 
metrópole, de acordo com as regras 
do Pacto Colonial. O resultado 
disso, após o esgotamento das mi
nas, foi a volta as atividades agrí
colas e à pecuária, das quais os ha
bitantes das Gerais já  haviam 
fugido em busca de uma forma 
mais rápida e efetiva de enriqueci
mento. Inviável do ponto de vista 
econômico, a agricultura foi explo
rada, em geral, somente para a au- 
to-subsistência das fazendas. Ape
sar disso, a cana-de-açúcar, o 
algodão e o fumo eram cultivados 
em quantidades respeitáveis, mas 
superados pela_ pecuária, que não 
exigia muita mão-de-obra. A deca
dência do ouro correspondeu uma 
transferência maciça de colonos e 
escravos para outras regiões do 
Brasil, que começavam a florescer 
economicamente.

Em meados do século XIX, Mi
nas conheceu um grande êxodo, 
tornando-se praticamente um terri
tório de emigração. E isso acen
tuou-se a partir da  industrialização 
de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Até 1970, quando formavam a se
gunda população do Brasil, seus 
habitantes distribuíam-se irregular
mente, formando grandes vazios 
demográficos, como os da região 
noroeste (menos de dez hab./km 2).

As maiores concentrações demo
gráficas situam-se a leste, ao sul e 
na zona metalúrgica, onde se ob
serva crescente urbanização. Em 
1970, mais de 50% da população 
concentrava-se nas cidades, ao 
passo que. em 1940, essa propor 
ção era de 25%. O fenômeno de O planejamento e a calma mineira fazem de Belo Horizonte uma cidade ao mesmo tempo cosmopolita e provinciana.
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População aproximada das cidades. 
Cidade com mais de 50.000 habitantes 
Cidade de 20.001 a 50.000 habitantes (S) 
Cidade de 5.001 a 20.000 habitantes (ô) 
Cidade de 2.501 a 5.000 habitantes *  
Cidade com menos de 2.500 habitantes o
Estrada de rodagem _
Estrada de ferro
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corre principalmente da industriali
zação e do desequilíbrio entre as 
condições de vida do trabalhador 
urbano e do trabalhador rural.

Agropecuária

O surto cafeeiro de meados do 
século XIX  alcançou também Mi
nas Gerais, em particular a Zona 
da Mata, povoando regiões quase 
abandonadas após o ciclo do ouro. 
Áreas pouco extensas, terras não 
muito adequadas, técnicas primiti
vas e dificuldades de transporte, 
contudo, impediram que a produ
ção do café ganhasse as proporções 
conhecidas nos Estados do Rio e 
de São Paulo. A partir de 1861, 
com a construção da Estrada 
União e Indústria, ligando Juiz de 
Fora ao Rio de Janeiro, o escoa
mento das safras foi favorecido. No 
entanto, a cafeicultura mineira ga
nhou importância significativa ape
nas entre os anos de 1870 e 1920, 
com a construção das estradas de 
ferro D. Pedro II, Leopoldina e Vi- 
tória-Minas, que faziam a ligação 
com os grandes centros exportado
res. O caifé chegou mesmo a consti
tuir a principal atividade econô
mica do Estado até fins da década 
de 1920, quando a superprodução, 
associada à crise econômica inter
nacional colocou em crise o setor. 
Em 1930, foram queimadas tonela
das de café, para garantir melhores 
níveis de preço no mercado.

Minas Gerais sofreu volumosos

prejuízos com a crise, mas viu sua 
agricultura diversificar-se, produ
zindo gêneros tais como o milho, o 
feijão e o arroz —  em 1973 era o 
segundo produtor brasileiro de fei
jão e o terceiro de arroz. O algo
dão, cultivado principalmente no 
Vale do São Francisco, destina-se 
à indústria têxtil do Estado. Suas 
lavouras concentram-se na Zona 
da Mata, no sul, no Triângulo Mi
neiro, em Mucuri, Montes Claros e 
Rio Doce.

O declínio da lavoura cafeeira e 
o desgaste do solo que fora intensi
vamente explorado levou à revalo
rização da pecuária, já  praticada 
nos tempos coloniais, responsável 
pelo início da ocupação do Vale do 
São Francisco.

A criação de gado pode ser divi
dida, basicamente, em zonas de 
leite e zonas de corte. As regiões 
servidas por redes de transportes 
próximas aos centros urbanos dedi- 
cam-se, na  maioria, à pecuária lei
teira, cuja produção — 
2 898 007 000 litros em 1973 — é 
a maior do Brasil. Nessas áreas 
funciona a maior indústria de la
ticínios do país, com uma produ
ção anual de 20 000 t de manteiga 
e 67 500 t de queijo. Já  a pecuária 
de corte espalha-se pelas regiões 
mais agrestes, localizando-se, fun
damentalmente, no vale do São 
Francisco, no Triângulo M ineiroe 
no oeste do Estado. No alto do São 
Francisco é explorada de forma ex
tensiva —  os rebanhos são soltos.

e só há curral para separar o gado 
leiteiro. A mistura do zebu com ou
tras raças predomina, mas, na de
pressão do médio e baixo São 
Francisco, encontra-se em maior 
escala o gado curraleiro, também 
conhecido como “pé duro”, de pe
queno porte, chifres alongados e 
boa resistência. São do Triângulo 
Mineiro os melhores rebanhos do 
Estado, com raças selecionadas, 
criadas intensivamente e alimenta
das com vários tipos de ração e for
ragem.

Em 1973, 20% do gado bovino 
brasileiro (18 374 986 cabeças), 
concentrava-se em Minas Gerais.

Minério e indústria

Além da agropecuária, Minas 
Gerais destaca-se no setor indus
trial, em especial na indústria ex- 
trativa mineral e na de transform a
ção.

Com um teor que chega muitas 
vezes a 68%, as jazidas de ferro da

fiarte central do Estado —  Quadri- 
átero Ferrífero —  são as maiores 

do país. Suas reservas, estimadas 
em 15 000 000 000 t, fornecem 
aproximadamente 35 000 000 t 
anuais, das quais cerca de 
28 000 000 são exportadas. O prin
cipal produtor de minério de ferro 
é a Companhia Vale do Rio Doce, 
criada em 1942, sob controle acio
nário estatal. Tanto na extração 
como no transporte são emprega
das as técnicas mais modernas. O

minério destinado à exportação é 
encaminhado pela estrada de ferro 
Vitória-Minas até o porto de Tuba
rão, no Espírito Santo, de onde se
gue para diferentes mercados con
sumidores no exterior.

O Quadrilátero apresenta tam 
bém importantes jazidas de ouro e 
manganês. Só a mina de Morro Ve
lho, no município de Nova Lima, 
estabelecida em 1835 por uma 
companhia inglesa, fornece cerca 
de 450 quilates de ouro, 80 de 
prata e 25 t de arsênio por mês. As 
ma iores concentrações de manga
nês estão nas proximidades de 
Ouro Preto e Lafaiete: em 1974, 
sua produção foi de 227 0 0 0 1.

Há reservas de feldspato, caulim, 
mica, depósitos de talco, pedra sa
bão, mármore, cromita, dolomita, 
garnierita e pedras preciosas.

Aproveitando a proximidade dos 
centros de suas matérias-primas, 
várias siderúrgicas instalaram-se 
em Minas Gerais, constituindo o 
setor de maior crescimento da eco
nomia do Estado (entre 1944 e 
1957, a taxa de crescimento foi de 
mais de 100%). A Usiminas (Usi
nas Siderúrgicas de Minas Gerais), 
a Belgo-Mineira, a Mannesmann e 
a Acesita (Companhia de Aços Es
peciais Itabira), ao lado de empre
sas menores produziram, em 1973 
cerca de 60% do ferro gusa, 40% 
do aço em lingotes e 45% dos lami
nados do país. Grandes reservas de 
bauxita (361 372 000 t em 1970) 
garantem condições favoráveis 
para a indústria do alumínio, perfa
zendo 62% da produção nacional 
em 1973. Sendo rica em calcário, 
Minas Gerais produziu em 1973 
cerca de 30% do cimento brasileiro 
(3 444 1021).

A indústria têxtil —  principal
mente fiação e tecelagem de algo
dão — concentra-se na Zona Me
talúrgica e na Zona da Mata (só 
Juiz de Fora produz 60% dos fios 
do Estado). Á produção alimentí
cia está voltada fundamentalmente 
para as gorduras e óleos vegetais, 
laticínios e conservas.

Em 1973 foi iniciada a constru
ção da FIAT Automóveis S/A, fa
vorecendo a implantação de outras 
indústrias a ela ligadas direta ou in
diretamente.

Os 17 256 estabelecimentos in
dustriais de Minas Gerais são ali
mentados pelas usinas da Central 
Elétrica de Minas Gerais (Cemig), 
empresa de capital misto, criada 
pelo governo do Estado em 1950, 
com a finalidade de melhor explo
rar o enorme potencial hidrelétrico 
do Estado (da potência instalada de 
2 400 000 kW apenas 35 000 kW 
são de origem térmica). E pelas 
Usinas de Três Marias (rio São 
Francisco) e de Furnas (rio 
Grande).

As cinco unidades

A morfologia de Minas Gerais 
pode ser dividida em:

PLANALTO CRISTALINO — 
Parte oriental do Estado, consti
tuído de rochas cristalinas cobertas 
por terra vermelho-amareladas. 
Delineia-se ao sul e a leste por um 
rebordo bastante acentuado, cujo 
traçado corresponde, de forma 
aproximada, aos limites meridio-
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nais e orientais do Estado. Ao 
norte do rio Doce, o rebordo tem 
a natureza de um enérgico escarpa- 
mento e, visto de fora, assemelha-se 
a uma imponente serra, o que lhe 
valeu o nome de serra da Manti
queira. Nela se localizam dois ma
ciços imensos, o de Caparaó (fron
teira entre Minas e Espírito Santo) 
e o de Itatiaia (limite entre Minas e
o Rio de Janeiro), que possuem al
guns dos picos mais importantes do 
país: Bandeira (2 890 m) e Itatiaia 
(2 787 m).

ZONA DA MATA —  É um dos 
pontos baixos do planalto crista
lino: encontra-se a sudeste do Es
tado e corresponde aos vales dos 
rios Paraibuna, Pomba e Muriaé, 
afluentes do Paraíba do Sul (mar
gem esquerda). Nessa área, a serra 
da Mantiqueira interrompe-se, 
substituída por um amplo anfitea
tro. A depressão da Zona da Mata 
continua ao norte, através dos va
les dos rios Piranga e Casca, 
afluentes do Doce.

ESPINHAÇO *— Muito aciden
tada, essa zona estende-se por
1 000 km do centro de Minas até 
a Bahia. A largura média varia en
tre cinqüenta e cem km, e a altura 
média e de 1 300 m.

DEPRESSÃO DO SÃO 
FRA NCISCO —  Estende-se para 
lelamente a oeste do Espinhaço, 
indo do centro do Estado (700 m 
de altura) até a Bahia (500 m).

PLANALTO DO SÃO FR A N 
CISCO (OU PLANALTO OCI
DENTAL) — Fica a oeste da de
pressão do São Francisco, e é 
formado por uma série de chapa- 
dões (serras da Canastra, da Mata 
e da  Corda), que possuem uma alti
tude média de mil metros, domi
nando um relevo ondulado que des
camba suavemente para a 
depressão do São Francisco.

PLANALTO DO PARANÁ 
(OU PLANALTO BASÁLTICO)
—  Situa-se no Triângulo Mineiro.

É um relevo tabular formado por 
camadas de arenito sobrepostas, e 
por derrames de rochas basálticas 
que aparecem nos vales dos rios, 
constituindo “terraços escalona
dos”. No vale do Paranaíba e no do 
Araguari apresentam-se terras ro
xas que foram ocasionadas pela de
composição do basalto.

O Estado de Minas Gerais pos
sui importante rede hidrográfica, 
com cinco grandes bacias: do Sâo 
Francisco (com seus afluentes Pa- 
raopeba, das Velhas, Paracatu, 
Urucuia, Pandeiros e Verde 
Grande), do Jequitinhonha, do 
Doce, do Grande e do Paranaíba

Clima e vegetação

O clima de Minas Gerais é tropi
cal de altitude (mesotérico), com 
verão e inverno secos. Nas áreas 
menos elevadas, a temperatura 
anual varia entre 22 e 23° C: nas 
mais altas, oscila entre 20 e 17® C. 
As diferenças pluviométricas são 
pequenas: menos de I 000 milíme

tros por ano na parte mais seca do 
Estado (norte) e mais de 1 500 milí
metros anuais na parte mais úmida 
(nordeste).

A vegetação mineira apresen
ta-se em quatro tipos diferentes: a 
floresta tropical que era caracterís
tica de parte do sul do Estado, mas 
foi quase totalmente derrubada. 
Existe ainda em alguns pontos es
parsos.

Os campos cerrados locali
zam-se nas regiões centro e oeste 
do Estado. Os campos limpos pos
suem como referência a alta bacia 
do rio Grande e, em menor escala, 
as proximidades de Diamantina e 
Belo Horizonte. As caatingas apa
recem na zona árida, situada no 
norte do Estado.

VEJA TAM BÉM : Barroco; Belo 
Horizonte; Brasil —  Geografia e 
Geologia; Emboabas, Guerra dos; 
Inconfidência Mineira; Mineração 
no Brasil; Sudeste Brasileiro.

A pecuária e a fabricação de laticínios são fontes da riqueza mineira. A extração mineral e a indústria de transformação dinamizam a economia.
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A mineração brasileira teve sua melhor fase durante o período colonial. Mas o fascínio pelo ouro e muitos dos métodos de garimpo continuaram.

Mineração 
no Brasil

Na fase de consolidação do mer
cantilismo*, as potências européias 
necessitavam de ouro e prata para 
subvencionar sua expansão comer
cial. Assim, foi intensa a busca de 
metais preciosos nas colônias du 
rante os séculos XVI e XVII. 
Como Portugal não tivesse encon
trado suficiente quantidade de ouro 
no Brasil desde o início da coloni
zação, a produção canavieira tor
nou-se a atividade principal e do
minante na Colônia. No entanto, a 
procura de metais preciosos desen
volveu-se como atividade secundá
ria. Com o declínio dos lucros au
feridos com a comercialização do 
ajúcar — em virtude da concor
rência internacional — , a Metró
pole portuguesa voltou-se ao obje
tivo inicial: a mineração. Para isto, 
utilizou-se da experiência dos ban
deirantes, que ja  há algum tempo 
penetravam no interior da Colônia. 
Até então, a exploração havia sido 
pouco rendosa, mas vantajosa: du
rante quase dois séculos encon- 
trou-se apenas escasso ouro de la
vagem em São Vicente, mas para

consegui-lo eram necessários ape
nas instrumentos rudimentares 
como almocafres (espécie de enxa
das) e batéias (gamelas de pau onde 
eram depositadas as partículas de
pois da lavagem). No final do sé
culo XVIII registravam-se alguns 
resultados encorajadores: foram lo
calizadas jazidas entre Iguape e Pa
ranaguá; foram extraídas as pri
meiras amostras em Itapeva, em 
1694, pela expedição dos paulistas 
Antônio Rodrigues Arzão e Barto- 
lomeu Bueno* da Silva; e houve 
descobertas em Ribeirão do Carmo 
e Ouro Preto.

Nos primeiros anos do século 
XVIII o movimento de mineração 
intensificou-se a tal ponto que o go
verno português publicou uma lei 
restringindo a viagem de reinóis ao 
Brasil. Ao mesmo tempo, centrali
zava o poder político-administra- 
tivo, para tornar mais eficiente o 
sistema fiscal.

A exploração controlada

Entre 1705 e 1750, quando a mi
neração atingiu a maior área geo
gráfica e os mais altos níveis de 
produtividade, chegaram ao Brasil 
cerca de vinte mil portugueses. 
Essa fase iniciou-se quase simulta
neamente à descoberta de ricas ja 
zidas nas imediações do rio das 
Mortes, perto de São João del-Rei.

As linhas gerais da legislação

fiscal das minas foram lançadas 
pela C arta Régia de 1603. Sua es
pecificação foi feita em 1702, com 
o Regimento dos Superintendentes, 
Guardas-mores e Oficiais Deputa
dos para as M inas de Ouro, que se 
manteve até o Império. Através 
dele foram criados organismos es
peciais que faziam cumprir esse 
Regimento, cobravam tributos, 
como o quinto, coordenavam todo 
o serviço de administração, assim 
como resolviam as disputas entre 
os mineradores. Esses organismos 
eram as Intendências das Minas, 
que se localizavam uma em cada 
Capitania, subordinando-se direta
mente à Coroa. A descoberta de 
um a jazida devia ser obrigatoria
mente comunicada: os terrenos 
eram demarcados pelos guardas- 
mores da Intendência, que reserva
vam duas datas (jazidas) para o 
descobridor e uma para a Fazenda 
Real. O restante do terreno era sor
teado entre os vários pretendentes; 
quem possuísse mais de vinte es
cravos tinha direito de explorar 
uma jazida.

Junto com as Intendências, fun
cionavam as Casas de Fundição, 
onde todo o ouro extraído era fun
dido, quintado e reduzido a barras 
cunhadas. Só então podia correr li
vremente e ser expedido para fora 
da Capitania. Como o ouro só po
dia ser vendido em barras e os mi
neradores desejavam livrar-se dos

tributos, o contrabando de ouro em 
pó era bastante freqüente.

Após a descoberta de diamantes 
(1729), a Coroa decretou o mono
pólio régio de sua extração. Os ter
ritórios foram demarcados e passa
ram a constituir o Distrito 
Diamantino, que incluía o Arraial 
de Tejuco (Diamantina), onde foi 
criada a Junta de Administração 
Geral dos Diamantes (1734). A 
Junta fiscalizava também os distri
tos isolados dos rios Jequitinhonha. 
C laro e Pilões, os do sudoeste da 
Bahia e os do alto Paraguai e era 
dirigida por intendentes.

A cobrança do quinto

Os donos das minas deveriam 
pagar à Coroa vários impostos e 
tributos, entre os quais o quinto. 
Este consistia, em princípio, numa 
tributação de 20% ( a quinta parte) 
sobre todo o ouro extraído. 
Quando a extração do ouro come
çou a decair, a Coroa estipulou um 
quinto fixo. Com isto, tornou-se 
cada vez mais difícil para os mine
radores o pagamento desse tributo. 
Como os atrasos fossem se acumu
lando, Portugal instituiu a der
rama, isto é, o pagamento dos quin
tos atrasados num prazo definido e 
rígido. A derrama foi o móvel cen
tral de revoltas, entre as quais a In
confidência* Mineira, o primeiro 
m o v i m e n t o  n a t i v i s t a  n o  B r a s i l .
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Além do quinto, outros tributos 
foram instituídos: o de contratos 
privilegiados (segundo os quais a 
cada escravo empregado no ga
rimpo correspondia uma taxa paga 
à Fazenda Real), a cota fixa por 
quilate extraído, além da explora
ção direta pela Coroa (1771).

Jazidas e mineração

Os mineradores de ouro começa
ram a estabelecer-se em núcleos de 
povoamento em Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso e Bahia.

Os maiores e principais centros 
de mineração localizavam-se em 
Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso. O núcleo central de Minas 
compreendia Vila Rica (Ouro 
Preto), São João del-Rei (Tiraden- 
tes), M ariana, Caeté, Sabará, Vila 
do Príncipe (Serro) e Arraial do Te
juco. Em torno deles apareceram 
núcleos secundários.

O núcleo de Mato Grosso redu- 
ziu-se, nó fim do século XVIII, a 
dois centros: Cuiabá e imediações 
(onde foi descoberto ouro em 1718) 
e Mato Grosso (Vila Bela), às mar 
gens do rio Guaporé.

O núcleo de Goiás, menos po
voado, tinha por capital Vila Boa, 
onde as primeiras descobertas fo
ram realizadas em 1725. A última 
área regular de mineração foi a dos 
rios Claro e Pilões, mais tarde 
transformada em distrito de dia
mantes.

A princípio, a extração do ouro 
era feita no leito dos rios (chama
dos faisqueiros, porque neles o 
ouro faiscava ao sol) e no fundo 
dos vales (tabuleiros). Em geral, 
nesses locais estabeleciam-se pe
quenas extrações, a cargo de fais- 
cadores, utilizando instrumentos 
rudimentares e, às vezes, trabalho 
escravo. Eram explorações carac
terísticas principalmente de Goiás 
e Mato Grosso. Voltaram a desen
volver-se em grande quantidade 
com o esgotamento dos veios mais 
profundos. Quando, depois de 
1721, esgotaram-se os depósitos 
superficiais nas áreas conhecidas, a 
mineração passou a ser feita nas 
encostas das montanhas (gupiaras). 
Aí desenvolveram-se as lavras, ex
plorações em larga escala, empre
gando grandes recursos, mão-de- 
obra escrava e assalariada, e 
aparelhamento especializado.

Organização social

A mineração era um empreendi
mento comercial de custos mais 
baixos do que a produção açuca- 
reira. Nesta, a exigência básica de 
um grande capital imobilizado na 
compra de muitos escravos, na 
construção dos engenhos, delimi
tava uma estrutura social rígida, 
em que se solidificou uma classe de 
grandes proprietários, única deten
tora dos privilégios econômicos e 
políticos. Na exploração mineira 
participavam, entretanto, empresá
rios de grandes recursos (que ex
ploravam lavras) assim como em
presários de recursos mais 
reduzidos (que muitas vezes arca
vam apenas com seu próprio sus
tento). Assim, na zona de minera
ção, concentrou-se um grande 
número de homens livres, oriundos 
da economia açucareira decadente

A expansão mineira possibilitou o desenvolvimento de alguma produção agrícola, em regime de subsistência.

Extração de diamantes na região de Serro Frio. (Aquarela de C. Julião.)

ou imigrados de Portugal e das co
lônias atlânticas. Conseguindo su
cesso na exploração, o faiscador ou 
pequeno empresário podia ascen
der à condição de grande empresá
rio, adquirindo escravos e lavras. 
Com isto, não chegou a consoli- 
dar-se uma sociedade organizada 
em classes incomunicáveis, com 
privilégios juridicamente definidos. 
O ambiente social, mais complexo 
do que o organizado em torno da 
economia açucareira, possibilitava 
maior mobilidade entre as camadas 
sociais (inclusive para o escravo 
que, trabalhando por conta própria 
e pagando uma quantia fixa a seu 
senhor, podia chegar a comprar 
sua liberdade).

Em meados do século XVIII 
apenas um terço da população tra
balhava diretamente nas minas. A 
base da produção ainda era a mão- 
de-obra escrava. No entanto, dois 
terços compunham-se de comer
ciantes, burocratas, oficiais mecâ
nicos de diversos ofícios, boticá
rios, advogados, médicos, frades, 
tropeiros, soldados da tropa de li
nha e dos corpos auxiliares, além 
de uma “ multidão de vadios” , ci
tada em documentos da época 
como grave problemaj>ara a ordem 
das vilas. A mineraçao criou, por
tanto, uma sociedade urbana na 
qual, entre senhores e escravos, co
locou-se uma camada de setores as
salariados, de bacharéis e burocra
tas. Foram eles que se rebelaram, 
principalmente em Vila Rica, con
tra o regime do monopólio, a tribu-
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tação desenfreada e as restrições 
econômicas de Portugal, susten
tando os vagos princípios republi
canos da Inconfidência Mineira, o 
primeiro sintoma da desagregação 
do sistema colonial no Brasil.

Conseqüências econômicas

Ao contrário da economia açu- 
careira, extremamente presa à 
terra, a atividade mineradora deslo
cava-se de acordo com a extinção 
ou redução da capacidade de extra
ção de cada veio. Os capitais, de
vido à alta rentabilidade do negó
cio, tendiam a ser reinvertidos na 
própria fonte. Essa mobilidade geo
gráfica e a concentração dos recur
sos financeiros impediam a diversi
ficação de atividades, gerando 
dificuldades de abastecimento tais 
que, freqüentemente, a fome asso
lava os mineiros. Regiões vizinhas 
passaram assim a ter grande im
portância para o abastecimento dos 
centros mineradores. A pecuária, 
que já  se desenvolvia no sul com 
baixíssima rentabilidade, voltada 
para a exportação de couros, pas
sou por um período de grande 
transformação, obtendo preços ex
cepcionais em determinadas épo
cas. Embora o gado nordestino li
berado pela decadência do açúcar 
começasse a se transferir para a 
zona de mineração, o mais benefi
ciado foi o Rio Grande do Sul, que 
além do gado para alimentaçao, 
passou a fornecer mulas, usadas 
como meio de transporte, nos inú
meros caminhos de interligação e 
comunicação com outras regiões.

São Paulo participou do sistema 
como centro distribuidor do gado 
proveniente do sul. Dessa maneira, 
pode-se afirmar que a economia 
mineradora propiciou a articulação 
econômica das diversas regiões do 
sul do país.

Ao mesmo tempo, o apareci
mento de um mercado consumidor, 
aliado aos altos preços dos artigos 
de outras regiões, possibilitou o de
senvolvimento de uma produção 
local, de pêssegos, marmelos e ma
çãs, de preparação de carnes, de fa
bricação de doces, produção de 
queijos, sabão, calçados, tecidos de 
algodão e de lã grosseira, chapéus 
de lã. O surgimento desse inci
piente mercado interno, juntamente 
com o deslocamento do eixo da co
lônia para o centro-sul, foi uma das 
importantes contribuições do ciclo 
da mineração para a formação eco
nômica do Brasil.

Já  para Portugal, o ciclo do ouro 
proporcionou uma prosperidade 
efêmera, pois as reservas de metais 
e pedras preciosas não foram sufi
cientes para sustentar, sozinhas, 
seu desenvolvimento comercial e 
sua manutenção como potência eu
ropéia após o declínio do mercanti
lismo. A Metrópole portuguesa foi 
sempre apenas o intermediário co
mercial da produção aurífera, não 
conseguindo assegurar a necessária 
capitalização interna a fim de en
frentar novas necessidades de 
desenvolvimento.

Para o bem da Inglaterra

Durante o ciclo do ouro, a vida 
econômica e social do Brasil volta
va se totalmente para o mercado

Minas Gerais foi o núcleo da mineração colonial brasileira. ("Sabará". óleo de Alberto da Veiga Guignard.)

externo: iniciava-se apenas a orga 
nização do mercado interno e a di
versificação da produção. Esse pro
cesso, entretanto, começa a criar 
uma demanda por manufaturas, à 
qual Portugal não tinha condições 
de responder. Assim, com. a impor
tação de manufaturas da Ingla
terra, ocorre a transferência do 
ouro do Brasil para o mercado in
glês. Portugal obteria apenas a 
renda derivada de comissoes e im
postos sobre essas transações co
merciais. Isto porque, com o Tra
tado de Methuen, de 1703, 
Portugal havia suspendido o em
bargo à importação de tecidos da 
Inglaterra, em troca de regalias 
para seus vinhos. Com isto, conde
nava o desenvolvimento manufatu- 
reiro da colônia —  e o seu próprio 
— , proporcionando à Inglaterra a 
drenagem do ouro proveniente da 
produção brasileira. Assim, a In 
glaterra acumulava condições para 
seu desenvolvimento industrial, fi
nanciando intensamente suas ma
nufaturas e conseguindo ultrapas
sar a fase mercantilista.

O ouro brasileiro permitiu, tam 
bém, que a Inglaterra se tornasse o 
principal centro financeiro da Eu
ropa, através da fabulosa concen
tração de reservas nos bancos de 
"Londres.

Impostos sobre o minério levaram à revolta de Filipe dos Santos (1720).

VEJA TAM BÉM : Brasil — Histó
ria: Bandeirantes; Inconfidência 
Mineira; Mercantilismo.
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Minerais

Os minerais originam-se geral
mente de fusões, de soluções, de va
pores e da ação do metamorfismo. 
Podem apresentar-se isoladamente 
ou reunidos em agregados, quando 
constituem as rochas .

A mineralogia descritiva, ao es
tudar cada espécie mineral, consi
dera várias propriedades, como a 
forma e a estrutura, as característi
cas físicas, a composição química 
e a ocorrência na natureza, com in
formações relativas ã distribuição 
geografica e à associação com ou
tras espécies.

As propriedades morfológicas, 
embora muito importantes, nem 
sempre são suficientes para a clas
sificação: minerais diferentes po
dem cristalizar-se com o mesmo 
hábito e um mesmo mineral pode 
exibir diversos hábitos. No entanto, 
em numerosos casos, a forma do 
mineral — seja ele um cristal único 
ou um geminado —  é suficiente 
para a identificação.

Entre as propriedades físicas 
destacam-se as que dependem da 
coesão e da elasticidade: clivagem, 
fratura, tenacidade, dureza, elasti
cidade, planos de deslizamento, ge
minação secundária, partição, figu
ras de percussão e de pressão, 
figuras e formas de corrosão.

A massa específica ou densidade 
relativa é outra propriedade física 
de importância, ao lado das que de
pendem da luz: índice de refração 
e seu efeito sobre o brilho de um 
mineral, reflexão total, ângulo cri
tico, linha de Becke, dispersão, ab
sorção, difração, dupla refração, 
isotropia e anisotropia nos mine
rais, cores de interferência, sinal 
óptico, polarização rotatória, cores 
de interferência anômalas, brilho, 
opalescência, iridescência, aste 
rismo, schillerização, fluorescên
cia, fosforescência, tribolumines 
cência, caracteres uniaxial e biaxial 
dos minerais, etc.

Entre as propriedades que de
pendem do calor citam-se: fusibili- 
dade, condutibilidade, expansão, 
calor específico e diatermância; 
nas que dependerri da eletricidade e 
do magnetismo incluem se: condu
tibilidade elétrica, eletricidade por 
fricção, pireletricidade, piezeletrici- 
dade, magnetismo natural, para- 
magnetismo e diamagnetismo.

Há as propriedades físicas que se 
manifestam por meio dos outros 
órgãos do sentido, como o sabor, o 
odor e o tato.

Composição química

As propriedades químicas tam 
bém são muito importantes na 
identificação das numerosas espé
cies. Os minerais que possuem uma 
estrutura atômica definida — isto 
é, que apresentam átomos ou ions 
ordenados — são chamados cris
tais. Os que não possuem tal orde
nação são conhecidos como amor 
fos ou coloidais (estrutura 
semelhante a uma geléia endure
cida). Os amorfos, ao contrário dos 
cristais, não polarizam a luz,

O processo de identificação mineralógica pode ser menos rigoroso quando as observações se destinam a separar 
as espécies dotadas de cores muito diferentes, como è o caso do lápis-lazuli (à esquerda) e do amianto.

ARSENIETOS: "Realgar, ouro- 
pigmento, estibnita, molibdenita, 
galena, calcocita, esfalerita, ciná- 
brio, millerita, calcopirita, pirita, 
arsenopirita, etc.

SULFOSSA1S: Bournonita, pi- 
rargirita, proustita, tetraedrita, es- 
tefanita e outros.

HALETOS: Halita (sal-gema), 
silvita, cerargirita, fluorita, ataca 
mita, carnalhita, etc.

ÓX1DOS: Arsenolita, senar- 
montita, cuprita, periclásio, zincita, 
coríndon, hematita, ilmenita, espi- 
nélio, magnetita, cromita, crisobe 
rilo, cassiterita, rutílio, diásporo, 
goethita, brucita e outros.

CARBONATOS: Calcita, dolo- 
mita, magnesita, siderita, rodocro- 
sita, smithsonita, esferocobaltita, 
aragonita, cerussita, malaquita, 
azurita, etc.

SILICATOS: Quartzo, ortoclá- 
sio, albita, anortita, leucita, ensta- 
tita, espodumênio, tremolita, berilo, 
nefelina, grossulária, almandina, 
monticellita, forsterita, fayalita, te- 
froíta, fenacita, zireão, torita, topá
zio, andaluzita, cianita, turmalina, 
apofilita, cabazita, moscovita, cao- 
lim, itanita, perowskita e outros.

NIOBATOS E TANTALA- 
TOS: Pirocloro, columbita-tanta 
lita, itro-tantalita, etc.

FOSFATOS, ARSENIATOS, 
VANATOS, ANTIM ONIATOS: 
Xenotima (ou xenotímio), mona- 
zita, trifilita, apatita, piromorfita, 
mimetita, vanadinita, ambliogo- 
nita, descloizita, lazulita, turquesa, 
torbernita, autunita, carnotita, ferg- 
hanita e romeíta.

Dentro da classificação dos minerais, o enxofre é um "elemento nativo"

mesmo em partículas de granula
ção fina. Um exemplo é a opala.

Geralmente, a composição quí
mica dos minerais é expressa por 
uma fórmula definida que pode va
riar dentro de certos limites. A fór
mula da esfalerita (blenda de 
zinco), por exemplo, é comumente 
expressa como ZnS (nas quantida
des Zn= 67% e S=33% ). Muitas 
vezes, o zinco aparece substituído 
pelo ferro e pelo manganês; menos 
comumente, pelo cádmio e mercú
rio; e, mais raramente ainda, pelo

chumbo e estanho. Uma esfalerita 
com 0,42% de ferro é incolor. Ou
tra, cujo teor de ferro é maior, terá 
cor castanha. Por sua natureza quí
mica, os minerais são divididos em 
treze classes:

ELEMENTOS NATIVOS: Dia
mante, grafita, enxofre, arsênio, an- 
timônio, bismuto, ouro, prata, co
bre, platina e outros.

SULFETOS, SELENIETOS, TE- 
LURETOS, ANTIM ONIETOS,
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As múltiplas formas de quartzo exigem técnicas especiais de identificação. 1 ) quartzo transparente, com hábito prismático hexagonal ; 2) quartzo esfumaçado, 
exibindo uma tonalidade acastanhada, por conter certas impurezas; 3) quartzo ametista violeta; 4) quartzo rosa.

NITRATOS: Salitre-do-Chile, 
nitrocalcita e nitrobarita.

BORATOS: Sussexita, boracita, 
bórax e ulexita.

URANATOS: Uranita e curita.

SULFATOS, CROMATOS. TE- 
LURATOS: Glauberita, barita, ce- 
lestita, anglesita, anidrita, gipso, 
espsomita, copiapita, ferberita, vol- 
framita, hubnerita, scheelita, stol- 
zita e wulfenita.

Matéria-prima e teor: 
classificações

Examinados sob o ponto de vista 
da utilização como matéria-prima, 
os minerais classificam-se em três 
categorias: carentes (os que não 
existem no país); deficientes (exis
tentes, mas em quantidades que 
não satisfazem a demanda nacio
nal); e suficientes (aqueles que po
dem suprir a longo prazo as neces
sidades de um país — nesta classe 
estão alguns minerais que podem 
ser exportados em grande volume, 
sem afetar a estabilidade do abaste
cimento nacional dentro de um 
prazo razoável).

As expressões “carente”, “ defi
ciente” e “suficiente” correspon
dem a “estratégico”, “ crítico” e 
“essencial”, termos usados pelos 
autores norte-americanos e criados 
em função da utilização dos bens 
minerais para finalidades bélicas.

Os minerais podem também ser 
classificados segundo a quantidade 
em que são encontrados. Há os 
abundantes, como o ferro, o alumí
nio, o cromo, o manganês, o titânio 
e o magnésio; e os escassos, a 
exemplo do cobre, chumbo, zinco, 
tu n g s té n io , o u ro , e s ta n h o , p ra ta .

platina, urânio, mercúrio e molib- 
dênio, todos encontrados numa 
proporção inferior a 0,01% (o que 
significa que suas jazidas — con 
centrações naturais de minério ou 
minerais passíveis de exploração 
—  serão as primeiras a mostrar 
sintomas de esgotamento).

Uma vez começada a explora
ção, as jazidas passam a ser deno
minadas “ minas” . O termo “ocor
rência” _só é usado quando a jazida 
ainda não foi avaliada.

Na avaliação, procura-se deter
minar o teor de substância útil, que 
varia bastante. Por exemplo: uma 
rocha que contenha 0,001% de 
ouro pode ser considerada um mi
nério de ouro, ao passo que é pre
ciso no mínimo cerca de 30% de 
ferro numa rocha, para que ela seja 
considerada minério e para que sua 
exploração seja economicamente 
viavel. Os teores dependem tam 
bém do estado de evolução das téc
nicas de extração e dos locais. As
sim, na Europa, minérios de 35% 
de ferro são suficientes. Já os miné
rios de níquel, que no começo do 
século X X  só eram explorados 
quando continham teores de mais 
de 2% ou 3%, agora são considera
dos econômicos a partir de 0,5%.

As jazidas podem ter origens di
versas: magmática (resultante da 
solidificação da lava); sedimentar; 
e metamórfica. As magmáticas, por 
sua vez, dividem-se em ortomag- 
máticas (formadas simultanea
mente com a rocha magmática 
onde se situam); pegmatíticas (ori
ginadas após a consolidação do 
magma, por efeito de soluções e vo
láteis residuais, precipitando sob a 
forma de pegmatitos); e hidroter- 
mais (originadas por soluções 
quentes).

A s ja z id a s  de o rigem  sed im en ta r
O ouro pode aparecer sob a forma de pepitas (em cima). O cobre, quando
encontrado em estado nativo (acima), incrusta-se em filamentos rochosos.
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incluem o enriquecimento de mine
rais, pela decomposição de rochas 
preexistentes (as de alumínio, em 
Poços de Caldas) por processos 
mecânicos em meio aquoso, ou 
ainda pela precipitação de sais dis
solvidos em águas continentais ou 
marinhas (as de manganês em Uru- 
currij Mato Grosso).

São chamadas jazidas de origem 
metamórfica as preexistentes que 
depois foram transformadas por 
agentes geológicos, como as jaz i
das de ferro de Minas Gerais.

Quanto à forma, elas podem 
apresentar-se como grandes corpos 
irregulares de rocha, com jazi- 
mento tabular e estratificado (veios 
e faixas estreitas e alongadas). Po
dem ser formadas ainda como de
pósitos de placer, que são depósitos 
de minerais de alta densidade, con
centrados mecanicamente (por 
vento ou ãgua) e não atacáveis por 
agentes de erosão (exemplos: ouro, 
platina e monazita).

A procura do minério

Prospecção é o nome que se dá 
à exploraçao das jazidas, desenvol
vida por métodos geológico, geofí- 
sico, sismográfico e geoquímico.

O processo geológico usa a aná
lise da constituição do solo para 
explicar a ocorrência de depósitos 
minerais. Descobriu-se que mine
rais dos metais comuns (cobre, 
chumbo, zinco) formam-se geral
mente em rochas ígneas (derivadas 
do resfriamento de lava na superfí
cie da terra ou próximo dela). As
sim, onde as rochas ígneas entra
ram em contato com um leito de 
rocha sedimentar, há grande possi
bilidade de concentração de mine
rais metálicos. Mapeando as ro
chas que afloram na superfície, os 
geólogos podem calcular com bas
tante acerto os locais onde essas ja 
zidas devem ser encontradas.

Já a prospecção por métodos 
geofísicos é feita pela medição das 
propriedades físicas detectáveis dos 
minerais. Para localizar depósitos 
de minério de ferro, por exemplo, 
usa-se a bússola magnética. Alguns 
instrumentos mais sensíveis podem 
ser empregados até de aviões. Tam- 
bém propriedades elétricas, como a 
condutibilidade do solo, são úteis 
para determinar certos minerais.

Outro processo é o sismográfico, 
em que são provocadas explosões 
subterrâneas e medidas as propaga
ções dos abalos com sismógrafos 
(diferentes tipos de rocha transmi
tem os tremores com diferentes ve
locidades, tornando possível sua 
identificação). Medidores de radia
ção, como os contadores Geiger, 
localizam minerais radiativos.

Os métodos geoquímicos recor
rem a análises químicas de amos
tras do solo, plantas e águas cor
rentes. Depois de encontrada uma 
ocorrência mineral, osprospectores 
passam à determinação de seu ta
manho e riqueza. E a cubagem, que 
resulta da análise de amostras de 
vários pontos e profundidades. Em 
geral, os depósitos minerais pos
suem reservas medidas e reservas 
inferidas, isto é, estimadas a partir 
dos valores da reserva medida e co
nhecendo-se os tipos de terreno 
onde se encontram essas reservas e 
sua extensão.

Da esquerda para a direita, calcopirita (sulfeto de ferro e cobre): tetraedrita (sulfossal); fluorita (haleto); cerussita 
(carbonato de chumbo): berilo (silicato de alumínio e berílio); scheelita (volframato de cálcio).

O tamanho das instalações de 
mineração depende da quantidade 
cubada de minério e da quantidade 
total que se espera extrair. Há duas 
formas de proceder na mineração: 
a seletiva, em que veios ou leitos re
lativamente pequenos são removi
dos na forma de minério de alto 
teor; e a cham ada bruta, na qual se 
lavram grandes quantidades de mi
nério de baixo teor, sem a preocu
pação de selecionar as partes mais 
ricas.

O método seletivo é mais dispen
dioso, por não permitir o uso in
tenso da mecanização. A produção 
de uma mina não depende do tam a
nho da jazida mas sim da capaci
dade de mineração instalada.

Técnicas de mineração

Mineração fluida é a extração de 
águas salinas —  soluções de diver
sos sais -—, naturais de oceanos, 
rios, lagos, correntes subterrâneas, 
etc. Outro tipo de exploração — 
em céu aberto —  exige que a jazida 
tenha, além de forma predominan
temente horizontal e localização 
superficial, tamanho razoável e 
manto de rocha estéril de pequena 
espessura, para que se possam utili
zar em larga escala equipamento de 
movimentação e transporte de 
terra.

As minas exploradas por esse 
processo assemelham-se a cones in
vertidos (com a base na superfície), 
menos as das encostas de colinas e 
montanhas. As paredes têm a 
forma de terraço e, não raro, as mi
nas desse tipo formam gigantescas 
hélices em torno das montanhas, 
por onde passam os caminhões ou 
vagões que fazem o transporte de 
material.

A  d e sa g re g a çã o  d a s  ro c h a s  que

contêm o minério ou que o cobrem 
(desmonte) é feita quase sempre por 
explosões. As ferramentas usadas 
são pneumáticas (talhadeiras e bro
cas de ar comprimido); usam-se as 
manuais apenas em instalações 
mais primitivas. Os explosivos em
pregados são dinamite ou nitrato 
de amónio (mais seguro), coloca
dos em furos de 20 m de profundi
dade, feitos na rocha em intervalos 
que variam de 10 a 20 m, conforme 
a dureza da rocha.

O sistema subterrâneo de mine
ração aplica-se em jazidas e veios 
localizados no subsolo, caso em 
que a remoção da camada superfi
cial de rocha inerte seria difícil ou 
economicamente desaconselhável.

Algumas minas subterrâneas 
chegam até 5 000 m de profundi
dade. Uma das mais profundas do 
Brasil é a mina de ouro de Morro 
Velho, em Minas Gerais, com esca
vações de cerca de 3 000 m.

A mineração é feita por meio de 
túneis (cavados horizontalmente no 
interior do corpo do minério) e de

Íioços (verticais). Ela exige a insta- 
ação de elevadores para os poços

— destinados ao transporte de 
equipamento e pessoal —  assim 
como de sistemas de transporte 
pelo interior dos túneis.

Dependendo da consistência e 
da resistência das rochas que serão 
escavadas, muitas vezes torna-se 
necessária a construção de vigas e 
paredes para escoramento.

Outras instalações indispensá
veis numa mina sao as centrais elé
tricas para alimentação dos siste
mas de iluminação, máquinas de 
processamento dos minérios, eleva
dores, etc. A instalação de ar com
primido (para as máquinas pneu
máticas), de sistemas de ventilação 
e c o n d ic io n am e n to  de  a r d e n tro  dos

túneis, e de bombas destinadas a 
drenar os locais de trabalho 
(quando existem correntes de água 
subterrâneas) é uma providência 
usu al.

Além disso, os minérios devem 
dispor de transporte desde as fren
tes de escavaçao até a superfície. 
Geralmente, sao instalados trilhos, 
vagões e pequenas locomotivas.

Como no caso da mineração 
pelo processo de céu aberto, a frag
mentação ou, mais raramente, a 
dissolução dos blocos de minerais 
sólidos é feita com ferramentas me
cânicas e explosivos. As rochas 
mais duras sao escavadas com di
namite; as moderadamente moles 
(como as de carvão) fragmentam-se 
por meios mecânicos (máquinas ou 
ferramentas operadas manual
mente, escavadeiras, etc.).

Usar explosivos em minas sub
terrâneas exige cálculos precisos, 
para evitar desabamentos em túneis 
já  escavados, causando bloqueios e 
outros tipos de acidente.

O trabalho no subsolo sempre 
envolve o perigo de explosão de ga
ses ou envenenamentos. Os gases 
mais encontrados são o dióxido de 
carbono (C 0 2), originado de com 
bustão de matéria orgânica ou 
combustão de carbonato; o monó
xido de carbono (CO), explosivo e 
venenoso; o metano (C H A  explo
sivo; o gás sulfídrico (H,S), vene
noso; e o dióxido de enxofre (SO A  
tóxico — todos originados de de
composições de rochas. Os gases 
existentes nas minas devem ser 
analisados antes de se começar o 
trabalho de escavação.

Outra medida de segurança e o 
uso de máscaras protetoras contra 
a poeira proveniente das escava
ções, que podem causar doenças do 
a p a re lh o  re sp ira tó rio . A tempera-
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Demolição progressiva da colina para a extração do material aurifero. (Mina de ouro ao sul da Austrália.)

tura e a umidade do ar no interior 
das minas também devem ser con
troladas, porque, à medida que se 
alcançam profundidades maiores, o 
calor torna-se cada vez mais ele
vado, podendo chegar até mesmo a 
mais de 50° C.

Todas essas providências são 
hoje tarefa do engenheiro de minas, 
que também faz trabalhos de pros
pecção, construção de edifícios, es
tradas e estruturas, manutenção do 
equipamento mecânico e elétrico, 
análise de minérios, supervisão e 
administração. Quando a mina fica 
muito distante dos centros de con
sumo ou quando o transporte de 
minério é muito caro e existem re
cursos energético s_ perto das insta
lações de mineração, é preciso tam 
bém construir instalações de 
preparação de minério nos próprios 
locais das lavras. No caso de miné
rio metálico, até a redução e o re
fino são feitos no próprio local.

Os profissionais especializados 
em organização e operação de mi
nas começaram a aparecer a partir 
de fins do século XIX, época em 
que se iniciou a mineração em 
grande escala, com a exploração 
mecanizada e racional.

A exploração no Brasil

No Brasil, a exploração dos mi
nerais é regulamentada pelo Có
digo de Minas e supervisionada 
pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). Só 
são considerados monopólio do go
verno os minerais estratégicos (usa
dos em reatores nucleares) e de pe
tróleo. A exploração dos outros é 
feita por empresários particulares, 
embora o Estado, às vezes, parti
cipe como aciònista (caso da explo
ração do minério de ferro pela Cia. 
Vale do Rio Doce, que é uma em
presa estatal).

Em cima, a mina Brejui. no Rio Grande no Norte; embaixo, aspecto das 
obras da empresa Vale do Rio Doce. situada no "quadrilátero ferrifero".

A produção mineral brasileira, 
apesar de crescente, não corres
ponde ainda aos recursos poten
ciais do país. Em 1970, o Brasil era 
o trigésimo produtor mundial de 
minerais (contribuindo com apenas 
0,5% do total).

O relativo desconhecimento geo
lógico de seu solo não impede que 
o Brasil seja um grande exportador 
mundial de minério de ferro, miné
rio de manganês e concentrado de 
minério de nióbio.

As reservas de ferro do país es
tão principalmente em Minas Ge
rais, Mato Grosso e Pará. A explo
ração é mais intensa em Minas 
Gerais. O minério de manganês — 
muito importante na indústria side
rúrgica — também é abundante no 
Amapá (de onde é exportado), em 
M ato Grosso e em Minas Gerais. 
Já o cobre (explorado apenas no 
Rio Grande do Sul) é insuficiente 
para atender à demanda do con
sumo interno.

O bauxito (minério de alumínio) 
estã sendo explorado em Poços de 
Caldas (Minas Gerais) e, incipien 
temente, na Amazônia. Minério de 
zinco (Minas Gerais) e chumbo 
(Bahia e Paraná) também são insu
ficientes, mas o minério de estanho 
está em posição de atender ao con
sumo interno e à exportação, a par
tir das reservas de cassiterita des
cobertas em Rondônia. O calcário, 
a dolomita, a magnesita (usados 
nas indústrias de cerâmicas, de re- 
fratários, metalúrgicas e de cons
trução civil) e os minérios de nió
bio, níquel, titânio, tungsténio e 
zircõnio sâo encontrados em 
grande escala no Brasil.

Apenas suficientes são as reser 
vas de argila, fluorita e minério de 
cromo. Entre os recursos carentes, 
encontram-se o carvão, o cobre, o 
mercúrio, o antimônio, a grafita e 
os minérios de cobalto, molibdènio 
e vanádio.

O esgotamento

A mineração tem sido praticada 
desde muitos séculos antes da era 
cristã. Mas um dos primeiros regis
tros a respeito, de que se tem notí
cia, data de 1556. Trata-se da obra 
de Georg Bauer Agricola*, De Re  
Metallica, que descreve com ilus
trações e pormenores as técnicas de 
mineração e produção conhecidas 
na época.

As tendências atuais da minera
ção estão voltadas para a mecani
zação e a exploração em grande es
cala. E, à medida que a população 
da Terra aumenta e que a evolução 
técnica se processa, torna-se neces
sária a exploração de jazidas com 
teores de minério cada vez mais 
baixos. Essa exploração intensiva 
vem provocando um gradual esgo
tamento das minas: a Terra possui 
quantidades limitadas de recursos 
minerais, não renováveis, e que, na 
maioria dos casos, só podem ser 
usados uma vez — a não ser em 
casos de reaproveitamento de me
tais, como sucata, e de águas que 
podem ser tratadas e reutilizadas.

VEJA TAM BÉM : Cristais; Me
tais; Rochas; Pedras Preciosas; 
Sal.
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A arte minimal busca reduzir as for
mas ao que elas têm de substan
cial. ("Cubos XXIV", David Smith.)

Minimal, Arte

Na década de 60, as artes plásti
cas tomaram a palavra inglesa mi 
nimal (que significa “mínimo”) 
para designar a pintura e a escul
tura que incorporam apenas ele
mentos simples, no esforço redu 
cionista que tenta captar a essência 
de um determinado meio. Assim, 
um quarto vazio e bem iluminado 
po,r lâmpadas fluorescentes, três 
colunas enormes e simétricas ou 
uma estrutura metálica simples em 
forma de “L” seriam obras míni
mas, despidas de tudo que pudesse 
desviá-las de um efeito global.

As raízes da Minimal A rt  estão 
nos EUA, onde, a partir de 1948, 
muitos artistas, afastando-se cada 
vez mais da imitação de objetos 
reais, empreenderam um desenvol
vimento ininterrupto, não apenas 
das formas abstratas, mas da ma
neira de representá-las. Esses artis
tas abandonaram conceitos con
vencionais (como o simbolismo e o 
apelo emocional) e reduziram to
dos os possíveis elementos supér
fluos ate alcançarem total simplifi
cação dos meios expressivos.

Em 1916, com o quadro Linha 
A zul, Giorgia 0 ’Keete (1886- ) 
antecipava os quadros “minimal” 
que Patrícia Johanson pintaria 
trinta anos depois. Entre os precur
sores da Arte Minimal, encontra- 
se também Ellsworth Kelly 
(1923- ), com figuras geométri
cas reunidas por meio de linhas e 
pintadas numa só cor. Na década 
de 50, deram continuidade a essa 
tendência os trabalhos de Mark 
Rothko (1903- ), com imagens 
abstratas coloridas; Barnett New- 
m an(1905 ), apresentando so
litárias faixas de cor: e, também, 
Alexandre Liberman, sobretudo em

sua obra M inimum, de 1950.
Entre os chamados minimalistas, 

destacam-se Frank Stella, que parte 
de um desenho central para deter
minar a própria forma da tela, con 
seguindo assim um tipo de escul
tura plana destinada à parede; 
Robert Swain, que procura a inte
ração de pequenos painéis colori
dos dentro de um largo retângulo; 
e Patrícia Johanson, que apresenta 
estreitas tiras de cor, como uma li
nha, dentro de enormes telas nuas.

Na escultura, a Arte Minimal 
obteve maior impacto a partir da 
exposição “ Estruturas Primárias”, 
de 1966, em 'Nova York. David 
Smith (1906- ) é considerado o 
mais importante escultor nessa 
área. Em 1956, ele já  apresentara 
um sistema ordenado de estacas 
verticais (Cinco Unidades Iguais), 
tema retomado por Donald Judd e 
Cari Andre, dois dos escultores 
mais radicais do movimento.

Por outro lado, os cubos negros 
e maciços de Anthony Smitn, a 
geometria austera das formas de 
Ronald Bladen e as cabinas de Sol 
LeWitt têm em comum a simplici
dade de formas que manifestam a 
busca de uma essência.

A escultura pintada é usada por 
alguns artistas do movimento, 
como Lyman Hipps (que pinta for
m as geométricas) ou Sanford 
Wurmfeld (que justapõe espaços de 
cores variadas, com diferentes ân
gulos de luz).

O uso de elementos construtivos, 
produtos industriais e pré-fabrica- 
dos (aço, alumínio, concreto, acrí
lico, resina de poliéster) não se 
choca com o trabalho artístico: tor
nam-se elementos expressivos e 
conceituais, que escapam à limita
ção material.

Apesar da singularidade de cada 
produção, as obras minimalistas 
apresentam uma certa unidade. Seu 
método de composição racional e 
conceituai objetiva primordial
mente eliminar da composição 
“complicações desnecessárias”, 
para que sejam atingidos os limites 
essenciais de um meio particular.

VEJA TAM BÉM : Abstracio- 
nismo; Concretismo; Construti- 
vismo.

Ministério 
Público

Destinado a atuar junto ao Po
der Judiciário* como representante 
e defensor da sociedade, o Ministé
rio Público tem a incumbência de 
promover as ações penais e fiscali
zar a execução das leis em geral. 
Pode ainda ser encarregado da de
fesa do Poder Executivo* ao qual 
esteja vinculado, como no caso 
brasileiro. Mas é concebido, nos 
sistemas jurídicos e nas constitui
ções, essencialmente como um ór
gão de defesa social. E, como tal, 
deve ser cercado (assim como seus 
integrantes: procuradores, promo
tores e curadores) de garantias e de 
certa autonomia no exercício de 
suas funções. __

A instituição do Ministério Pú
blico tem origem provável no an
tigo direito francês e foi consa
grada na ordennance de 25 de 
março de 1302. Mas, antes da Re
volução Francesa*, os membros do 
Ministério Público eram apenas ad
vogados do poder real e sua ação 
identificava-se com os interesses do 
rei.

Com a Revolução, o Ministério 
Público assumiu a função de fisca
lizar a observância das leis que ca
racterizavam o novo Estado*, e que 
se baseavam nos princípios vitorio
sos do liberalismo*, como os di
reitos e garantias individuais*.

O Ministério Público transfor
mava-se como decorrência da alte
ração na estrutura do próprio Es
tado (que, passando a ser pessoa 
jurídica de direito público, não 
mais poderia ter seus interesses 
confundidos com os dos ocupantes 
dos cargos executivos). A passa
gem para o Estado de direito impli
cava, portanto, uma garantia da  in
dependência do Ministério Público 
que, embora órgão do Poder Exe
cutivo, deve poder contrapor-se aos 
próprios detentores desse poder, se 
necessário (isto é, se eles agirem 
contrariamente à lei*).

Em geral, não são aceitas nem a 
posição de juristas que enfatizam a

autonomia do Ministério Público, a 
ponto de ele tornar-se na prática 
um “quarto poder” , nem a dos que 
pretendem igualá-lo a qualquer ou
tro órgão do Executivo.

No Brasil

O Código de Processo Criminal 
brasileiro de 1832 já  se referia ao 
Ministério Público, mas o decreto
1 030 de 14 de novembro de 1890 
é tido como o primeiro diploma le
gal que considera ' aquele órgão 
uma instituição. Em 1934, o direito 
constitucional brasileiro passou a 
ocupar-se efetivamente do Ministé
rio Público como instituição, dan- 
do-lhe garantias (que aumentaram 
nas Constituições de 1946 e 1967).

Pela Emenda Constitucional n.° 
1, de 1969, os artigos que discipli
nam o Ministério Público foram 
deslocados dos capítulos referentes 
ao Poder Judiciário para os que 
tratam  do Executivo. Continuaram 
a existir o Ministério Público Fede
ral e Estadual, organizados em car
reira. Os cargos iniciais devem ser 

rovidos mediante Concurso pú- 
lico de notas e de títulos, e seus 

membros não podem ser demitidos 
após dois anos de exercício, a não 
ser por sentença judicial ou em vir
tude de processo administrativo 
que lhes assegure ampla defesa. 
Para que sejam removidos, é neces
sária uma representação do procu
rador geral com base na conveniên
cia do serviço. Os integrantes do 
Ministério Público, enquanto tais, 
não agem em nome próprio, mas 
no da instituição, que está sujeita 
à vontade de seu chefe. No âmbito 
federal, esse chefe é o procurador- 
geral da República, nomeado pelo 
chefe do Executivo (o presidente) e 
que deve ser escolhido, segundo a 
Constituição, entre os cidadãos de 
mais de 35 anos, de saber jurídico 
reconhecido e boa reputação. O 
cargo é de confiança, e seu ocu
pante, demissível pelo presidente. 
O àpice da carreira é a subprocura- 
doria-geral da República. O Minis
tério Público Federal exerce a fun
ção de fiscal da lei, conforme os 
princípios da instituição, e a de ad
vogado da União.

O Ministério Público Estadual 
também é fiscal da  lei, e exerce essa 
função como parte no processo: 
qúando é sujeito ativo da ação pe
nal, por exemplo, seus membros, os

Jromotores, oferecem denúncia à 
ustiça e exercem o papel da acusa

ção nos julgamentos.
Em São Paulo, a administração 

do Ministério Público cabe ao pro
curador-geral da Justiça, ao Colé- 

io de Procuradores, ao Conselho 
uperior e ao corregedor-geral. O 

procurador-geral é nomeado pelo 
governador do Estado em lista trí
plice feita pelo Colégio de Procura
dores, e também é demissível ad 
nutum  pelo governador. A lei ad
mite a delegação de poderes do Mi
nistério Público Federal para o Es
tadual quando a ação tiver de ser 
proposta em outro foro que não o 
da capital do Estado.

VEJA TAM BÉM : Crime: Direito; 
Estado; Judiciário, Poder; Pro-
c e s s o .



Miriápodes

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Arthropoda 
Subfilo: Mandibulata 
Classes: Chilopoda, Diplopo- 

poda, Pauropoda, Symphyla

Os mandibulados, subfilo dos ar
trópodes, dividem se em seis clas
ses: crustáceos, insetos, quilópodes, 
diplópodes, paurópodes e sinfilos. 
As quatro últimas são englobadas 
sob o nome de miriápodes. Mas 
não representam uma divisão siste
m ática — apenas apresentam algu
mas características em comum.

O tronco de todos eles é consti
tuído de segmentos semelhantes 
(cada um com pelo menos um par 
de patas), revestido de carapaça 
quitinosa ou calcária. Um sistema 
de articulação entre os anéis faci
lita a locomoção. Têm simetria bi 
lateral; na cabeça há um par de an
tenas, outro de mandíbulas, e um 
ou dois de maxilas — ern alguns 
casos, patas de conformação espe
cial, que funcionam na captura de 
alimentos. Tais apêndices cefálicos 
costumam terminar em aguilhões, 
onde desembocam condutos de 
glândulas venenosas.

O sistema nervoso dos miriâpo- 
des é constituído por um gânglio 
supraesofágico e uma cadeia gan
glionar ventral, formada por dois 
gânglios para cada segmento, que 
são unidos por cordões nervosos.

O aparelho digestivo é um tubo 
reto que se abre na boca Çprimeiro 
segmento) e termina no anus (úl
timo segmento).

O sangue, incolor, é movimen
tado por meio de um vaso dorsal, 
dividido em tantas câmaras quan
tos forem os anéis.

Os sexos são separados e os ór
gãos genitais tubulares apresen
tam-se em número ímpar.

Geralmente os miriápodes são 
ovíparos e o desenvolvimento das 
larvas é feito diretamente sem ha
ver metamorfose*.

Sistemática

As classes dos mandibulados en
globados entre os miriápodes apre
sentam características particulares.

QUILÓPODES —  São as espé
cies mais conhecidas, como cento- 
péias e lacraias, todas carnívoras e 
predadoras. Encontram-se em luga 
res protegidos e seu corpo possui 
um número de segmentos que varia 
de dezenove a 181, sendo que pelo 
menos quinze têm um par de patas. 
O primeiro par de patas, armado de 
“unhas” fortes, possui glândulas 
venenosas e aguilhões. O veneno é 
capaz de matar ou imobilizar qual
quer adversário. Mas não é fatal 
para o homem. Há mais ou menos 
3 000 espécies desta classe, quase 
todas tropicais, distribuídas em

Um miriápode quilópode: a "Scutigera coleoptrata" (esquerda). O "Himantarium gabrielis" é um geofilomorfo.

A b a ix o , o d ip ló p o d e "P o ly d e s m u s  c o llo r ie " . A c im a , um  ju lid a  e n ro lad o VEJA  T A M B É M : A rtró p o d es.

quatro ordens: Escutigeromorfos, 
Litobiomorfos, Escolopendromor- 
fos e Geofilomorfos. Entre as espé
cies comuns no sul da Europa en
contra-se a escolopendra, com uns 
10 cm de comprimento. A espécie 
africana (Scolopendra morsitans) 
chega a uns 12 cm; a lacraia cor- 
de-rosa e a lacraia, encontradas no 
Brasil, têm apenas 90 mm de com
primento.

DIPLÓPODES — Conhecidos 
como embuás e gongolôs, possuem 
um corpp cilíndrico com segmentos 
iguais. A exceção dos dois primei
ros, todos os anéis apresentam dois 
pares de patas. Suas 8 000 espécies 
vivem em lugares úmidosv Nu- 
trem-se de substâncias orgânicas 
em decomposição ou de vegetais 
vivos. Chamados comumente de 
piolho-de-cobra, eles defendem-se 
enrolando seu corpo em espiral; ao 
longo do corpo há glândulas que 
secretam uma substancia’’de odor 
desagradável. Os diplópodes são 
divididos em duas subclasses: Pse- 
lafognatos, com a ordem dos Es- 
quizocéfalos e Quilognatos, com as 
ordens dos Limacomorfos, Onisco- 
morfos, Polidesmídeos, Nematófo- 
ros, Julifórmeos e Colobognatos. 
As espécies mais comuns são os 
polidesmos e glômeres.

PAURÓPODES —  Apresen
tam-se em aproximadamente tre
zentas espécies e assemelham-se às 
centopéias. Têm uma média de 2 
mm de comprimento e nove pares 
de patas. Nao contam com sistema 
circulatório nem respiratório. Nas
cem com um número de patas infe
rior ao que terão adultos. As espé- 
cies mais conhecidas são a 
Pauropus huxleyi e a Euripauropus 
ornatus.

SÍNFILOS — É uma pequena 
classe, .com sessenta espécies. Os 
indivíduos têm o corpo mole e de 
dez a doze pares de patas. Algumas 
espécies só adquirem uma forma 
considerada definitiva depois de 
quatro ou cinco anos. As espécies 
mais conhecidas são: Scolopen 
drella nothaccantha e Scutigerella 
immaculata.
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Mísseis

Míssil é um engenho autoprope- 
lido, não tripulado, que se desloca 
acima da superfície terrestre. De
sempenhando importante papel na 
historia contemporânea, os mísseis 
são utilizados como armas de 
guerra, capazes de levar a destrui
ção às mais remotas partes do 
mundo, em tempo bastante curto.

O foguete* e o míssil são basea
dos no princípio físico da reação, 
mas diferenciam-se quanto à pro
pulsão: enquanto o primeiro con
tém e carrega o combustível e o 
comburente, assegurando ao motor 
o funcionamento sem tomadas de 
ar atmosférico (propulsão a fo
guete), o míssil contém e carrega 
apenas o combustível, dependendo 
do ar para completar a combustão 
(propulsão a jato).

O princípio da reação em armas 
de guerra foi utilizado pela pri
meira vez na batalha de Ru-Pier 
(1232), entre tártaros e chineses. A 
invenção chinesa foi levada para o 
ocidente pelos árabes e passou a 
ser empregada em toda a Europa. 
No século XVIII, os indianos tam 
bém utilizariam foguetes com fina
lidade militar. Sob o reinado do 
Príncipe Haidar Ali (1780-1799), 
chegaram mesmo a possuir um 
“corpo de foguetes”.

Apoiando seus estudos em expe
riências do General Desogulier, 
William Congrève* construiu em 
1801 o “foguete de Congrève” , de 
peso variável e com alcance de 
2 500 m. Na guerra com a Dina
marca em 1804, foram usados 
25 000 desses foguetes. Na Guerra 
da Criméia (1855), no sítio a Se- 
bastopol, os franceses lançaram fo
guetes com alcance de 7 000 m, su
perior ao dos canhões da época. Na 
Guerra do Paraguai*, brasileiros e 
paraguaios empregaram foguetes.

Na Primeira* Guerra Mundial 
os alemães lançaram foguetes para 
a destruição das redes de arame 
farpado enquanto os franceses, 
para defesa antiárea.

A Alemanha nazista realizou, a 
partir de 1936, um program a de 
mísseis dirigidos (projeto Peenne- 
rnünde). E no período de 1942 a 
1945 utilizou grande número de fo
guetes e bombas voadoras, desta- 
cando-se a V-l (subsônica) e a V-2 
(supersônica) —  ambas projetadas 
por Wernher von Braun — , lança
das sobre a cidade de Londres. Ter
m inada a guerra, o estudo e o de 
senvolvimento dos mísseis e 
foguetes nos Estados Unidos, Rús
sia, Inglaterra e França foram ba
seados em trabalhos alemães.

Terra, m ar, ar

Quanto ao seu emprego —  tá 
tico ou estratégico -—, os mísseis 
podem ser terra— terra (MTT), ter
r a —ar (MT A), terra— mar 
(MTM), mar— mar (MMM), ter
ra— submarino (MTS), mar— terra 
(MMT), ar— ar (MAA), ar— terra 
(MAT), ar— submarino (MAS) e 
submarino— terra (MST).

De acordo com a dirigibilidade,

Veículo americano equipado com misseis Cobra. É usado contra tanques.

os mísseis classificam-se em balísti
cos (cuja trajetória, após o con 
sumo do propelente, fica condicio
nada à velocidade restante e à 
gravidade); livres (sem modificação 
da trajetória após o lançamento); e 
dirigidos (que podem ter a trajetó
ria corrigida ou mudada depois do 
lançamento).

Quanto ao alcance, eles podem 
ser de alcance curto (inferior a 450 
km), médio (entre 450 e 2 300 km), 
intermediários (entre 2 400 e 5 000 
km), e longo (intercontinental, de 
6 000 a 15 000 km e global, supe
rior a 15 000 km).

Os mísseis são também classifi
cados quanto à velocidade. Neste 
caso, dividem-se em subsônicos 
(com velocidade inferior a 
Mach), sônicos (igual a 1 Mach) e 
supersônicos (superior a 1 Mach). 
Estes últimos podem ser ultra-sôni
cos (entre 1 e 5 Mach) e hipersôni- 
cos (superior a 5 Mach).

O poder destruidor desses enge 
nhos levou à organização — prin 
cipalmente nos países desenvolvi
dos —  de forças estratégicas (ou de 
dissuasão), compostas por mísseis 
terrestres instalados e protegidos 
em silos de concreto, por bombar
deiros tripulados e por submarinos, 
com sistemas de alarma e controle.

O emprego de mísseis, sobretudo 
intercontinentais e orbitais, conduz 
à estratégia indireta (diplomacia), 
onde o essencial não repousa ape 
nas na força militar, mas nos acor
dos e tratados entre as nações.

Na busca e direção de alvos, os 
mísseis utilizam diversos sistemas. 
Na ajustagem prévia, a trajetória é 
previamente determinada por ele
mentos de precisão na aparelhagem 
de controle (odômetros, acelerôme-

O s  N ik e  H é r c u le s ,  d a  A e r o n á u t ic a  i t a l ia n a ,  s ã o  m ís s e is  t e r r a — a r  d e  p r o p e le n t e  s ó lid o  e  c o m a n d o  p o r  r a d a r .

O armamento da Força Aérea Brasileira conta com modernos mísseis.



168 Mísseis

tros, altímetros e bússolas). A refe
rência terrestre utiliza fenômenos 
relacionados com os campos gravi- 
tacionais, elétricos e magnéticos da 
Terra. A radionavegaçao emprega 
sinais de rádio emitidos da Terra 
para determinar a posição do 
míssil.

Nos mísseis de longo alcance, 
aplica-se a navegação astronômica, 
com auxílio de telescópios, cronô
metros e mapas estelares.

O sistema inercial permite corri
gir automaticamente a trajetória 
por meio de dispositivos internos; 
e insensível às contramedidas do 
inimigo.

A direção comandada é guiada 
da Terra por equipamento com
posto de um computador e uma sé
rie de radares. Seguidor de facho  é
o sistema que utiliza antenas para 
detectar diferenças de intensidade 
de radiações emitidas por um radar 
que acompanha o alvo.

Por atração ou busca automá
tica, os mísseis são atraídos pelo 
alvo por determinados fenômenos 
físicos, como emissão ou reflexão 
de luz ou calor, radiação do feixe 
do radar, capacitância e magne
tismo.

São chamados mísseis de atra
ção ativa quando possuem o meio 
transmissor de energia ou ilumina- 
dor (sinais de rádio, radar, calor, 
luz ou ondas sonoras), que se re
flete no alvo e por ele é captado, 
acionando dispositivos especiais de 
orientação; de atração semi-ativa, 
quando o iluminador está situado 
fora do míssil (no solo ou a bordo 
de aeronaves-mães) e este, através 
de um receptor, capta os sinais re
fletidos que o orientam sobre o 
alvo; e de atração passiva, quan
do possuem um receptor bastante 
sensível, com condições de captar 
alguma forma de energia produzida 
pelo alvo (o calor de uma turbina 
a jato , por exemplo), acionando os 
dispositivos de direção.

Mísseis estratégicos 
e táticos

No campo estratégico, o poder 
de destruição dos mísseis deve ser 
tal que constitua uma ameaça às 
instalações de mísseis do inimigo 
(objetivos militares), às suas áreas 
vitais e aos seus principais centros 
populacionais.

Estão incluídos neste grupo os 
mísseis balísticos intercontinen
tais, os de alcance médio e os 
de alcance intermediário.

Na década de 1970, apenas os 
Estados Unidos*, a Uniao Sovié
tica*, a França* e a China* conta
vam com esses engenhos de des
truição em massa, todos com carga 
nuclear acima de 0,5 megaton.

A principal finalidade dos mís
seis táticos é atacar objetivos na 
superfície da Terra ou do mar. Ge
ralmente dirigidos, podem ser anti- 
carro (destinados a destruir carros 
de combate e outros veículos blin
dados); de apoio ao combate (mon
tados em veículos dotados de 
grande mobilidade, destinam-se a 
atuar como superartilharia); na de
fesa da costa (lançados de bases fi
xas ou de veículos que se deslocam 
ao longo da costa); e de armamento 
naval (para emprego navio— navio 
e navio— terra, são geralmente as-

O míssil nuclear norte-americano "Poseidon", lançado por submarinos atômicos, tem um alcance de 4 500 km.

sociados à tradicional artilharia 
naval, a outros mísseis livres e aos 
sistemas navais de controle de tiro).

Para a defesa aérea, utilizam-se 
mísseis terra— ar e m ar— ar, con
jugados a canhões e outras armas 
de defesa aproximada. Estrategica
mente, empregam-se antimísseis, 
dentro de um sistema operacional 
que exige apenas trinta segundos 
entre o alarma e o lançamento.

No ataque aéreo (mísseis ar— 
superfície), destacam-se os mísseis 
de emprego estratégico — Hound 
D og  e A G M -69A -SR A M , do arse
nal dos Estados Unidos; Blue Steel 
Bomb, da Inglaterra; e Kangaroo, 
da União Soviética —  e os de em
prego tático —  que são emprega
dos por aeronaves no ataque contra 
alvos na superfície da Terra, no 
m ar ou ainda submarinos.

Os mísseis a r— ar destinam-se 
aos ataques de toda natureza entre 
aeronaves de baixa ou alta veloci
dade, na interceptação de aerona
ves inimigas ou na defesa contra 
qualquer ataque.

No Brasil, o Exército possui o 
míssil 108-R (de apoio ao combate, 
com alcance de 8 km), acompa
nhado do 81-E, para emprego anti- 
carro, com alcance de até 1 km, 
ambos projetados e construídos 
pela tecnologia militar do Exército, 
associada à indústria nacional. A 
Marinha dispõe do E X O C E T  e do 
IK A R A ,  sendo este último para 
emprego anti-submarino, além do 
SE A C  A T , para defesa antiaérea. 
Também p a ra  defesa antiaérea é o 
R O L A N D , do qual o Exército dis
põe como complementação aos 
meios normais de defesa.

VEJA TAM BÉM : Energia: Fo- 
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M issões

O termo “missões” indica, usual
mente, o trabalho desenvolvido por 
sacerdotes —  os missionários —  
na propagação de uma religião. Na 
América espanhola e portuguesa, o 
termo designou aldeias ou reduções 
fundadas pelos padres católicos 
para a catequese dos indígenas.

O catolicismo começou a ser di
fundido na América já  no início da 
colonização, pois os laços estreitos 
existentes entre a Igreja e as mo
narquias ibéricas faziam da evan
gelização elemento básico da ex
pansão ultramarina. Esse vínculo 
era decorrência das próprias rela
ções estabelecidas entre a Igreja e 
as coroas de Portugal e Espanha, 
com base na permuta de proteção 
por concessões: a Santa Sé dava 
proteção política aos dois países, 
como no caso da bula papal que, 
praticamente, dividia as Américas 
em duas partes, uma portuguesa e 
outra espanhola; e recebia conces
sões —  doações, impostos destina
dos à manutenção do clero, taxa 
ções para fins religiosos, etc. A 
tarefa cristianizadora dos reis da 
península Ibérica era bem definida: 
nas terras que fossem descobertas, 
eles se responsabilizariam pelo en
vio e manutenção dos missionários, 
pela construção de igrejas e pela 
proteção dos cristãos.

A catequese no Brasil

Os primeiros padres a aportar no 
Novo Mundo foram os capuchi
nhos, beneditinos, carmelitas e 
mercedários, estes pertencentes à 
extinta Ordem de Nossa Senhora 
das Mercês. Mas os padres da 
Companhia de Jesus identifica- 
ram-se tanto com a catequese que 
as' demais ordens acabaram fi
cando em plano secundário. Por 
outro lado, enquanto os outros reli
giosos desenvolveram seu trabalho 
em regiões restritas (os francisca- 
nos trabalharam principalmente no 
Rio de Janeiro, e os mercedários, no 
Amazonas), os jesuítas marcaram 
com sua presença todo o Brasil, 
tendo importante papel na coloni
zação: a conquista do vale amazô
nico teve como base as missões.

Além da obra básica de evange
lização, a ordem fundada por Iná
cio de Loyola* projetou-se, tam 
bém, em muitas outras atividades: 
os jesuítas eram combativos defen
sores dos direitos dos índios, conse
lheiros das principais autoridades 
administrativas, educadores de 
quase toda a juventude letrada, or
ganizadores de bibliotecas, explo
radores do sertão, lingüistas, histo
riadores, antropólogos, farmacêu
ticos e, mesmo, médicos.

A primeira medida tomada pelos 
missionários para a catequese dos 
silvícolas. consistia em separá-los 
de suas comunidades originais e 
discipliná los. Com esse fim, foram 
construídas as missões, aldeamen
tos que tinham uma praça central 
onde estavam a igreja, o convento 
e o cemitério. As construções prin
cipais eram de pedra e as demais, Seus habitantes (guaranis e padres espanhóis) rebelaram-se no século XVI11 contra a incorporação ao Brasil.

Sete Povos das Missões: importante estabelecimento jesuíta no sul.

de adobe. A aldeia era protegida de 
eventuais ataques por um fosso e 
uma paliçada.

Alem do ensino religioso, minis
travam-se aulas de carpintaria, te
celagem, pintura e escultura. Ha
via, também, atividades agrícolas 
— cultivava-se cana-de-açucar, al
godão, tabaco, cacau, plantas me
dicinais e drogas.

Os indígenas eram levados, tam 
bém, a sijbstituir seus hábitos de 
nomadismo e lavoura itinerante 
por técnicas agrícolas e artesanais 
de tipo sedentário.

O combate às missões

Embora as missões jesuíticas 
contribuíssem para atenuar a resis
tência dos indígenas ao contato 
com os europeus, elas passaram a 
ser alvo de críticas e ataques. Os 
missionários mantinham um te
souro que os colonos ambiciona
vam: os índios, escravos em poten
cial. E era mais cômodo ir 
capturá-los nas missões, onde já  es
tavam disciplinados e habituados à 
vida sedentaria.

Como os missionários opu- 
nham-se declaradamente à escravi
zação do índio, angariaram a anti
patia e a inimizade dos colonos.

O padre Antônio Vieira*, em 
seus sermões, pregava contra a es
cravização e a vista grossa que o 
povo e mesmo as autoridades fa
ziam a respeito. As primeiras pre
gações de Vieira surtiram certo 
efeito, mas os colonizadores, ven
do-se prejudicados em seus interes
ses, reagiram e procuraram meios 
para vencer a oposição dos padres. 
Como os jesuítas predominavam 
na catequese, foram eles o alvo 
majs visado.

A acusação de que se dedicavam 
ao comércio de especiarias da 
Amazônia, somaram-se as críticas 
à riqueza que acumulavam e a sua 
recusa persistente em pagar os dízi
mos de suas propriedades.

As ordens religiosas no Brasil 
colonial eram realmente ricas; a 
Companhia de Jesus, por exemplo, 
possuía grandes propriedades aoa- 
das pela coroa e por particulares, 
ou adquiridas por compra direta, 
nas quais incluíam-se lavouras de
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canos não eram capturados pelos 
portugueses, mas sim prisioneiros 
de guerras tribais, comprados dos 
chefes guerreiros vitoriosos.

A perseguição ao índio intensifi- 
cou-se durante o século XVII, 
quando Pernambuco — o maior 
mercado escravo —  e as fontes 
africanas de negros caíram em 
mãos dos holandeses. Os bandei
rantes paulistas, então, passaram a 
arrebanhar índios para fornecê-los 
às zonas açucareiras do Nordeste 
que não estavam sob ocupação ho
landesa. Entre 1628 e 1641, inter
naram-se no sudoeste de São 
Paulo, invadindo e destruindo duas 
missões. De 1628 a 1632 avança
ram sobre as reduções do Guaíra, 
iniciando a marcha para o sul: em 
1636, Raposo* Tavares entrou por 
Curitiba e atacou as missões do 
Tape. No ano seguinte, Francisco 
Bueno entrou pelo sertão dos Patos 
e penetrou nos vales do Taquari e 
do Jacuí, destruindo as missões do 
noroeste. Ainda em 1637, Fernão 
Dias Paes* atacou as regiões do 
Tape e do Uruguai.

As Sete M issões

__ A região denominada Sete Mis
sões ou Sete Povos das Missões, a 
leste do rio Uruguai, em território 
hoje pertencente ao Estado brasi
leiro do Rio Grande do Sul, foi ob
jeto  de séria disputa entre jesuítas 
e governo, provocando a repressão 
oficial. Em 1750, foi assinado o 
Tratado de Madri, entre a Espanha 
e Portugal, que regulamentava os 
limites das terras portuguesas e das 
espanholas na América do Sul. Por 
esse acordo, as Sete Missões passa
vam a ser território português, em 
troca da Colônia de Sacramento. 
Contudo, os habitantes das missões 
(índios guaranis e jesuítas espa
nhóis) nao aceitaram sua incorpo
ração ao território brasileiro. 
Houve resistência armada por 
parte dos guaranis, em 1753, 
quando uma comissão mista de ins
peção chegou à Fazenda Santa Te
cla, no território das missões. Só 
três anos depois, malogradas as 
tentativas de negociação, forças 
conjuntas portuguesas e espanholas 
submeteram os índios, que se trans
feriram, uns para território espa
nhol e outros para a floresta.

Em 1750, o marquês de Pombal* 
tornou-se ministro do rei português 
D. José* I. O comportamento 
atuante dos jesuítas, o que deles se 
falava e sua posição política leva
ram  o governo a supor uma conspi
ração jesuítica contra a coroa. Essa 
suposição traduzia a orientação 
protecionista do regime, que conde- 
nava qualquer indício de ação ecle
siástica que se opusesse à política 
da coroa. E, com efeito, a recusa 
sistemática dos jesuítas em pagar 
os dízimos, seu antagonismo ao 
Tratado de Madri e a resistência 
dos índios dos Sete Povos das Mis
sões pareciam evidenciar uma 
conspiração. Baseado nisso, em 
1759 Pombal obteve do rei D. José
I a expulsão dos jesuítas.

VEJA TAM BÉM ; Bandeirantes; 
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subsistência, canaviais e criação de 
cavalos, porcos, ovelhas, cabras e 
aves.

Os colonizadores queixavam-se 
de que, apesar disso, os jesuítas 
não contribuíam para o Tesouro 
real.

Várias vezes os funcionários da 
coroa tentaram impor o dízimo às 
propriedades dos jesuítas no Brasil, 
mas estes sempre se recusaram,, ar
gumentando que, por legislação pa
pal, a ordem estava isenta do paga
mento. A tentativa oficial mais 
séria de limitar as atividades dos je
suítas foi levada a efeito por Paulo 
da Silva Nunes, governador de 
duas cidades do Amazonas, entre 
1722 e 1746. Silva Nunes levou a 
Lisboa um memorial, no qual afir
m ava que no interior de algumas 
das missões os padres mantinham 
cárceres, onde até transgressores 
brancos tinham sido postos a fer
ros. Além disso, dizia, as missões 
e colégios assemelhavam-se mais a 
enormes alfândegas, onde se reali
zava escandaloso comércio ilícito, 
do que a lugares de oração. Sugeria 
que a coroa retirasse dos religiosos 
o exercício da autoridade temporal, 
política ou económica, e que fos
sem obrigados a admitir, nas mis
sões, a presença de inspetores que 
lhes examinassem o comporta
mento. Essa aruaçâo de Silva Nu
nes, contudo, não produziu efeito.

Missões são invadidas

A atitude dos colonos diferia ra
dicalmente da oficial. Sempre que 
a mão-de-obra escrava se fazia ne
cessária, procurava-se aprisionar 
os índios. As regiões açucareiras 
dispensavam o escravo indígena, 
pois tinham o africano. Mas em 
São Paulo, M aranhão, vale do 
Amazonas e Grão-Pará era grande 
a procura de silvícolas.

A defesa dos índios pelos missio
nários foi apoiada por legislação 
especial da coroa, que vigorou de 
1570 a 1750. O argumento para 
permitir a escravizaçao do africano 
e não a do índio era de que este não 
constituía presa de guerra (caso em 
que a vida dos derrotados pertencia 
aos vencedores), e os escravos afri-

Mesmo conhecendo bem as matas, os índios não escapavam dos ataques.

E eram presa ainda mais fácil nas missões. (Redução jesuítica, Guaira.)
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Mistérios

Nas religiões greco-latinas e 
orientais, os mistérios eram cultos 
secretos, celebrados apenas pelos 
iniciados.

No cristianismo*, a palavra teve 
significados diversos e atualmente 
indica pontos doutrinários conside
rados dogmas, inexplicáveis pela 
razão e aceitos pela fe.

Entretanto, na Idade Média, a 
denominação era atribuída às re
presentações dramatizadas de pas
sagens da Bíblia e da vida dos san
tos, encenadas por ocasião das fes
tas religiosas.

A teatralizaçâo das lendas era 
uma forma de aproximação dos ini
ciados com os deuses, e, quanto 
mais envolvente, mais o celebrante 
se sentia identificado à divindade. 
Nos mistérios, o sacrifício consti
tuía elemento essencial e signifi
cava uma adoração.

O mistério incluía o ofereci
mento de frutos, flores, objetos, 
animais ou seres humanos à divin
dade; e essa oferenda poderia ser 
conservada ou destruída.

A celebração do mistério tinha 
várias finalidades materiais e ime
diatas, por exemplo, uma boa co
lheita, a saúde de pessoas ou ani
mais, ou uma vitória militar. 
Outras vezes (talvez na maioria dos 
casos), a finalidade era espiritual, 
mediatista: alcançar a imortali
dade. O iniciado, para participar 
dos mistérios, submetia-se aos ritos 
de iniciação*, que variavam con
forme a religião.

Os ritos; a tradição

Na essência dos mistérios greco- 
latinos e orientais, havia, geral
mente, um par de entidades que 
simbolizavam a fertilidade da terra, 
dos animais e dos seres humanos e, 
também, os ciclos das estações e da 
vegetação.

A extinção e o ressurgimento das 
plantas sugeriam a morte e a res
surreição do ser humano, sendo 
esse simbolismo uma reminiscência 
da origem agrária das populações. 
Entre os mistérios greco-latinos e 
orientais, os mais significativos fo
ram os de, Elêusis, Dionísio, Orfeu, 
Cibele e Átis, Osíris e Isis, e Mitra.

O culto de Elêuris compreendia 
os pequenos mistérios, celebrados 
em Atenas e preparatórios aos 
grandes mistérios, cujos cultos se 
davam em Elêusis. As celebrações 
tinham início em meados de setem
bro, com uma procissão de efebos 
que ia a Elêusis buscar os objetos 
sagrados. Os ritos de mistério cons
tavam de duas partes. Uma, cele
brada na semi-obscuridade, lem
brava o sofrimento de Deméter 
pela perda da filha e a angústia 
desta por ter sido raptada; a se
gunda, realizada às claras, simboli
zava a alegria das duas pelo reen
contro, depois de longa busca. O 
rapto e a volta de Perséfone lem
bravam a semeadura e a vegetação, 
a morte e a ressurreição.

Os mistérios de Dionísio e de 
Orfeu nasceram na Trácia, sendo

celebrados por confrarias religiosas 
de homens e mulheres. Dionísio era 
o deus da vegetação, da frutifica
ção e da vinha. Num dos cultos em 
sua homenagem era comemorado 
seu casamento com uma rainha (o 
que teria dado origem à primavera; 
assim, sua adoração propiciaria 
fartas colheitas e a fecundidade das 
mulheres e dos rebanhos).

O orfismo baseou-se no mito de 
Orfeu, deus da música e da poesia, 
cuja lira encantava os deuses, os 
homens, as feras, os rios e as árvo
res. Quando enviuvou de Eurídice 
(que foi levada aos Infernos), Orfeu 
conseguiu, pelo poder de sua mú
sica, que as divindades lhe restituís
sem a esposa — mas com a condi
ção de não a contemplar. Tendo, 
no entanto, desobedecido, os deu
ses castigaram-no, transformando 
Eurídice em fantasma. Como não 
se interessasse mais pelas mulheres, 
elas o despedaçaram. Por isso, o 
rito principal do orfismo constava 
de um banquete sagrado, em que os 
iniciados devoravam um touro, 
lembrando a morte de Orfeu.

Cibele, a Grande Mãe dos Deu
ses, era uma divindade frigia. Du
rante muito tempo seu culto se
creto, em Roma, ficou restrito aos 
estrangeiros. Mais tarde. sua ado
ração foi associada à de Atis, e am
bos considerados protetores da 
fertilidade e da fecundidade, res
ponsáveis pelos frutos, pelo ciclo 
da vegetaçao e pela reprodução dos 
animais.

O culto de Osírjs e ísis era 
egípcio. 0,síris ter-se-ia casado com 
sua irmã ísis. Invejoso, Set — um 
terceiro irmão — matou Osíris, di
vidiu o cadáver em catorze pedaços 
e espalhou-os pelo reino. ísis, de
sesperada, saiu à procura das par
tes do corpo e, encontrando-as, ob
teve dos deuses a ressurreição do 
marido.

O sepultamento das partes do 
corpo representa a semeadura e, a 
ressurreição, o brotamento.

Os cultos persas do mitraísmo* 
foram outra forma exemplificadora 
do mistério na religião.

Os mistérios do cristianismo

No Novo Testamento, sobretudo 
nas Epístolas de São Paulo (aos 
Romanos 11, 33 e seguintes, aos 
Coríntios 2, 10 e seguintes, e aos 
Efésios 3, 9 e seguintes}, o Mistério 
consiste no ato escatologico da sal
vação operado por Deus em Jesus 
Cristo.

Até o século XIX, o termo “ mis
tério” não apresentava^ entre os 
teólogos, uma significação precisa. 
Atualmente, a teologia concebe o 
mistério como a característica es
sencial da relação do homem com 
Deus — relacionamento esse que o 
ser humano experimenta, pela 
graça do apelò divino, na história 
de sua vida espiritual.

Os três mistérios básicos do cris
tianismo — o da Trindade, o da 
Encarnação e o da Graça — estão 
na origem de todos os outros dog
mas cristãos.
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Um dos mistérios cultuados pelos gregos era o de Orfeu, deus da música.

Iniciação de um menino num afresco da Sala dos Mistérios, em Pompéia.

O mistério egípcio de Osíris!(esquerda) e o cristão da Santíssima Trindade.



brahmam  (Absoluto indiferen
ciado, que constitui a substância 
fundamental do mundo), num a re
conquista da unidade perdida.

No misticismo budista, a meta é 
a iluminação existencial com a 
qual o indivíduo extirpa de si as 
raízes do desejo e da dor. Caracte
rizada pela pura imanência, esta 
mística não procura o Absoluto.

Proveniente do Ceilão (no século 
VI), o Zen Budismo só chegou ao 
Japão, onde se desenvolveu, depois 
de passar pela China. Atualmente, 
o Zen anima muitos ocidentais à 
procura da paz interior por meio de 
suas técnicas de espiritualidade.

O misticismo muçulmano ou is- 
lamita também implica comporta
mento: o crente nao tem a revela
ção direta de Alá, mas de sua 
palavra, que, revelada a Maomé, 
funciona como um manual de vida: 
o Alcorão.

A partir do século IX, juristas e 
teólogos muçulmanos combateram 
o sufismo (fundado por Hasan 
Basri em 728, e que propõe a devo
ção de companheiros do Profeta). 
Segundo eles, a pretensão de uma 
completa união com o Ser Su
premo, que aparece nessa seita, re
presenta uma blasfêmia.

A fé mística do Ocidente

Entre os judeus* sobressaem 
duas correntes místicas. Uma delas 
desenvolveu-se na Espanha e no sul 
da França, entre os séculos X II e 
X III, formulando interpretações 
esotéricas da Revelação ligadas à 
Cabala. Um de seus momentos 
mais significativos foi o Zohar — 
Livro do Esplendor, elaborado por 
Moisés de Leão no fim desse pe
ríodo. A outra corrente é o hassi- 
dismo (no hebraico, hesed: “ pie
dade”, “devoção amorosa”).

Da mesma forma que no Islã, o 
misticismo não encontrou larga e 
franca aceitação entre os lideres re
ligiosos judeus. Mas um seu repre
sentante — Bahya Ibu Paqüda — 
escreveu a Introdução aos Deveres 
dos Corações, no século XI, onde 
aparecem as etapas de ascensão^es
piritual desenvolvidas pelos místi
cos católicos do século XVI.

O desenvolvimento do misti
cismo cristão registra ainda outras 
influências. Já  em seus primórdios, 
a marca grega fazia-se notar, atra
vés da mística dos padres de Ale
xandria (Orígenes, séculos II e III) 
e, cem anos depois, com Gregório 
de Nissa. Posteriormente, nos sécu
los IV e V, os escritos de Dionísio*, 
o Areopagita, divulgavam idéias 
neoplatonicas, que seriam_assimila
das pelo misticismo cristão dos la
tinos.

No período medieval, aparece
ram as obras de São Bernardo* de 
Clairvaux (O Tratado do A m or de 
Deus, século XII), de Santa C ata
rina* de Siena (Livro dos Diálogos, 
século XIV) e, na mesma época, os 
Sermões de Meister Eckart*, onde 
o autor propunha um caminho de 
imanência para se chegar ao Um, 
que seria a “deidade além de 
Deus. Mas sua linguagem não foi 
assimilada pela ortodoxia católica; 
só hoje suas idéias tendem a ser 
aproveitadas.

No século XVI salientou-se o 
misticismo espanhol. Teresa d’Á-Reencarnações (è esquerda) e bruxarias podem integrar o mundo místico. (Ilustrações dos séculos XVI e XV.)
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Misticismo

Desde suas origens, a palavra 
“misticismo” (do grego múein: ini
ciação aos mistérios religiosos) e o 
fenomeno que ela expressa estão li
gados a ideais religiosos. Em 
princípio, significa toda uma série 
de recursos, práticos e mentais, em
pregados pelos seres humanos que 
pretendem uma união mais íntima 
com um deus ou com o Absoluto. 
A perspectiva pela qual um indiví 
duo místico encara a vida envolve 
todo seu modo de pensar e agir, 
conduzindo-o a uma comunhão 
com os mistérios mais profundos 
da existência e de uma hipotética 
vida extraterrena. Além disso, o 
termo designa a doutrina metafí
sica (epistemológica ou religiosa) 
que explica seu conteúdo.

A prática mística do Oriente

O misticismo hindu considera 
que a perfeita realização do homem 
só pode ser conseguida com a liber- 
taçao pessoal, e, através da prática 
da ioga, seus membros procuram 
desenvolver a “técnica da imortali
dade”, fundamental para esse des
prendimento. Os cultores da ioga a 
definem como um procedimento 
psicossomático que permite ao in
divíduo libertar-se de suas limita
ções espaço-temporais, levando-o à 
união da consciência individual 
coçi a Totalidade cósmica.

É comum, entre as seitas do hin- 
duísmo, a crença num ciclo de 
mortes e reencarnações da mesma 
pessoa, o que seria um fator de pu- 
rificaçãç. E os velhos textos sagra
dos da índia (upanishad) explicam 
o processo místico através do qual 
o eu (atman) une-se intimamente ao A arte como união com o Absoluto: Surya (o Sol) em escultura bramanista.
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vila* e Juan de la Cruz*, empenha
dos na reforma das Ordens Carme
litas, fundamentavam suas místicas 
com obras de peso: em O C am inho  
da P erfeição  e C astelos da  A lm a , 
Teresa tratou da oração, utilizando 
uma linguagem psicológica; Juan 
abordou o tema do amor, exprimin
do-o poeticamente em S ubida  do  
C arm elo .

No século seguinte, outro Tra
tado do A m or de Deus, este de São 
Francisco* de Sales, propunha uma 
escola mística mais suave. Depois, 
no século XVIII, a diferenciação 
entre as escolas ampliou-se, desta
cando-se a ursulina (com M aria da 
Encarnação), a dos jesuístas (Lalle- 
mart, Surin e Grou) e, com Marga- 
rida-M aria Alacoque, a ordem das 
visitandinas.

A história do misticismo cristão 
tem um lugar de destaque para fe
nômenos extraordinários como re- 
vel ações privadas, êxtases, visões, 
levitações e até estigmas (com São 
Francisco* de Assis). Do ponto de 
vista teológico, esses fenômenos

são interpretados como dons de 
Deus e provações para o crente.

Ainda hoje, no cristianismo*, a 
participação mística pretende o 
sentimento direto de Deus na alma, 
numa relação imediata do ser com 
seu Criador e Salvador. Um versí
culo do Novo Testamento — 
“Deus é amor” (I Epístola de São 
João, cap. IV, vers. 8) —  funda
menta a crença da livre aceitação 
do amor divino.

O itinerário místico cristão é ge
ralmente composto de três etapas. 
O principiante deve seguir a via 
purgativa, que se constitui de peni
tência e oração discursiva; depois 
de iniciado, percorre a via ilumina- 
tiva (ou contemplativa); e, final
mente, quando está próximo da 
união espiritual com a divindade, o 
crente pode seguir pela via unitiva.

VEJA TAM BÉM : Bramanismo; 
Budismo: Cristianismo; Hin- 
duísmo; Islamismo; Judaísmo. Combinado com ferro, o enxotre tunde-se numa massa escura e pardacenta.

mas homogêneos: água pura, no es
tado de vapor, e um resíduo sólido 
(o sal de cozinha).

Existem misturas que se compor 
tam como espécies químicas 
quanto às variações de tempera
tura: são chamadas eutéticas, 
quando isso acontece^ na fusão; 
azeotrópicas, na ebulição (constitui 
exemplo de mistura azeotrópica 
95,5% de álcool com 4,5% de 
água). Nas duas classes de mistu
ras, a proporção dos componentes 
éfixa.

Algumas espécies químicas, 
quando submetidas a determinados 
processos, desdobram-se em outras 
espécies. A água, por exemplo, pro
duz hidrogênio e oxigênio; o sal de 
cozinha, cloro e sódio. Essas novas 
substâncias, gue não se desdobram 
em outras, sao denominadas espé
cies químicas simples (ou substan
cias simples); as que lhes deram 
origem, espécies químicas compos
tas (substancias compostas, com
postos químicos ou combinações 
químicas).

Enquanto numa mistura os com 
ponentes se unem em qualquer pro
porção, nas combinações ligam-se 
em porcentagens fixas e invariáveis 
(a agua, por exemplo, apresenta 
sempre 88,88% de oxigênio e 
11,11% de hidrogênio). Conse
qüentemente, numa combinação as 
propriedades são constantes, va
riando numa mistura. As combina
ções exibem características bem di
versas das de seus componentes; 
por exemplo: cloro e sódio são 
substâncias tóxicas, mas o cloreto 
de sódio é usado na alimentação.

As espécies químicas simples, 
quando monoatômicas, são tam 
bém chamadas de elementos* quí
micos. Um mesmo elemento pode 
formar duas ou mais substâncias 
simples. Um exemplo do fenômeno 
é dado pelo elemento carbono* que 
pode formar as substâncias simples 
diamante e grafita.

VEJA TAM BÉM : Substâncias 
Puras

Misturas e 
Combinações

A mística de Buda (acima num desenho do Tibete) é das mais difundidas.

À pressão de uma atmosfera, a 
água* destilada funde a 0o C, entra 
em ebulição a 100° C e possui den
sidade igual a lg/cm 3' (a 4o C). 
Mantendo-se as mesmas condições 
de pressão e temperatura, as suas 
propriedades permanecem inaltera
das, em toda sua extensão. A água 
destilada constitui, portanto, um 
sistema homogêneo. Já as proprie
dades do granito —  que representa 
um sistema heterogêneo —  depen
dem da proporção relativa das 
substâncias que o integram 
(quartzo, feldspato e mica). Consi
deradas isoladamente, cada uma 
dessas substâncias forma um sis
tema homogêneo, ou uma fase de 
um sistema heterogêneo.

Os limites de separação entre as 
fases de um sistema podem ser dis
tinguidos ao nível macroscópico ou 
microscópico.

Uma terceira categoria de siste
mas químicos abrange os sistemas 
coloidais, que só revelam heteroge
neidade quando observados ao mi
croscópio eletrônico.

Quanto ao número de fases, os 
sistemas químicos são classificados 
em monofásicos (sistemas homogé
neos, de fase única) e polifásicos 
(ou misturas heterogêneas, onde 
duas ou mais fases estao presentes).

Se durante uma mudança de es
tado de um sistema homogêneo a 
temperatura permanecer constante, 
ele constitui uma espécie química 
ou substância* pura; havendo va
riação, forma uma mistura homo
gênea (também denominada solu
ção). Assim, na vaporização da 
agua destilada, não ha mudança de 
temperatura até que toda água 
passe ao estado de vapor; já  na 
ígua salgada, a temperatura varia 
à_ medida que ocorre a vaporiza
ção; o resultado final são dois siste-



Mitologia

O termo mitologia indica, de 
modo geral, um conjunto de estó
rias e lendas sem autoria definida, 
transmitidas oralmente de geração 
a geração. O significado grego do 
termo “mito” é relato, narrativa e 
suas raízes indo-européias indicam 
refletir, repensar, considerar. No 
sentido comum, o mito é entendido 
e usado como sinônimo de mentira, 
falácia, ilusão ou devaneio cole
tivo. Entretanto, na cultura onde 
foi elaborado ele se situa entre a ra
zão e a fé, fornecendo uma explica- 
jão integrada a respeito de certos 
enômenos da vida e do mundo. 

Por seu caráter sagrado, difere de 
outras formas de literatura* oral, 
como as sagas, lendas, cornos de 
fada. No estudo da civilização gre- 
co-romana, a palavra mitologia 
passou a designar as estórias tradi
cionais sobre os deuses.

t

No decorrer da história desses 
povos muitas críticas foram dirigi
das ao corpo de idéias enfeixadas 
nesse conceito. Os sofistas (século 
IV a.C.), que não acreditavam na 
religião helénica e em seus deuses, 
atribuíram-lhe um sentido pejora
tivo. Aristóteles* usava o termo 
para apontar o mistério, enten
dendo a mitologia apenas como um 
conjunto de contos e fábulas. De
pois, a fé cristã estigmatizou-a, 
considerando suas narrativas como 
erro grosseiro e pagão.

Apesar de tudo, os escritores e 
artistas ocidentais inspiraram-se 
nos deuses gregos e romanos, ao 
longo da história da arte.

Mitologia clássica

Inúmeras versões de estórias dos 
deuses e sua hierarquia no panteão 
grego, sobre a origem do Universo, 
forças naturais e homem sobre
põem-se na mitologia greco-ro- 
mana. Mas mantêm, em comum, a 
preocupação em explicar a origem 
dos homens, a vida, a morte e a res
surreição.

O universo mftico e poético dos gregos e romanos continua vivo e presente 
em diversas manifestações artísticas. (Danaide, de Auguste Rodin.)

Mitologia

A mitologia tentou explicar um mundo desconhecido. Ártemis. por exemplo, simbolizava o ideal da castidade.

__ As estórias referentes à forma
ção do mundo e ao “nascimento” 
dos deuses são conhecidas como 
mitos cosmogônicos ou teogônicos. 
Hesíodo* reuniu, em sua Teogonia, 
as principais narrativas existentes 
no seu tempo, muitas vezes de ori- 
çem diversa, que serviam de base 
a religião helénica.

Os mitos teogônicos represen
tam tentativas de explicar a origem 
e a ordenação do Universo. De 
acordo com eles,,no princípio, os 
irmãos Noite e Érebo coexistiam 
no Caos, onde tudo se formou. Por 
ação de Eros (amor), são gerados 
Urano (céu) e Géia (Terra), cuja 
união_ leva ao nascimento dos Titas 
e Titânides, dos Ciclopes e outros 
seres monstruosos. O titã Cronos, 
depois de destruir Urano e tomar 
seu lugar, é destronado por seu pró
prio filho, Zeus, que se torna o 
mais importante dos deuses, a di
vindade suprema, pai de todos os 
deuses e homens, senhor da chuva, 
raios e tempestades. Seu casamento 
com Hera (outra representante da 
Terra) é entendido, na mística, 
como a união entre o céu e a Terra.

O ciclo dos deuses do Olimpo 
enfeixa as aventuras de Zeus e seus 
filhos, além de compreender as es
tórias sobre o nascimento destes. 
C ada qual tinha por função gover
nar algum aspecto do céu, da Terra 
e das criaturas humanas.

Quanto à origem do homem, há 
diversos mitos divergentes. Assim, 
num deles, sua criaçao é atribuída 
ao titã Prometeu, que os teria mol
dado em argila. Noutro, um casal 
salvo do dilúvio —  Deucalião e 
Pirra — , aportando na Tessália, 
gerou os povos helénicos, origem 
de todos os outros povos.

Mito e ciência

Sistema simbólico de representa
ção, relevante para o entendimento 
da cultura onde se desenvolve, a 
mitologia faz parte do campo de es
tudo antropológico, que abrange 
tanto as civilizações antigas (Gré-
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cia, índia, etc.), quanto as dos po
vos chamados “primitivos” .

Segundo os trabalhos iniciais da 
Antropologia, o mito só poderia ser 
entendido em relação ao meio cul
tural que o criara; sua função seria 
orientar o comportamento dos in
divíduos para a ação socialmente 
referida. Desta forma, cada mito 
era encarado como uma narrativa 
determinada que justificava um 
dado tipo de açao no presente, utili
zando para isso eventos passados 
entre deuses, semideuses e heróis.

Autores funcionalistas, como 
Malinowski*, partiam desses pres
supostos analíticos para apontar as 
limitações e dificuldades com as 
quais a teoria simbolista se defron
tava, ao tentar interpretar os mitos 
de acordo com outros critérios.

Os estudiosos desta escola (Fra- 
zer*, Freud*) comparavam mitos 
de povos diferentes, desligando-os 
de seu contexto cultural. Assim, 
procuravam descobrir algum sen
tido oculto ou disfarçado em cada 
elemento dos relatos míticos, bus
cando seu sentido geral. As críticas 
dos antropólogos dirigiam-se exa
tamente a este ponto, afirmando 
que tais procedimentos levavam à 
impossibilidade de apreender qual 
a função efetiva do mito na cultura 
na qual se desenvolvera.

Mas tanto funcionalistas quanto 
simbolistas deixavam de explicar 
uma constatação aparentemente 
contraditória, desencadeada por 
suas próprias teorias: por um lado, 
o conteúdo dos mitos é estrita
mente referido ao contexto sócio- 
cultural em que está inserido; mas, 
por outro, é notória a semelhança 
entre mitologias de diversas regiões 
do mundo.

Mito e realidade

Contradição semelhante apre
sentou-se aos primeiros estudiosos 
da linguagem. Inicialmente, eles 
perceberam que, em cada língua*, 
certos grupos de sons correspon
diam a sentidos determinados; em 
seguida, tentaram descobrir quais 
necessidades internas uniam tais 
sons e sentidos e perceberam que 
os mesmos sons apareciam em ou
tras línguas, ligados a sentidos dife
rentes. Esta contradição só foi su
perada ao perceber-se que a função 
significativa da língua não é direta
mente vinculada aos sons, mas à 
sua combinação. Assim, são as re
gras de arranjo dos sons que escla
recem o funcionamento de uma 
língua.

Motivos semelhantes levaram o 
antropólogo Claude Lévi-Strauss* 
à conclusão de que o sentido dos 
mitos não deve ser procurado em 
seus elementos isolados, mas no 
modo pelo qual eles se combinam.

Tal conclusão significa conferir 
ao mito o caráter de uma teoria ex
plicativa, que somente pode comu
nicar sua mensagem se for conside
rada sua estrutura.

O método utilizado na análise 
estrutural implica a decomposição 
do mito em seus elementos, e poste 
rior reagrupamento de acordo com 
certas relações, para chegar a sua 
estrutura. Em conseqüência, visto 
que os elementos míticos não têm
s ig n if ic a d o  in t r ín s e c o ,  to rn o u - s e  
possível comparar vários mitos en-

Duas representações mitológicas: à esquerda, Tlazolteotl, a divindade protetora do parto (arte asteca); e à direita, 
painel em madeira pintada expressando o mito da lua (arte dos Indios norte-americanos —  cultura Tlingit).

B a c o . o  d e u s  d o  v in h o ,  n a  c o n c e p ç ã o  r e n a s c e n t is ta  d e  L e o n a r d o  d a  V in c i .

tre si. Além disso, foi abandonado 
o pressuposto de que existiria uma 
versão verdadeira para cada narra
tiva mitológica, posto que ela deve 
ser estudada através do conjunto de 
suas versões.

A reconstrução do significado de 
um mito é alcançada, então, utili
zando-se o estudo da estrutura de 
um mito e-suas relações com ou
tros, originados na mesma popula
ção. Tal procedimento não signi
fica desligar a mitologia de sua 
cultura criadora, na medida em que 
a compreensão dos símbolos so é 
possível diante de sua análise em 
relação ao contexto etnográfico do 
qual provêm. Contudo, isso não 
quer dizer que o mito seja um mero 
relato da realidade social, como 
pretendiam certos autores que, por 
intermédio dele, tentaram descrever 
a vida social do povo.

Note-se que, apesar de existir 
um a relação entre o mito e a reali
dade, ela não se apresenta de ma
neira mecânica; ou seja, o mito não 
nos permite encontrar, diretamente, 
um esboço da organização social 
da população que o partilha nem, 
tampouco, suas aspirações psicoló
gicas disfarçadas.

Objetivo: explicar o universo

As análises mitológicas contem
porâneas demonstram que o mito 
expressa a tentativa desses povos 
de explicar determinados aconteci
mentos através de modelos lógicos, 
como também de resolver certos 
problemas no plano teórico. Tais 
acontecimentos e problemas podem 
ser gerais (criação do mundo, fenô
menos naturais, diversidade dos 
povos, surgimento do fogo, morte) 
ou particulares (específicos de cada 
cultura).

Em termos práticos, essas tenta
tivas podem ser consideradas in
frutíferas. na medida em que a



176 Mitologia

nias regulares (cuja principal mani
festação era o sacrifício de um 
touro) e os ritos de iniciação*: je
juns, abstinência, longas caminha
das, combates e perigos simulados.

A religião visava formar solda
dos capazes de combater e destruir 
o mal — verdadeiros assistentes da 
divindade para conquistar o bem. 
O batismo purificava, redimindo os 
pecados e devolvendo a paz de es
pírito; podia o iniciado passar por 
vários estágios, chegando ao grau 
máximo de sacerdote.

O aperfeiçoamento do homem, 
para que conquistasse a imortali
dade, constituía o ideal do mi- 
traísmo. Rígidos princípios morais 
deviam ser seguidos. O próprio Mi
tra (ao contrário da maioria dos 
deuses da Antiguidade, todos vin
culados à força fecundadora) con
servou-se casto, e propunha a con
tinência a seus fiéis.

Para os mitraístas, duas forças 
antagônicas e igualmente podero
sas disputavam o governo do 
mundo. Uma, representada por Or- 
muz, o senhor do bem, favorecia as 
colheitas abundantes, a saúde, a 
prosperidade e outros fatores relati
vos ao bem-estar do homem e da 
coletividade. A outra hoste sobre
natural era liderada por Arimã, se
nhor do mal e comandante de um 
exército de demônios que estimula
vam a corrupção. Arimã produzia 
as tempestades, a fome, as doenças 
e todas as outras calamidades.

Mitra devia ser um mediador en
tre essas duas forças —  a da luz 
e a das trevas, respectivamente re
presentando o bem e o mal.

Desempenhava esse papel não de 
modo contemplativo, mas como 
um valente e infalível protetor da 
pureza, da verdade, da justiça e da 
perfeição.

O mitraísmo exaltava a fideli

dade, a disciplina, o respeito à au
toridade. A moral religiosa só tinha 
valor quando apoiada na prática 
das virtudes que destruiriam o mal 
e fariam triunfar o bem. Defen
dendo homens, animais e vegetais 
dos choques das duas forças adver
sas, os soldados mítricos deveriam 
forçar os espíritos das trevas a vol
tar às profundezas dos abismos, 
onde seriam totalmente destruídos 
pelo fogo, juntamente com Arimã. 
(Esse espírito de luta estava rela
cionado com a potência dos exérci
tos —  Mitra, o invencível , era in
vocado nas batalhas.)

Como ocorrera com o corpo do 
homem, em vida, depois da morte 
sua alma era disputada por Ormuz 
e Arimâ. Mitra tornava-se então o 
juiz, e, se as virtudes dessa alma su
plantassem seus defeitos, ela seria 
purificada e transportada para 
além da esfera celeste, onde gozaria 
a imortalidade, com os deuses.

O mitraísmo teve ampla difusão, 
passando da Pérsia para a Ásia 
Menor. Depois atingiu o Império 
Romano, tornando-se especial
mente popular entre seus soldados. 
A conversão do imperador Cô
modo* trouxe maior prestígio ao 
mitraísmo, tornando-o a religião 
oriental mais poderosa do fim do 
paganismo e a que mais se opôs ao 
cristianismo*. Foi um sério rival 
para esta religião, pois, além do ba
tismo, apresentava outras analo
gias exteriores com o cristianismo, 
por exemplo, os banquetes sagra
dos, onde o pão, a água e o vinho 
eram utilizados.

VEJA TAM BÉM : Diabo; M isté
rios; Paganismo; Parsismo; Reli
giões da Antiguidade; Zoroas- 
trismo.

A divindade nórdica Odin teve as mesmas características do Zeus grego

maioria dos problemas que envol
vem são insolúveis. Entretanto, os 
mitos não procuram solucioná-los 
efetivamente, m as sim ordenar 
grandes dúvidas, ao nível racional.

Desde que os mitos não visam a 
refletir a realidade, mas compreen- 
dê-la, seus relatos e especulações 
são continuamente reelaborados, a 
fim de incorporar novos problemas 
e acontecimentos. Por exemplo, o 
contato com o homem civilizado 
modifica muitos mitos indígenas, 
de modo a permitir explicar o apa
recimento de um novo tipo de ser 
humano. Assim, neste exemplo, os 
mitos passam a incorporar alguma 
justificativa para o fato inusitado 
de os brancos possuírem instru
mentos de ferro, enquanto os índios 
só contam com os de pedra.

VEJA TAM BÉM : Cultura; Reli
giões da Antiguidade.

Mitraísmo

A origem do mitraísmo remonta 
ao período em que os povos in
diano e iraniano constituíam um só 
tronco: os arianos, que tinham em 
M itra seu deus principal. Ao se di
vidirem os dois ramos, o deus con
tinuou a ser venerado pelos dois 
povos. Na Pérsia, nos séculos 
VII-VI a.C., com a reforma mono- 
teísta de Zaratustra, M itra passou 
a ocupar o lugar de divindade inter
mediaria entre Ormuz e Arimã.

Ao contrário de outras religiões 
da Antiguidade, o mitraísmo con
tava .apenas com cultos secretos, 
dos quais só os iniciados — todos 
do sexo masculino — participa
vam. Em grutas ou capelas cavadas 
na rocha celebravam-se as cerimô- Mitra: jovem casto e adversário das forças do mal. (Obra do século I.)
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Mobiliário

Mobiliário é um grupo de obje
tos usados para compor ambientes 
de moradia, trabalho e lazer: cadei
ras, mesas, camas, armários e ele
mentos especiais para lazer (como 
mesas de jogo) ou trabalho (arqui
vos, etc.).

O mobiliário transformou-se 
com a arte, os costumes e a própria 
história dos povos. Um dos mais 
antigos que se conhece é o egípcio, 
do qual se conserva como exemplo 
o trono de Tutancâmon no vale dos 
Reis: feito em madeira entalhada, é 
coberto com lâminas de ouro e de
corado em faiança, vidro, pedras 
preciosas e prata. Ainda no mobi
liário egípcio, encontram-se os pri
meiros bancos usados para apoio 
dos pés._

Referências literárias ou cenas 
gravadas em cerâmica e vasos per
mitem algum conhecimento sobre o 
mobiliário dos antigos gregos. Um 
exemplo relevante é a cadeira grega 
Klismos, que inspiraria a cadeira 
estilo Diretório no século XVIII.

As pinturas das cidades de Pom- 
péia e Herculano fornecem dados 
básicos sobre os móveis usados pe
los romanos. Suas mesas, candela
bros e espelhos de bronze foram os 
objetos que maior influência exer
ceram sobre o mobiliário futuro.

A época bizantina caracteri- 
zou-se por um estilo luxuoso tam 
bém na mobília, com uso acen
tuado de ornamentos e metais 
preciosos.

A mobília gótica refletia o estilo 
arquitetônico correspondente, com 
formas retilíneas e alongadas, e or
namentos que sugerem duplicações 
dos trabalhos feitos na pedra.

Na Idade Média, há móveis sim
ples e complexos: casas com pou
cas cadeiras (vistas como símbolos 
de autoridade), bancos fixos no 
chão, móveis para assento com ou 
sem encosto, e aparadores diversos 
(às vezes acompanhados de uma 
complicada estrutura para susten 
tação de copos, pratos e vasilhas).

O mobiliário renascentista 
acompanha o estilo de uma época 
que enfatiza o prazer de viver. 
Nessa fase, e nas posteriores do 
barroco*, do rococó* e do neoclás
sico, os móveis apresentam um a sé
rie de estilos ligados às variações 
que ocorriam nas artes (principal
mente na arquitetura*) e à mu
dança que se operava na sociedade 
(superação do feudalismo* e co
meço da era comercial).

Depois surgiriam, de acordo 
com os momentos diversos da rea
lidade social, política e cultural, os 
estilos Luís XIII, XIV, XV e XVI 
(muita ornamentação e opulência, 
correspondentes à vida luxuosa das 
cortes francesas), Império, Elisabe- 
tano, Rainha Anne, George IV, 
Chippendale, Sheraton, Regência, 
Americano e os mais recentes e 
inovadores estilos ligados aos mo
vimentos Arts* and Crafts e Art*  
Nouveau.

As inovações no mobiliário 
acentuaram-se no século XX, com 
as contribuições do movimento

Bauhaus* e de artistas como M ar
eei Breuer (1902- ), Gropius* e 
Mies van der Rohe* que, adotando 
uma linha funcionahsta, devolve
ram ao mobiliário sua pureza ini
cial, enriquecida pelos avanços da 
arte e da tecnologia.

A mais recente etapa da evolu
ção dos móveis foi aberta pela pro
dução em série, à qual se procura 
adaptar a pesquisa de novas solu
ções, visando principalmente à fun
cionalidade e ao conforto*. Entre 
os casos de maior êxito dos móveis 
em série estão os desenhados por 
Breuer e Le* Corbusier por volta 
de 1930 e que se mantinham na 
moda ainda em 1970; e os móveis 
de Michel Thonet (1796-1871) com 
sua célebre linha de cadeiras aus
tríacas. Thonet aperfeiçoou seu 
processo de conseguir elementos de 
madeira curva ate padronizar sua 
produção.

A simplicidade dessas cadeiras 
tornou-as atrativas para os desig
ners do século XX, influenciando 
até mesmo as novas linhas de mó
veis de tubos metálicos.

A mobília brasileira

Por muito tempo o mobiliário 
brasileiro permaneceu ligado à ori
gem portuguesa, à qual se somou 
alguma influência francesa e, até 
mesmo, holandesa.

Essas três influências básicas 
ainda persistem, mas num quadro 
geral bastante modificado por fato
res ligados à era industrial e muitas 
vezes estranhos à cultura nacional.

Lúcio Costa (1902 ) divide 
a evolução do mobiliário luso-bra- 
sileiro em três períodos: o que vai 
do século XVI ao início do XVII; 
o que se estende pelo século XVIII, 
caracterizado pela predominância 
do barroco; e o que domina a pri
meira metade do século XIX_, mar
cado por uma “reação acadêmica, 
liberal e puritana” .

Nos dias atuais, exemplos típi
cos desses períodos, enumerados 
acima, ainda podem ser encontra
dos em habitações brasileiras.

O móvel brasileiro do período 
colonial obedecia aos princípios de 
utilidade e integração ao meio. Re

Salão estilo Art Nouveau de fins do 
século XIX, em Bruxelas (esq.) e 
poltrona moderna em concepção 
do estilista Eero Saarinen (acima).

sumia-se praticamente a mesas, ca
deiras, bancos, marquesas (canapés 
largos com assentos de palhinha) e 
catres de madeira. Entretanto, 
dessa autenticidade inicial, o mobi
liário nacional passou à estagnação 
e à crescente influência estrangeira, 
com importação de estilos e deco
radores europeus.

A renovação e a procura de ele
mentos nacionais no mobiliário são 
recentes. Iniciativas nesse sentido 
foram tomadas pelo pioneiro Gre- 
gori Warchavcnki*, seguindo-se 
John e Regina Graz, Ernesto Hau- 
ner e outros.

Atualmente, existem arquitetos 
como Sérgio Rodrigues, Joao Car
los Cauduro, Bergmiller e Arnoult, 
que incluem-se entre os renovado
res do móvel moderno, com solu
ções adequadas ao homem e ao 
ambiente brasileiros.

VEJA TAM BÉM : Artes e Ofícios; 
Artesanato; Conforto; Desenho In
dustrial.
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Mobilização

Mobilização é o ato de colocar 
em movimento — preparar, reunir 
ou concentrar —  recursos de deter
minado campo de atividades. Con
siste na transformação do potencial 
em poder. Para ser convertido em 
poder, o potencial deve sofrer uma 
série de transformações, modifica
ções ou redistribuiçoes.

O planejamento de uma mobili
zação é basicamente censitário e 
estatístico porque se fundamenta 
em necessidades e estimativas. Por 
isso, é preciso ter sempre atuais e 
reais os dados referentes a indús
trias, organizações de prestação de 
serviços (possibilidades e encar
gos), efetivos de pessoal (reservas 
das Forças Armadas, qualificações 
ou faltas) e os relacionados a ne
cessidades de curto, médio e longo 
prazos.

Contudo, uma mobilização efi
ciente depende de um fator funda
mental — o tempo — que costuma 
ser o limitador das possibilidades 
de transformar o potencial em po
der. A influência do tempo na mo
bilização varia de acordo com o 
grau de desenvolvimento de um 
país. Assim, quanto maior for o de
senvolvimento de uma nação, me
nor será a influência do tempo e 
maiores as possibilidades de mobi
lização.

A preparação, o planejamento e 
a execução de uma mobilização de
vem levar em conta alguns princí
pios gerais —  previsão, planeja
mento, direção, coordenaçao, 
controle, objetividade, economia, 
prioridade, viabilidade e exeqiiibi- 
lidade —  além de se apoiarem 
numa estrutura sólida, organizada 
nos tempos normais. Tal estrutura 
deve possuir um órgão de cúpula e 
de direção geral diretamente subor
dinado ao chefe do governo, com 
ramificações para as diversas ativi
dades —  tais como potencial 
humano, transportes, telecomu
nicações, produção, comércio, 
educação, etc. —  exercidas pelos 
ministérios competentes ou por ou
tros órgãos criados.

A mobilização e as expressões 
do poder nacional

Uma mobilização representa 
também o ato compulsório de 
transferir recursos de toda ordem 
para a Segurança* Nacional. Basi
camente, fundamenta-se na estru
tura sócio-econômica, política e 
militar — que deve ser capaz de 
permitir sua execução nas melhores 
condições de tempo e^eficiência.

Ao planejar e executar uma mo- 
bilizaçao, devem-se ter_ em mente 
as possíveis repercussões que as 
ações de cada setor terão so b reo s 
demais e as limitações e restrições 
das necessidades de vida nas diver
sas áreas.

Sofrendo um processo contínuo 
e dinâmico, ela supõe acomodações 
e ajustamentos sucessivos através 
de soluções alternativas, revisão de 
planos, cortes nos recursos solicita
dos ou modificações nos prazos.

Profundamente complexa, a mo
bilização incide nas quatro expres
sões do poder e exige soluções con
ciliatórias e bem estudadas, além 
de uma base criteriosa das priori
dades onde serão analisadas as ne
cessidades de segurança, levan
do-se em conta o ritmo de 
desenvolvimento desejável a um 
país.

EXPRESSÃO POLÍTICA — 
As ações de mobilização têm o ob
jetivo de proporcionar os recursos 
necessários para que a nação possa 
fazer a integração dos poderes go
vernamentais, colocando-os em 
condições de bem atender às exi
gências impostas por situações que 
possam oferecer riscos à segurança 
nacional. São importantes, na área 
externa, os tratados e os acordos bi 
e multilaterais.

EXPRESSÃO ECONÔM ICA
— Nesta esfera —  onde se concen
tra o maior número de bens a se
rem tornados disponíveis — reali- 
zam-se com maior amplitude e 
intensidade as ações de mobiliza
ção. Cumpre ainda à mobilização 
nacional promover a transform a
ção de certos setores da indústria

(conversão), a regulamentação e o 
controle das atividades monetárias, 
creditícias e fiscais. Tais medidas 
evitam as superposições, o des
perdício e a perda de tempo, mão- 
de-obra e dinheiro.

EXPRESSÃO PSICOSSO
CIAL —  As ações de mobilização 
têm o objetivo de preparar e de in
cutir na populaçao o desejo de 
cumprir seus deveres cívicos para 
que, através de todos os recursos 
psicossociais, possa apoiar o Es
tado no empreendimento das ações 
impostas pela segurança nacional. 
A integração de idéias que auxiliem 
a proteger os objetivos da segu
rança nacional constitui uma im
portante meta procurada já  nos 
tempos normais, mas intensificada 
durante a execução das operações 
de mobilização nacional. Âssim, a 
maior parte de suas ações será diri
gida no sentido de elevar o nível de 
saúde, instrução e educação da po
pulação, além de procurar estimu
lar o desenvolvimento de seus sen
timentos cívicos. Com base num 
cuidadoso planejamento, a orienta
ção e o esclarecimento da opinião 
pública serão feitos através dos di
versos veículos de comunicação.

EXPRESSÃO M ILITAR — As 
ações de mobilização procuram 
proporcionar às Forças Armadas 
todos os recursos indispensáveis, 
visando à satisfação das necessida
des determinadas pela logística, 
onde avultam os recursos destina
dos ao preparo, manutenção e em
prego das forças em operações mi
litares. Os principais aspectos que 
devem ser considerados neste setor 
são os seguintes: processos de tria
gem e fornecimento do pessoal 

ualificado para o preenchimento 
os quadros de efetivo em geral 

(tropas, serviços, instalações) e da 
mão-de-obra, sem grave prejuízo 
para os serviços e necessidades da 
nação; formas de aquisição dos su
primentos de toda ordem; estoca- 
gem dos recursos estratégicos críti
cos ou escassos, conforme as 
necessidades; modificações que se
rão introduzidas nos sistemas de 
transportes e comunicações e indi
cações de estudos e pesquisas a se
rem ^procedidos pelas instituições 
cientificas, a fim de resolver proble
mas que apresentem muito inte
resse para a segurança nacional.

Diante do grande número de so
licitações e encargos para atendi
mento de sua destinação constitu
cional, as Forças Armadas cons
tituem os grandes consumidores 
dos recursos do poder nacional.

A  m ob ilização  m ilita r

Através da história, a mobiliza
ção evoluiu com a maneira de guer
rear, com os recursos disponíveis e 
com os efetivos empregados.

No passado, as guerras sofriam 
limitações de espaço e de efetivos, 
além de se constituírem em confli
tos demorados e onerosos. Os ho
mens deslocavam-se a pé para o 
campo de luta e carregavam apenas 
armas manuais, com baixo poder 
de fogo. Os engajamentos (comba
tes) eram raros e de curta duração. 
O principal problema era o abaste
cimento da tropa e dos animais.

Em fins do século XIX , a mobi
lização militar apresentou pela pri
meira vez aspectos que lhe são 
atuais. Isto ocorreu durante a 
guerra de 1870 entre a França e a 
Prússia. A preparação cuidadosa 
da mobilização realizada pelos 
prussianos muito contribuiu para 
que obtivessem a vitória. A impor- 
tancia da mobilização refletia as 
transformações radicais das carac
terísticas dos combates, que se de
ram devido ao avanço da tecnolo
gia com a revolução industrial.

A industrialização foi o ponto 
alto do progresso econômico das 
grandes potências. A organização 
em larga escala e a produção em 
m assa traçaram as características 
da nova indústria. Com efeito, a 
mecanização evoluiu rapidamente 
em todos os setores da vida econô
mica, estimulada por novas fontes 
de energia: a eletricidade e os mo
tores de combustão interna, os deri
vados do petróleo (gasolina, óleo), 
o gás natural, o aço, a borracha e 
o alumínio.

O desenvolvimento industrial e 
tecnológico permitiu o aparelha- 
mento de grandes forças militares 
com armamento moderno, indus
trialização dos suprimentos de toda 
ordem e outros meios —  antes,A evolução tecnológica propiciou uma nova forma de mobilização militar.
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Revolução cultural chinesa: homens e mulheres são mobilizados em torno dos ensinamentos de um lider.

apenas disponíveis em pequenas 
quantidades — emprestando dife
rentes feições ao combate (tática) e 
à condução da guerra* (estratégia).

Ao contrário do que acontecia 
nas batalhas passadas —  quando, 
em geral, não havia intervenção go
vernamental na economia da nação 
e na vida da população civil — a 
industrializaçao e a concentração 
populacional nas cidades permiti
ram interferências do governo no 
controle de preços, salários, lucros, 
aluguéis, na distribuição de mate
riais escassos e no controle do cré
dito e do investimento.

Durante a Primeira* Guerra 
Mundial, a estabilização das gran
des frentes de combate e a longa 
duração das batalhas trouxeram sé
rios problemas à economia dos 
contendores. Isto acabou exigindo, 
dos governos das facções em luta, 
ações enérgicas e intervenções em 
todas as atividades com o objetivo 
de conter os abusos, a especulação 
e para proteger suas já  escassas 
economias, alem de reunir os esfor
ços para a vitória.

A Segunda Guerra Mundial exi
giu novos e maiores recursos e um 
cuidadoso planejamento para as 
atividades de mobilização. O prin
cipal objetivo era proporcionar to
dos os meios necessários, além de 
estimular a produção de auxílios 
adicionais.

A grande mobilidade da guerra 
terrestre, naval e aérea empregou 
armas e materiais de complexidade 
e custos cada vez maiores, levando 
a indústria até mesmo a seu ponto 
culminante de produção.

Dessa forma, a mobilização, que 
antigamente representava a movi
mentação ou ato de preparar tropas 
para a guerra, ganhou um novo e 
amplo significado: passou a consti
tuir-se num complexo conjunto 
de ações que incidem nos di
versos campos do poder e em tudo 
que possa ser utilizado para ajudar 
a vencer uma guerra ou a superar 
emergências.

O potencial de uma nação consi
derado para atendimento das ne
cessidades de segurança chama- 
se potencial nacional estratégico. 
Como a mobilização é vinculada 
aos planos de guerra, exige planeja
mentos minuciosos e completos, 
feitos em tempo de paz para serem 
colocados em execução no tempo 
de guerra, correspondendo ao aten
dimento das necessidades e dos 
prazos (logística) daqueles planos.

A logística avalia as necessida
des de guerra. A mobilização con
fronta as disponibilidades do poder 
e verifica os excessos e as carências 
existentes, para depois planejar e 
disciplinar as atividades, especial
mente no que se refere à produção, 
liberação e controle dos recursos 
considerados indispensáveis.

Mesmo antes da guerra, a mo
bilização recomenda o fortaleci
mento do potencial nacional em to
dos os campos e atividades a fim 
de eliminar ou diminuir a carência, 
caso esta se concretize. Embora 
procure atender às necessidades le
vantadas pela logística, muitas 
vezes obstáculos irremovíveis 
obrigam-na a impor limitações e 
restrições.

E sta s  lim itaçõ es  p o d em  d e co rre r  
até da exigência do emprego de de

terminados meios no preparo da 
transformação do potencial em po
der, fortalecendo o potencial no 
presente e procurando um melhor 
atendimento ao poder no futuro.

A mobilização no Brasil

No Brasil, o Estado-Maior das 
Forças Armadas (EMFA) coor
dena os planos de pesquisa, fortale
cimento e mobilização das Forças 
Armadas — Exército*, Marinha* e 
Aeronáutica* —  e os programas de 
aplicação de recursos decorrentes. 
Mas só o presidente da República 
pode decretar a mobilização nacio
nal, total o u  p a r c ia lm e n te  (A r t .  81

da Constituição), bem como reali

zar, através de um órgão de cúpula 
a ser criado, a coordenação da mo
bilização nacional, abrangendo os 
demais campos do poder, através 
da administração publica federal. 
O Estado-Maior das Forças Arm a
das atribui as seguintes conceitua- 
ções à mobilização:

NACIONAL —  É o conjunto 
de ações empreendidas pelo Es
tado, com o objetivo de tornar utili
záveis e disponíveis, em prazos 
úteis, os recursos nacionais neces
sários ao atendimento da política 
nacional.

M O B I L I Z A Ç Ã O  M I L I T A R  —  
Parte integrante da mobilização

nacional que consiste na execução 
das medidas para assegurar a pas
sagem da organização militar de 
paz para a de guerra. Tem o obje
tivo de aparelhar as Forças Arma
das.

MOBILIZAÇÃO ECONÔ M I
CA —  Prepara e executa as modi
ficações necessárias na organiza
ção e funcionamento da economia 
do país, para assegurar um em
prego mais eficiente de seus recur
sos numa emergência nacional.

M OBILIZAÇÃO IND USTRI
AL — É a transformação da indús
tria para o cumprimento do pro
grama de provisões necessário para 
aparelhar e apoiar as Forças Ar
madas. Compreende a mobilização 
de materiais, trabalho, capital, ins
talação de novos meios de produ
ção, conversão (transformação da 
indústria de paz ou parte desta em 
indústria de guerra), artigos e servi
ços auxiliares que sejam essenciais 
para o programa de provisões.

Durante a mobilização, o ser
viço militar abrange a prestação de 
serviços, isto é, o exercício de ativi
dades específicas nas Forças Ar
madas, compreendendo todos os 
encargos relacionados com a de
fesa nacional ou em organizações 
civis que interessem à defesa nacio
nal. Tudo isto é realizado através 
da convocação de militares e orga
nizações civis que participem dire
tamente da defesa nacional.

Com a mobilização, os militares 
da reserva e todos os cidadãos bra
sileiros solicitados para prestação 
de serviços bélicos são considera
dos pertencentes ao serviço ativo e 
os membros da marinha mercante, 
da aviação civil e das empresas di
retamente relacionadas com a segu
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Can Phumo é a capital do país e o mais representativo centro urbano.

rança nacional são considerados 
reservas das Forças Armadas. 
Mas, para serem militares, deverão 
ser convocados ou mobilizados 
para serviços bélicos. A incorpora 
ção de deputados federais e senado
res depende —  mesmo em tempo 
de guerra —  das licenças concedi
das pelas câmaras respectivas.

Cada unidade das Forças Arm a
das —  Exército, Marinha e Aero
náutica —  tem, na sua estrutura, 
órgãos e pessoal especializados, 
destinados a preparar todas as tare
fas de mobilização. E deve estar 
em condições de movimentar pes
soal e material para atingir os efeti
vos de guerra das organizações mi
litares de paz ou para a formação 
de outras, previstas ou não.

A mobilização é parte da segu
rança nacional e é através dela que 
a nação passa do estado de paz 
para o de guerra, ou atende a emer 
gências da política nacional.

Sendo uma decisão ampla que 
envolve todos os setores da vida 
nacional, inclusive as atividades in 
dividuais e de livre empresa, a mo
bilização deve ser encarada como 
um a solução utilizada somente em 
graves emergências. Sua execução 
exige decisões corretas e o seu pla
nejamento deve ser considerado 
como uma rotina inseparável das 
atividades normais do governo de 
todas as ramificações da adminis
tração, especialmente da federal.

D esmobilização

Quando desaparecem os motivos 
que provocaram uma mobilização, 
o país deve ser reconduzido à sua 
situação normal.

A desmobilização deve ser pre 
parada com antecedência e sua efe
tivação deve ser gradativa para evi
tar graves problemas à vida 
nacional, principalmente no que se 
refere à infra-estrutura do pais, até 
então orientada para os problemas 
de segurança nacional.

Como a desmobilização é in
versa à mobilização, seu planeja
mento deve ser elaborado e execu
tado pelos mesmos órgãos.

A redução dos efetivos das For
ças Armadas e a conseqüente dimi
nuição do fluxo logístico, a recon
versão das indústrias à sua pro
dução normal, a readaptação de 
todos os setores que participaram 
no esforço de guerra e as necessida
des correntes da vida nacional pas
sam a exigir um adequado preparo 
diante da nova situação, sob medi
das governamentais convenientes 

ue possibilitem a retransform ação 
o país do estado de guerra para o 

de paz. Esta fase propicia o surgi
mento de alguns desequilíbrios so
ciais resultantes da readaptação 
dos militares desmobilizados à vida 
civil, desempregos, dificuldades 
funcionais no setor dajjrodução re
convertida, reabilitaçao dos inca
pacitados na guerra.

Todos esses problemas requerem 
diversas providencias das autorida
des governamentais e empresariais, 
para que possa ser assegurado o re
torno a normalidade.

VEJA TAM BÉM : Guerra; Segu
rança Nacional.

Moçambique

SUM ÁRIO

Localização: costa leste da África 
Limites: Malawi, Zâmbia e Rodésia 

(L): África do Sul e^Namíbia (S): 
Tanzânia (N); Oceano Índico (O) 

Superfície: 783 030 km 2 
População: 8 820 000 hab. (1973). 

97,3% é africana, 2% é européia e 
0,7% é asiática 

Cidade Principal:
Can Phumo (capital - 378 348 
hab.)

Idioma: Português (oficial): Bantu e 
outros dialetos 

Religião: Animismo (predominante 
nas regiões rurais): Cristianismo 
(minorias brancas dos centros ur
banos)

Portos principais: Can Phumo, 
Beira, Nacala, Inhambane, Porto 
Amélia

Aeroporto principal: Mavalane, em 
Can Phumo 

Rodovias: 38 354 km 
Ferrovias: 3 703 km 
Unidade monetária: escudo

Estendendo-se por cerca de
2 500 km da costa oceânica, Mo

çambique ocupa uma região farta
mente irrigada. O Zambezi, que é 
o rio mais importante, divide o país 
ao meio.

Ao sul, no planalto costeiro, lo
cal iza-se a bacia de Delagoa, onde 
se encontra a capital Can Phumo 
(ex-Lourenço Marques). Ao norte 
do delta do Zambezi o território 
apresenta-se montanhoso e a costa 
salpicada por ilhotas.

O clima é variável, de tropical a 
subtropical, com duas estações: 
uma delas quente e úmida e a outra 
fria e seca. A temperatura máxima 
atinge a 27°C e a mínima 18°C.

A população nativa, de origem 
Bantu*, está dividida em sete sub
grupos: Macuas (ao norte; Makon- 
das, no nordeste; Nianjas, no no
roeste; Senas e Manicas, no centro, 
e Tsongas e Changoneses, no norte.

Aspectos históricos

Entre os séculos X I e XV, a 
costa leste da África estava unida 
politicamente com a Arábia e a ín
dia. A colonização portuguesa ini- 
ciou-se no século XV, quandq, com 
o bloqueio do Caminho das índias 
imposto pelo Império Otomano*, 
Portugal iniciou a procura de uma 
nova rota para o Oriente, contor
nando as costas da África. Em
1497, o navegador Vasco da 
Gama* contornou o Cabo da Boa 
Esperança, e, em 25 de fevereiro de

1498, chegou à ilha de Moçambi
que e á de Quelimane.

A partir daí estabeleceram-se os 
primeiros contatos sistemáticos 
com a Europa.

Em 1500, Pedro Álvares Ca
bral* chegou à região Sofala; em 
1505 ergueu-se uma fortificação no 
porto de Moçambique; em 1514 
Lourenço Marques estabeleceu o 
porto de Catem be;e, em 1531, foi 
explorado o rio Zambezi.

No século XVII, os colonos por
tugueses iniciaram o tráfico de es
cravos africanos; a intensificação 
desse comércio culminou com a 
desestruturação das organizações 
políticas nativas e a ruína dos im 
périos patriarcais.

No entanto a ocupação portu
guesa não chegou a expandir-se 
muito, devido à fragilidade da es
trutura político-militar montada. 
Limitou-se à região entre Cabo 
Delgado e Sofala, onde hoje se si
tua Moçambique.

Em 1752, a metrópole portu
guesa resolveu nomear um governo 
próprio para Moçambique que, até 
essa data, se vinculara à adminis
tração de Goa.

Nessa época, foi instituído o sis
tema de prazeir<5s, pelo qual portu
gueses e colonos controlavam enor
mes distritos como propriedade 
privada e especulavam com o trá
fico de escravos, sendo obrigados a 
pagar vassalagem ao rei de Portu
gal. Só em fins do século XIX esse 
sistema começaria a ser conside
rado ilegal.

Na partilha da África efetuada 
pelos europeus no século XIX, 
Portugal manteve seus direitos so
bre Moçambique, com base no fato 
de ter estabelecido o primeiro con 
tato. Após a conferência de Berlim 
(1884), foi feito um tratado entre 
Grã-Bretanha e Portugal, delimi 
tando as possessões de cada um e 
definindo as características do co
lonialismo na África.

Para dominar os nativos, mili- 
tarmente favorecidos, os portugue
ses procuraram provocar lutas in
ternas entre os africanos, para 
enfraquecê-los. Conseguiram dessa 
forma derrubar Gaza, o último im
pério nativo sobrevivente em Mo
çambique, em 1895.

No começo do século XX, Por
tugal organizou um novo sistema 
administrativo, elaborado pelos ad
ministradores reais Antônio Enes 
Mousinho de Albuquerque e Edu
ardo Ferreira da Costa, gover
nador de Moçambique em 1896. 
M as foi somente a partir de 1920 

ue o governo português consoli- 
ou seu poder, desenvolvendo os 

projetos coloniais.
Á estrutura administrativa res

peitava a seguinte hierarquia: um 
governador geral, governadores 
provinciais, intendentes de distrito, 
administradores regionais e chefes 
de posto.

Os caudilhos nativos receberam 
um a autoridade limitada, isolados 
em pequenos territórios de popula
ção escassa. Por essa época foram 
arrendadas grandes extensões de 
terra às companhias estrangeiras 
para exploraçao de minérios e dos 
recursos agrícolas.

Com a ascensão da ditadura sa
lazarista em 1926, definiram-se as 
principais características do colo-
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Samora Machel tornou-se presidente da República Popular de M oçambique.

,C.Delgado
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nialismo português: uma adminis
tração altamente autoritária e cen
tralizada, a exportação dos recursos 
naturais por companhias estrangei
ras; o trabalho forçado, que substi
tuiu a escravidão; e a exportação 
de mão-,de-obra escrava para as mi
nas da África-do-Sul.

Esse estado de coisas manteve-se 
até a década de 70, quando se radi
calizaram as lutas pela libertação 
do país.

As lutas pela libertação

Com um índice de analfabetismo 
em torno de 90% e uma população 
predominantemente rural, M oçam
bique sofreu profundas transform a
ções na segunda metade do século 
X X , quando se intensificaram as 
contradições entre os interesses da 
minoria branca e da maioria negra.

Desde o começo da década de 
20, formaram-se diversas organiza 
ções para tentar unir os nativos 
contra a opressão da Metrópole, 
tais como o Grêmio Africano, o 
Instituto Negrófilo e Associação 
dos Naturais de Moçambique, além 
do jornal O Brado Africano. No 
entanto, o governo português con
seguiu sistematicamente abafá-las.

Como na maioria dos Estados 
africanos, também em Moçambi
que ocorreu um a intensa onda de 
nacionalismo apos a Segunda 
Guerra Mundial. A arte procurou 
valorizar os elementos tradicionais 
da cultura; exemplo disso são os 
trabalhos de M alangatana e C ra

vei rinha na pintura, de José Cravei 
rinha e Noemia de Souza na poesia 
e de Luis Honwaha no conto.

Na década de 50, manifesta
ram-se algumas revoltas nativas e 
foram criadas as primeiras organi
zações estudantis e operárias, logo 
reprimidas pela PIDE (Polícia In
ternacional de Defesa do Estado — 
polícia política de Portugal).

Após o massacre de quinhentas 
pessoas numa manifestação na  lo
calidade de Mueda, em 1960, surgi
ram vários movimentos de resistên
cia político-militar ao domínio 
português, entre os quais: a UDE- 
NAMO (União Democrática de 
Moçambique); MANU (Mozambi- 
que African National Union) e 
ÜNAM I (União Africana de M o
çambique Independente).

Em 25 de junho de 1962, num 
congresso em Dar-es-Salaam, capi 
tal da Tanzânia, fundiram-se os 
três movimentos, criando a FRE- 
LIMO (Frente de Libertação de 
Moçambique), representante de to
das as regiões de Moçambique. Foi 
definida uma carta de princípios 
com dezessete itens, para reafirmar 
a unidade de Moçambique e -sua 
luta contra o colonialismo.

Em 25 de setembro de 1964, 
iniciou-se a rebelião armada. En
tre 1967 e 1969, a FRELIM O pas
sou por uma série de crises inter
nas. Eduardo Mondlane (1920- 
1969), fundador e presidente do 
movimento, foi assassinado e subs
tituído por Samora Machel 
(1934- ), comandante do Exér-

A participação da maioria negra - fator essencial na libertação do pais.
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cito de Libertação da FRELIMO.
Consolidada internamente, a or

ganização começou a obter vitórias 
no norte da colônia, estabelecen- 
do-se como uma poderosa força 
político-militar.

Em setembro de 1974, ela con
trolava um terço do território mo
çambicano. A gerra começava a 
apresentar um saldo negativo para 
Portugal, originando diversas posi
ções a respeito da política colonial 
a ser adotada.

Com a queda do regime salaza
rista em Portugal a 25 de abril de 
1974, as relações entre Moçambi- 
ue e a Metrópole sofreram gran
es transformações. Apesar disso, 

a FRELIMO manteve a frente de 
batalha, exigindo seu reconheci
mento como única organização 
política legítima no país.

Após dois encontros de Samora 
Macnel, chefe da FRELIMO, com 
chanceleres portugueses, firmou-se 
o acordo que estabelecia as bases 
para a independência. Foi insti
tuído preliminarmente um governo 
provisório até a data da indepen
dência definitiva.

Como conseqüência do acordo, 
as minorias brancas colonialistas 
tentaram um golpe de Estado, 
apoiado por mercenários da África 
do Sul e Rodésia, que foi abafado 
pela intervenção conjunta do exér
cito português e da FRELIM O. A 
21 de setembro de 1974, Joaquim 
Chissano, terceiro homem na hie
rarquia da FRELIM O, tomou 
posse do governo e, a 25 de junho 
de 1975, o Comitê Central da 
FRELIM O proclamou a indepen
dência de Moçambique e sua cons
titu ição ' em República Popular, 
com Samora Machel no cargo de 
presidente.

De orientação socialista, o novo 
governo propôs-se a apoiar todos 
os movimentos de maioria negra 
em outros países africanos, repu
diando o racismo.

Economia

Com um imenso déficit econô
mico e uma situação social crítica, 
os esforços do novo governo con
centraram-se na agricultura, da 
qual vive a maioria da população. 
Para isso foram criadas cooperati
vas agrícolas e granjas estatais.

Os principais produtos agrícolas 
do pais são o açucar, a castanha de 
caju e o algodão. Cultivam-se tam 
bém sisal, chá, arroz, batata, milho, 
tabaco e trigo.

Na pecuária, os maiores reba
nhos sao os bovinos, e as costas 
são ricas para a pesca. A madeira 
é um produto importante e a extra
ção de minérios (carvão, bauxita, 
m ica e grafite) é relevante.

Moçambique depende da impor
tação do petróleo e seus derivados, 
de bens de equipamento, veículos, 
ferro e aço.

Como fonte de divisas Moçam
bique conta com os tributos que 
são recolhidos dos países vizinhos 
pela utilização de seus portos e es
tradas, além da exportação de pro
dutos agrícolas.

Moda

Aparentemente, as pessoas esco
lhem a roupa que vestem, a música 
que ouvem e o modo próprio de se 
comportar. Mas essas opções estão 
condicionadas em grande parte 
pela moda, que conforma ativida
des e manifestações do homem.

A moda tem um poder de cria
ção semelhante ao do estilo*, com 
o qual é às vezes confundida. Mui
tas pessoas, por exemplo, falam 
tanto de moda quanto de estilo da 
Renascença*, do Barroco*, do 
Classicismo*, do Realismo*, etc.

Muitos estilos começaram como 
moda, mas depois cristalizaram-se 
em formas duradouras. O traço es
sencial da moda ê o dinamismo, en
quanto o estilo define-se pela per
manência dos elementos que o 
caracterizam.

Ainda que não sejam responsá
veis diretos pelas formas da moda,

os fatos econômicos, políticos e so
ciais intervêm no seu ritmo, pertur- 
bando-as e mesmo transforman- 
do-as. Com a Revolução In
dustrial*, por exemplo, a moda de
mocratizou-se: o desenvolvimen
to tecnológico tornou possível 
um a oferta maior de tecidos, ren
das, acessórios e aviamentos, que 
passaram a custar menos; Ao 
mesmo tempo, aumentou o número 
de figurinos, cujos modelos eram 
copiados por um grande número de 
pessoas. Assim, as novidades dei
xaram de ser privilégio de uma 
classe. Mas, ainda que tenha criado 
certas condições materiais, esse 
processo não determinou as carac
terísticas peculiares às variações 
estéticas quesurgiram  nos trajes.

A inconstância aparente das mo
das anuais dilui-se quando o fenô
meno é analisado num maior es
paço de tempo. O antropólogo 
americano A. L. Kroeber* sustenta 
que as modas anuais se inserem em 
ritmos de regularidade relativa, 
bastante longos (ocasionalmente 
estendem-se por séculos) que po
dem adquirir a característica de es

tilo. Essas transformações de longa 
permanência —  a largura e com 
primento do vestido, contorno e 
amplitude do decote, etc. —  sofrem 
oscilações muito pequenas: as re- 
gularidades superam os desvios. 
Há períodos, contudo, em que os 
impulsos para transformaçao se 
acumulam: são as épocas de pro
funda instabilidade social, provo
cadas por guerras ou revoluçoes.

Alias, esses fenômenos não 
criam uma nova moda, mas põem 
em xeque o estilo existente, susci
tando as vezes uma reorientação 
radical das tendências.

O estímulo externo mais impor
tante para as alterações da moda é 
o econômico. Para manter o nível 
de consumo, são oferecidas novas 
mercadorias, que devem substituir 
as compradas anteriormente.

__ A dinâmica da moda, entretanto, 
não depende essencialmente da 
economia. Esta utiliza-se apenas da 
predisposição que os homens têm 
para as novidades. Segundo o so
ciólogo francês Roland Barthes 
(1917- ), o gosto pela novidade 
e motor da moda, isto é, o elemento

V EJA  T A M B É M : Á fr ica ; C olo
nialismo; Portugal. O convívio de duas tendências: a moda elaborada, inspirada no passado, e a moda descontraída da minissaia.
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Combinando racionalmente mudança e permanência, a moda traduz um poder criativo semelhante ao do estilo. ("La Vie Parisienne", C. Herouard.)

A moda hippie: os símbolos do inconformismo absorvidos pela indústria.

que provoca a continua renovação 
do consumo.

Se não houvesse uma expecta
tiva curiosa, as mercadorias ofere
cidas pelos produtores não teriam 
o menor efeito comercial.

Na época do consumo de massa, 
acentuam-se as implicações entre 
moda e economia. Barthes distin
gue, dentro da duração histórica da 
moda proposta por Kroeber, outra 
periodização: a das estações (pri
mavera, verão, outono e inverno), 
atribuindo motivações econômicas 
às mudanças que procuram obede
cer às estações.

As inovações sazonais estariam 
sujeitas a dois ritmos: de uso e de 
compra. O primeiro seria vincu
lado à necessidade de substituir pe
ças ou enxovais naturalmente des
gastados pelo uso: o segundo, ao 
tempo cjue separa os momentos de 
aquisiçao de enxovais ou peças do 
mesmo tipo e função. Quanto mais 
intenso for o ritmo de compras, 
m aior será o número de lançamen
tos novos.

Certos grupos produtores —  nos 
Estados Unidos chamados accele
rators (“ aceleradores”) —  dedi- 
cam-se a apressar a renovação do 
vestuário. Esses grupos estão liga
dos à indústria ae confecção, que 
exerce um papel mais importante 
nas mudanças da moda do que a 
alta-costura.

As loucuras da moda

Após uma mudança repentina, a 
difusão é decisiva, pois nao podem 
ser definidas como moda indumen
tárias e formas de comportamento 
de um grupo muito restrito.

As “loucuras da moda” — como 
por exemplo os trajes metálicos de 
Paco Rabane e as mulheres care
cas, na década de 1960 —  são im
pulsos de mudança que não chega
ram  a configurar-se como moda: 
desintegraram-se rapidamente. Es
sas excentricidades não permane
cem, pois não são absorvidas pela 
maioria. Esta costuma aceita-las 
muito depois do lançamento, e 
nunca em suas formas originais.

A permanência cumpre função 
decisiva na realização da moda. 
Para  que ela se imponha é necessá
rio tempo: as novas características 
precisam ser reconhecidas, aceitas, 
adaptadas; as velhas sofrem um 
processo de renovação. Assim 
sendo, a permanência é essencial 
para que as pessoas tomem conhe
cimento da nova linha”. De ma
neira geral, a moda combina racio
nalmente mudança e permanência.

No século X IX , os* artistas — 
principalmente os adeptos do Ro
mantismo —  adotavam atitudes 
entediadas e uma aparência doen
tia, que expressavam sua rejeição 
aos padrões da sociedade burguesa.

A U  M U S É E  D U  C O S T U M E  : L A  M O D E  E S T  U N E  C T E R N E U - f c  M « K C A K A » t
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Já a moda feminina da década de 
sessenta — saias mais curtas, difu
são do uso de calças compridas — 
representa a luta da mulher contra 
imposições sociais repressivas. No 
fim da década surgiu o unissex, que 
procurou igualar o vestuário mas
culino e feminino, um símbolo mais 
avançado da mesma luta, que pre
tendia acabar com discriminações 
sociais baseadas em sexo. A moda 
unissex não tem nenhuma conota
ção de homossexualismo*: ex
pressa fundamentalmente a reivin
dicação de igualdade entre os 
sexos;

Além de meio de expressão, a 
moda constitui-se num importante 
mecanismo de controle e hierarqui
zação social. O efeito de suas novi 
dades é provocado por elementos 
que causam impacto ainda que não 
sejam radicalmente inéditos. As
sim, há grupos que aderem mais ra
pidamente a elas, enquanto outros 
demoram a aceitá-las. Mas quando 
a moda se cristaliza, assume um 
caráter coercitivo: quem não adere 
pode ser rejeitado ou mesmo mar
ginalizado por seu grupo. O temor 
de rejeição pode levar o indivíduo

a incorporar as “loucuras da 
m oda” sem qualquer censo crítico.

Para a antropóloga americana 
Margaret Mead (1901- ), “ uma 
das razões do vestir é criar uma ilu
são e mesmo uma excitação se
xual”. A moda seria marcada por 
uma ambigüidade: ao mesmo 
tempo que as pessoas pretendem 
distmguir-se e fazer ressaltar seus 
atrativos por meio de adornos, vi
sam também preservar o pudor. 
Para Margaret Mead a moda atual 
está levando à perda da  moral, na 
medida em que substitui “a obses
são pudica vitoriana por um exibi
cionismo obsessivo”.

O uso de roupas transparentes, o 
abandono das calças e porta-seios, 
bem como da parte superior dos bi
quínis, mostrariam a evolução 
dessa tendência. Outros analistas 
acreditam que esses fenômenos 
abririam caminho para uma ética 
centrada em concepções novas do 
corpo e da sexualidade.

VEJA TAM BÉM : Estilo; Obsoles
cência.

Modelo

O termo “modelo”, na lingua
gem corrente, designa uma repre
sentação de alguma coisa (um ae- 
romodelo, por exemplo), um 
padrão ou ideal a ser alcançado 
(um aluno modelo) ou um tipo par
ticular dentro de uma série (um 
modelo de automóvel).

Max Black designa modelos em 
escala os simulacros de objetos ma
teriais, tanto reais como imaginá
rios, e que conservam as propor
ções relativas. Por exemplo, as 
experiências que tentam reproduzir 
processos físicos, químicos ou bio
lógicos, naturais ou artificiais, em 
velocidade reduzida, para estudo e 
melhor compreensão dos fenôme
nos envolvidos. A este processo de 
desaceleração dá-se o nome de “ex
periência em ritmo lento”. Modelo 
em escala é uma maqueta de edifí
cio, a reprodução em tam anho re
duzido do leito de um rio, para es

tudo de problemas como o 
planejamento de diques e represas, 
problemas de correntes, etc.

Os modelos em escala apresen
tam  pontos em comum: sempre re
presentam alguma coisa, mas não 
há simetria nessa relação, pois a 
coisa representada não pode, por 
sua vez, ser modelo do modelo em 
escala; e essa representação é subs
titutiva da coisa —  sua utilização 
presume que suas propriedades ex
pressem algumas propriedades da
quilo que representa. E só alguns 
elementos do modelo em escala são 
pertinentes à representação: ela 
não pode ser fiel em tudo ao que 
representa: o modelo em escala é 
“ lido” mediante algumas conven
ções subjacentes de interpretação 
(escala de valores que remetem o 
modelo à coisa representada). E es
sas convenções baseiam-se na iden
tidade parcial das propriedades 
conjugadas com a invariância da 
proporcionalidade.

Um modelo sempre objetiva in
vestigar ou constatar determinadas 
propriedades do original, mas sem 
recorrer a ele. Com o modelo, se
gundo M. Black, “pretendemos nos

A indumentária reflete uma necessidade social de expressão, e exibe as ca- Morcegos e pássaros serviram de modelo para a máquina de voar (no alto) 
racterlsticas da cultura a que pertence. (Indígena do Quênia.) de Leonardo. À falta de motores potentes, a experiência não vingou.
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aproximar do remoto e do desco
nhecido em nosso próprio nível de 
existência nos tamanhos médios”.

Imaginação e modelos

Modelos são Importantes também para o estudo da aerodinâmica. A estabilidade de um carro, por exemplo, pode 
ser testada colocando-se uma maqueta num túnel pelo qual passa o fluxo de ar produzido por um ventilador.

dução do problema real ao pro
blema ideal pode deixar de lado, 
em sua simplificação, dados signifi
cativos importantes. O próprio cri
tério de escolha dos dados signifi
cativos não é isento de ideologia ou 
partidarismo.

Black chama de modelos analó
gicos aqueles que envolvem mu
danças de meio e que devem repro
duzir a estrutura do original, isto é, 
devem ser isomorfos a ele. O uso 
de leis da hidráulica para se estu
dar o escoamento de veículos pelas 
estradas é um exemplo de modelo 
analógico.

Os dois tipos de modelos defini
dos por Black diferem basicamente 
nos respectivos métodos de inter
pretação: os m odeloiem  escala ba
seiam-se na identidade de algumas 
de suas propriedades com as do 
original, enquanto que os analógi
cos buscam reproduzir a estrutura 
do objeto representado.

O modelo matemático relacio- 
na-se com sistemas de objetos me
diante uma aplicação precisamente 
definida do modelo nos sistemas 
que representa. Assim, a teoria da 
população utiliza funções estatísti
cas para estudar o fenomeno da po
pulação, as relações humanas po
dem ser analisadas por meio da 
teoria das redes, etc. A utilização 
de modelos matemáticos pode levar 
à crença injustificada de que a exa
tidão da matemática é sempre ca
paz de cobrir uma totalidade em
pírica complexa.

Aristóteles* escreveu, em sua 
Poética, que “ter o domínio da me
táfora é o maior dom do poeta”. 
Esse recurso poético baseia-se na 
analogia e apresenta grande signifi
cado social e político, pois uma das 
características do homem é sua ne
cessidade mimética e analógica 
(manifestada, por exemplo, na evo
lução do drama, da sátira e do tea
tro). Já em ciência, a metáfora 
equivale ao modelo físico ou m ate
mático. O homem sempre recorreu 
aos modelos, tanto para comuni- 
car-se com seus semelhantes como 
para preparar uma ação.

Apresentação científica

Nas ciências, os modelos podem 
ser vistos como hipóteses que pre
vêem um ponto inicial para as pes
quisas científicas. Basicamente, o 
cientista extrai da complexidade de 
um problema ou de uma situação 
real alguns fatores  que são abstraí
dos e considerados significativos. 
Com esses dados, ele constrói um 
problema ideal por meio de um ho- 
momorfismo*. O problema assim 
montado poderá ser expresso como 
um a função matemática. Se essa 
função matemática já  foi resolvida, 
sua solução é aplicável ao pro
blema montado pelo cientista,_ que 
deverá verificar sua adequação e 
poder de predição. Assim, um mo
delo poderá dar origem a uma hi
pótese ou teoria científica. Mas um 
modelo difere de uma hipótese 
científica por não postular meca
nismos causais presentes ao nível 
dos eventos: só representa o padrão 
dos próprios eventos e, ao contrá
rio da teoria científica, não tem um 
caráter explicativo. Esse procedi 
mento, adaptado às ciências exatas, 
mostrou-se problemático para o es
tudo do comportamento, pois a re

O modelo cibernético

A cibernética*, como ciência in- 
terdisciplinar, dá grande importân
cia tanto aos modelos físicos 
quanto aos matemáticos.^Como seu 
objetivo é a compreensão do fun
cionamento dos sistemas, essa área 
de estudos tem nos modelos^ uma 
ferramenta da maior importância. 
Estes poderão ser construídos de 
materiais diversos dos do original, 
mas como condição essencial deve
rão simular os traços significativos 
da função estudada.

Na representação de um sistema, 
existem três domínios de atributos: 
o do desempenho, o da lógica e o 
da tecnologia. Segundo o ciber- 
neuta Jacques Sauvan, os modelos 
cibernéticos são divididos em:

SIM ULADORES PUROS — 
São os que apresentam uma super
posição no domínio dos desempe
nhos dos dois sistemas. É o caso da 
“tartaruga cibernética”, de Gray 
Walter. Trata-se de um engenho 
eletrônico que imita alguns com
portamentos simples do animal, 
como a procura de alimento (no 
caso, uma fonte luminosa que irá 
carregar suas baterias) e o conse-

Pesquisas sobre o perfeito equilíbrio do vôo das moscas possibilitaram a 
construção do giroscópio usado nos mísseis para manutenção de rota.
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Uma maqueta de Jerusalém, do período do segundo Templo (século VI a.C.)

qüentç afastamento, uma vez “sa
ciado seu apetite” , a fuga, a “ trans
posição de obstáculos” , etc. Porérr 
essas ações só são similares ao de
sempenho animal enquanto alguns 
traços desse comportamento são 
considerados pertinentes.

MODELOS VERDADEIROS
—  Existem quando ocorre, além da 
superposição no domínio dos de
sempenhos, uma superposição no 
domínio da lógica. Assim, um mo
delo mecânico da  curva de distri
buição normal de Gauss é um mo
delo verdadeiro da distribuição de 
um atributo aleatório de uma popu
lação, como por exemplo a altura 
dos indivíduos que a compõem.

SUBSTITUTOS —  São os mo
delo? em que a simulação pura é 
acompanhada de intersecção no 
domínio da tecnologia. Por exem
plo: um cabo que substitui uma 
corrente ou um circuito integrado 
que faz as vezes de um conjunto 
eletrônico (apesar de sua lógica in
terna diferente, são modelos substi
tutos desses sistemas).

RÉPLICA — É a expressão que 
indica, em cibernética, uma inter
secção nos três domínios: a ma
queta de uma construção feita com 
o mesjno material da obra em si, 
um móvel em escala reduzida, etc. 
Um caso extremo de réplica são 
duas peças saídas da mesma linha 
de montagem.

0  desenvolvimento da ciberné
tica mostrou um movimento dos 
substitutos em direção aos modelos 
verdadeiros, em conseqüência das 
dificuldades de construção de mo
delos substitutos devido aos recur
sos limitados de tempo e dinheiro 
à disposição do cientista. Progra
m as em computadores podem ser 
modelos verdadeiros, e são conve
nientes por sua rapidez. Mas os 
modelos substitutos têm um poder 
de persuasão que um programa de 
computador ou um modelo teórico 
dificilmente alcançarão.

Um engenheiro sente que cons
truiu o modelo de um sistema 
quando elaboja um engenho em

tudo parecido com o sistema origi
nal e do qual, graças à semelhança, 
ele pode esperar um comporta
mento também semelhante. Ò ma
temático, por sua vez, busca um 
sistema do qual possa extrair defi
nições matemáticas precisas e axio
mas (de tal forma que, a partir do 
modelo por ele montado, poderá 
deduzir outras propriedades).

A linguagem e o modelo

Os primeiros modelos dialéticos 
foram os discursos, falados e escri
tos. Como eram muito ricos em co
notações, perdiam a objetividade 
necessária as ciências exatas. Nas
ceram depois os modelos formais 
(matemáticos, lógicos) que, embora 
mais pobres, apresentam um ganho 
considerável de exatidão.

As palavras não são as coisas 
que designam, assim como um 
mapa não se confunde com o terri
tório que representa. Para represen
tar essa dissociação, o cientista 
norte-americano Alfred Korzybski 
(1879-1950), fundador do movi
mento “General Semantics” , criou 
o Diferencial Estrutural. Tudo o 
que os seres humanos podem co
nhecer, segundo Korzybski, é a re
lação entre os eventos ou sua estru
tura. As relações entre os eventos, 
por sua vez, não são estáticas (daí 
a palavra “diferencial” , como indi 
cativa de que as coisas estão em 
permanente mudança mas são des
critas por meio de rótulos mais ou 
menos fixos: palavras e símbolos). 
A linguagem comum tem uma es
trutura estática e classificatória, 
euclidiana e aristotélica. Daí ad
vêm as inadequações entre a reali
dade e os termos usados para des- 
crevê-la. A partir dessa maneira de 
encarar o problema, Korzybski vê 
a çomunicação como problema bá
sico, e inicia seu trabalho pela aná
lise lingüística.

VEJA TAM BÉM : Automação; Ci
bernética; Comunicação; Homo- 
morfismo; Paradoxo; Pragma
tismo; Projeto; Semântica.

Modernização

Entende-se por modernização o 
processo de mudança* social, eco
nômica e política desenvolvido na 
Europa ocidental e na América do 
Norte entre os séculos XVII e XIX 
(difundido depois para outras reli
giões) e que resultou nas socieda
des industriais do século XX.

Para efeitos de análise, conven
cionou-se classificar a sociedade* 
que não tenha passado por esse 
processo como “ tradicional”, seja 
na Antiguidade ou no mundo atual; 
no outro extremo estaria a socie
dade “moderna”, tanto capitalista 
como socialista.

A teoria da modernização é criti
cada por basear-se em abstrações 
que, embora possam ser úteis como, 
recurso analítico, levariam a uma 
visão muito estática da realidade: 
isto porque não leva em conta a es
trutura* nem o contexto histórico 
de cada sociedade, com suas for
m as especificas de dominação e re
lações econômicas. A constituição, 
expansão e estrutura atuais do ca
pitalismo* ou do socialismo*, por 
exemplo, pesam muito pouco nesta 
caracterização.

Além disso, este tipo de classifi
cação considera cada sociedade

como unidades isoladas: não se 
leva em conta, por exemplo, a in
fluência das relações internacionais 
no desenvolvimento econômico e 
social. Os críticos dessa teoria 
apontam ainda para o fato de que 
ela prevê o mesmo tipo de moderni- 
zaçao para todas as sociedades, e 
admite como obstáculos apenas as 
características de cada uma. Supe
rados tais obstáculos — cuja ori
gem a teoria não explica — a mo
dernização se realizaria sempre no 
mesmo sentido, independente de re
lações espaciais e temporais.

O processo de modernização

Resumidamente, as mudanças 
sociais provocadas pelo processo 
de modernização podem ser perce
bidas em vários níveis da  realidade:

SOCIAL — Considera sobre
tudo a exposição da população a 
fenômenos típicos da sociedade in
dustrial moderna, como as tendên
cias à urbanização*, à migração* 
para os centros urbanos (o que 
causa desorganização nos meios 
rural e urbano), à alfabetização e à 
influência progressiva dos meios de 
comunicação* de massa. Esses fe
nômenos são agrupados sob a ex
pressão “ mobilizaçao social”.

Além disso, ocorre uma cres
cente especialização nos papéis dos 
indivíduos e das instituições* so
ciais. O papel que uma pessoa
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A vinda de m igrantes do campo aumenta o problema habitacional urbano.

exerce num nível institucional não 
determina o grau de sua participa
ção em outros níveis (como aconte
cia, por exemplo, com o pai que as
sumia também um papel político, 
nas sociedades patriarcais). As ins
tituições tambem se especializam 
em torno de metas específicas e 
bem delimitadas. Funções antes 
exercidas pela família*, por exem
plo, são transferidas a unidades es
pecializadas, como a escola*, que 
passa a dividir com a família as ta
refas de socialização*, educação 
sexual e outras. A família deixa de 
ser a unidade econômica de produ
ção. Debilita-se o controle antes 
exercido por parentes colaterais so
bre a família nuclear (pai, mãe e fi
lhos), e esta tende a viver mais iso
lada e de forma independente.

ECONÔM ICO — O predomí- 
nio das atividades primárias (agri
cultura, extração de recursos natu
rais) é substituído pelo das 
secundárias e terciárias (indústria e 
comércio, prestação de serviços). A 
tecnologia passa a ser utilizada 
sistematicamente, e ocupações e 
padrões de trabalho tradicionais 
são substituídos por outros, mais 
especializados, levando grandes 
parcelas da população ao desem
prego ou subemprego, problemas 
constantes da sociedade industrial.

CULTURAL —  A propagação 
dos meios de comunicação, da alfa
betização, da educação secular e 
das instituições especializadas no 
treinamento científico e inteléctual 
contribuem para o aparecimento de 
uma nova escala de valores, em que 
se enfatizam o progresso, a indivi
dualidade e a eficiência. Alguns au
tores chegam a referir-se a uma 
“personalidade básica moderna”, 
caracterizada por maior adaptabili
dade e flexibilidade individuais, di
versificação das esferas de interes
ses e opções, e valorização do 
presente como objetivo mais im
portante da existência.

POLÍTICO — Verificam se ten 
dências para centralização do po
der* e para uma relativa autonomia 
(juntamente com especialização) 
dos órgãos legais e administrativos. 
Os governos passam a legitimar-se 
não mais a parti, de fatores exóge
nos (por exemplo a “ origem di
vina” do poder, nas sociedades tra
dicionais), mas por meio de 
ideologias, valores, etc., apoiados 
em grupos internos e externos.

A posição das antigas elites* tor
na-se instável, com a incorporação 
de novos grupos no poder, o que 
expressa a tendência — básica da 
mobilização social — à expansão 
da participação* política. Com a 
mobilizaçao, surgem problemas so
ciais agudos, que se refletem no 
âmbito político e manifestam-se, 
por exemplo, no aumento de ativi
dades criminosas, marginalidade* e 
formação de grupos subculturais 
ou anticulturais. Movimentos ope
rários e socialistas, reivindicações 
feministas e juvenis são também 
componentes característicos do 
processo.

Com a incorporação crescente 
de amplas camadas da população
nas instituições centrais da socie
dade (mobilização), os problemas

sociais passam a incidir direta
mente sobre a esfera política, trans
formando-se em reivindicações e 
originando protestos. Como res
posta a isso, adotam-se mecanis
mos que facilitam a absorção das 
mudanças e amenizam os proble
mas decorrentes: organizaçoes es
pecializadas em regular os confli
tos entre os grupos, estruturação de 
conjuntos de símbolos e valores 
tendentes a manter a coesão social 
e estabelecimento de órgãos canali
zadores das demandas da popula
ção. Estes mecanismos são funda
mentais para permitir a con
tinuidade da modernização e 
neutralizar os protestos; sem eles a 
discrepância entre as demandas 
dos diversos grupos e a capacidade 
dos governantes em atende-las con
duzem a situações de estagnação 
ou regressão. O mesmo pode ocor
rer quando não há correspondência

entre o desenvolvimento econô
mico e o político-social, pois am
bos são considerados aspectos de 
um mesmo processo que leva à so
ciedade industrial moderna.

A mobilização social

Nas sociedades de modernização 
tardia, é comum a persistência de 
setores tradicionais ao lado dos 
modernos, que formam “ilhas de 
modernidade” articuladas com os 
centros externos dominantes e difu
sores do processo.

As transformações ocorridas 
nessas sociedades (introdução de 
tecnologia no meio rural e expulsão 
de sua mão-de-obra para as cida
des; difusão dos valores modernos 
pelos meios de comunicação de 
massa, etc.) indicam ao mesmo 
tempo a presença do fenômeno de 
mobilização, com a passagem de

contingentes dos setores tradicio
nais para o moderno.

Deslocados de seu espaço social 
de origem (sociedade tradicional) e 
afastados dos sistemas de valores 
estabelecidos, esses grupos tendem 
a desestruturar-se; o rompimertto 
com antigas lealdades e compro
missos torna-os disponíveis para a 
aceitação de um novo padrão de 
comportamento e socialização. Tal 
disponibilidade pode resultar em 
apatia (quando não são aceitos os 
valores do novo ambiente) ou em 
participação (na medida em que a 
assimilaçao da nova pauta de valo
res se traduza numa presença so
cial mais intensa).

A participação desenvolve-se no 
sentido de uma “ invasão” de posi
ções anteriormente reservadas a 
outros grupos.

A mobilização caracteriza-se, 
fundamentalmente, pela participa
ção efetiva dos grupos deslocados. 
0  contingente dos recém-mobiliza- 
dos poderá desenvolver pressões — 
através de grupos de interesse*, 
partidos* políticos e outros movi
mentos sociais — para que a forma 
de divisão de bens seja revista e 
para que sejam abertos novos ca
nais de participação. Dependendo 
da intensidade dessa participação, 
o sistema pode ser compelido a in
corporar mudanças que permitam 
a legitimação das aspirações dos 
grupos mobilizados. Mas também 
pode ocorrer que os grupos já  esta
belecidos anteriormente se opo
nham à participação dos novos, re- 
duzindò-a ou eliminando-a.

Assim, o processo de mobiliza
ção social pode ser analisado em 
função de uma série de momentos: 
o estado de integração, em que o 
grupo social ainda está referido ao 
conjunto de valores tradicionais; o 
momento de ruptura ou desintegra
ção em relação a esses valores; o 
deslocamento do grupo, provocado 
por mudanças como semi-automa- 
ção do trabalho agrícola, atração 
dos centros urbanos, exposição a 
meios de comunicação de massa, 
etc.; a resposta ao deslocamento, 
que pode ser apatia ou participa
ção; mobilização efetiva pela parti
cipação; e reintegração, no caso de 
o sistema capaçitar-se para a reso-

A modernização do trabalho rural expulsa mão-de-obra para as cidades, o que favorece a mobilização social.
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lução das tensões acumuladas pela 
mobilização, por meio de m udan
ças na estrutura preexistente.

Desequilíbrio e conflito

Os conflitos provocados pela 
mobilização social dependem da 
velocidade desta e do tamanho da 
população mobilizada. Quanto 
mais veloz e extensa a mobilização, 
menores as possibilidades de cana
lizar as reivindicações dos setores 
mobilizados e mais provável, por
tanto, a eclosão de disputas abertas 
e violentas.

Isso acontece principalmente 
quando há uma defasagem de rit
mos entre a crescente participação 
social, que visa à plena integração 
no sistema moderno, e a insuficiên
cia do desenvolvimento econômico 
em atender a demandas de con
sumo, e do sistema político em res
ponder às solicitações sociais.

Muitos estudos sobre a realidade 
latino-americana têm partido do 
conceito de mobilização, como por 
exemplo os que se referem ao fenô
meno do populismo*, em que um 
setor dos grupos dirigentes mani
pula e controla as demandas de 
grupos recém-mobilizados através 
de um líder carismático.

Nos países que se modernizaram 
num a primeira fase (Estados Uni
dos e Europa ocidental, nos séculos 
XVII a XIX), o processo foi gra
dual e contínuo nos vários níveis. 
Nos países que só foram atingidos 
pelo processo nos séculos X IX  e 
X X  (América Latina, África, 
Ásia), a transformação foi maior 
nos níveis ecológico, político e edu 
cacional do que no industrial e eco
nômico, o que resultou em dese
quilíbrios profundos e sérios pro
blemas sociais.

No primeiro grupo, houve maior 
capacidade de absorver as transfor
mações, pois estas respondiam a 
necessidades internas e não ao im
pacto de fatores externos. Já nos 
séculos XVI e XVII, havia nesses 
países um nível relativamente alto 
de desenvolvimento tecnológico, 
além de estruturas social e política 
diferenciadas e flexíveis, capazes de 
absorver as novas exigências. Os 
protestos e reivindicações foram 
enfrentados por políticas sociais, 
econômicas e culturais que assegu
raram  a continuidade do sistema.

Os países latino-americanos, 
tendo iniciado sua modernização 
através de impulsos externos decor
rentes de sua estreita ligação com 
países europeus e com os Estados 
Unidos, não possuíam diferencia
ção estrutural e nível tecnológico 
capaz de permitir um processo 
contínuo, como o que ocorrera nos 
primeiros. Os setores que se moder
nizaram passaram a coexistir com 
outros que permaneciam tradicio
nais. As esferas econômica esocial 
mantinham-se num baixo nível de 
mobilização, enquanto a moderni
zação incidia principalmente nos 
âmbitos ecológico e político.

Um exemplo de problema social 
criado por esse desequilíbrio nos 
países latino-americanos foi o apa
recimento de populações marginais 
nos centros urbanos: uma indus
trialização incipiente não_ alcan
çava o ritmo da urbanização e da 
migração rural, tornando as cida-

des incapazes de absorver a popu
lação vinda do campo. No século 
XIX , predominavam nos países la- 
tino-americanos elites oligárquicas 
fracas e relações muito ténues entre 
as instituições centrais e as locais. 
As elites dirigentes não tinham 
símbolos comuns nem coesão. A 
maioria da população mantinha-se 
confinada em suas localidades, sem 
orientação para participar em qua
dro ŝ  mais amplos, em situação de 
contínua privação  e dependencia* 
em relaçao ao centro oligárquico 
fraco (embora relativamente mo
dernizado).

Não tendo passado por ade
quada transformação em todos os 
níveis, a capacidade desses países 
em criar instituições reguladoras de 
conflito* tornou-se menor. Neles, 
tem sido comum a sucessão de dife
rentes regimes políticos, como dita
duras militares e alianças de gru
pos oligárquicos e populistas. Sua 
modernização é de caráter perifé
rico em relação aos países que pri
meiro passaram pelo processo.

As diferenças entre a moderniza
ção de um país latino-americano e 
a de outro referem-se à amplitude 
do processo, ao grau de importân
cia dos quadros tradicionais, ao 
ritmo da mobilização social e ao 
desenvolvimento de símbolos co
muns. Na segunda metade do sé
culo XX, pode-se situar a Argen
tina no extremo mais moderno e o 
Haiti no pólo oposto. O Brasil esta
ria numa situação intermediária, 
com ritmo de urbanização e mobi
lização social rápida em alguns 
centros, e a preservação de setores 
tradicionais em outros.

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
mento Económico e Social: Indus
trial, Revolução; Migração; M ovi
mentos Sociais; Mudança Cultural; 
Mudança Social; Socialização; So
ciedade de Massa; Urbanização.

O populismo latino-americano é visto como forma de controlar grupos re
cém-mobilizados através de uma liderança carismática. (Getúlio Vargas.)

Para garantir a continuidade da modernização, adotam-se mecanismos que canalizem demandas e protestos.
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Módulo

Toda vez que se executa um pro
jeto ou se realiza uma construção, 
é necessário adotar uma unidade de 
medida que regule as dimensões e 
proporções entre as partes compo
nentes dessa obra. Essa unidade — 
o módulo —  é definida como uma 
unidade convencional de medida, 
concebida de maneira que todas as 
dimensões do projeto correspon
dam a múltiplos seus. Quando, por 
exemplo, o módulo empregado 
numa construção é da ordem de 
vinte centímetros, calcula-se a me
dida de suas partes em termos de 
dois módulos (quarenta centíme
tros), três (sessenta), vinte (quatro 
metros) e assim gor diante.

Por essa razao, o módulo é a 
unidade de medida utilizada em ar
quitetura, servindo tanto à compo
sição harmônica quanto à produ
ção de componentes estruturais 
pré-fabricados. Articulando os di
versos elementos de uma edifica 
ção, permite perfeita justaposição 
das peças, sem que haja necessi
dade de retoques.

O módulo na história

Na arquitetura clássica, as rela
ções de equilíbrio entre os elemen
tos de uma construção eram deter
minadas pelo raio da coluna, 
tomado como unidade de medida 
ou seja, como módulo. A altura da 
coluna era, para a ordem toscana, 
igual a doze ou catorze módulos; 
para a ordem dórica, correspondia 
a treze ou catorze; quinze ou dezes
seis módulos para a ordem jónica, 
e dezoito ou vinte para a coríntia. 
Todavia, como tais módulos se 
mostrassem insuficientes para co
brir todos os elementos da estru
tura arquitetônica, introduziu-se 
outra unidade, denominada m i
nuto, obtida através da divisão do 
módulo em partes menores. Dessa 
forma, para a ordem dórica e tos
cana, a divisão resultou em 12 ou 
24 minutos e, para as outras or
dens. em 18 ou 36 minutos.

Baseados em colunas da Anti
guidade, muitos arquitetos da Re
nascença* estabeleceram regras de 
proporcionalidade para suas cons
truções, a partir daqueles módulos. 
M as o modulo não se manifesta 
como um elemento fundamental 
apenas nos diversos padrões clássi
cos; varia também conforme a 
época, a origem ou o estilo e até de 
arquiteto para arquiteto.

Nessa medida, a cada estilo cor
responde um módulo: persa, gó
tico, bizantino, etc.

Na arquitetura japonesa, a uni
dade de medida que determinava o 
tamanho dos quartos era estabele
cida por combinações de esteiras 
de arroz de três por seis pés, deno
minadas tatami.

Módulo e tecnologia

A Revolução Industrial* pro
vocou mudanças radicais tanto nos 
meios de produção com o na varie
dade de materiais de construção.
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Baseando-se nas dimensões humanas e na matemática, Le Corbusier concebeu o modulor. (Desenho de Leonardo.)
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Tatami: uma unidade de medida básica em todas as construções japonesas.

Em conseqüência, estabeleceram-se 
novos sistemas arquitetônicos de 
equilíbrio e proporção. Decorrente 
da mecanização e dos processos de 
produção em série, o tamanho dos 
elementos e produtos arquitetôni
cos passou a ter um papel relevante
—  aj>artir daí, a medida das di- 
mensoes_ passou a acompanhar a 
proporção, no estabelecimento do 
módulo.

A arquitetura também utiliza 
módulos com o objetivo de dimen
sionar e estabelecer as proporções 
dos planos. O metro é, nesse sen
tido, um módulo bastante adotado.

O emprego do módulo deve obe
decer a certas conveniências, como 
a de possibilitar um mínimo de ma
terial inutilizável e uma redução 
nos custos.

A utilização de elementos modu
lados para as modernas técnicas de 
construção segue a tendência geral 
à padronização.

A partir de 1930, aumentou con
sideravelmente o interesse pelo as
sunto. Nessa época foi concebido o 
módulo cúbico Bemis, de quatro 
polegadas (dez centímetros para os 
países que adotam o sistema mé
trico decimal), havendo também 
um estímulo crescente à manufa
tura de materiais de construção 
modulados.

Na década de 1950, tentou-se 
coordenar vários sistemas modula
res sob um único “padrão numé
rico” (number pattern). Com ele, os 
construtores poderiam dispor de 
ampla margem de dimensões con
venientes e aprovadas, facilitando 
sua escolha de acordo com cada 
caso específico. O arquiteto ameri
cano Frank Lloyd Wright* costu
mava empregar como módulo uma 
grade retilínea ou diagonal de qua
tro pés.

No entanto, a maioria dos proje
tistas e arquitetos continua a em
pregar módulos adequados às suas 
necessidades e conveniências parti
culares, sem que precisem recorrer 
a padrões numéricos.

Um módulo em função 
do homem

Deve-se ao arquiteto franco- 
suíço Le* Corbusier a primeira ten
tativa consciente de “hum anizar” a 
arquitetura. Para tanto, concebeu e 
investigou um sistema de propor
ções a que chamou modulor — 
“ aparelho de medida fundado na 
estatura humana e na m atemática”. 
Pesquisou um modulor baseado 
nas dimensões de um indivíduo de 
seis pés de altura. Num homem 
com o braço erguido, os dedos da 
mão, a extremidade da cabeça, o 
plexo solar e os pés determinam 
três intervalos, estabelecendo a 
mais simples e essencial evolução 
m atemática de valor: a unidade, 
seu dobro e duas secções áureas. 
(Secção áurea é cada parte de um 
segmento dividido de modo que a 
menor esteja para a maior, assim 
como a maior está para o segmento 
inteiro.) Dessa forma, o umbigo di
vide a estatura do homem em uma 
secção áurea: a distância entre os 
pés e os dedos da mão (levantada) 
e o dobro da distância entre os pés 
e o umbigo. A secção áurea desem
p e n h o u  u m  papel p re p o n d e ra n te  n a
arquitetura clássica e medieval,

sendo hoje freqüentemente empre
gada no desenho industrial.

O modulor, definido por Le Cor
busier como “um utensílio de tra
balho, uma gama para compor sé
ries de fabricação e também para 
alcançar por unidade as grandes 
sinfonias arquitetônicas” , é tam 
bém uma tentativa de reportar as 
dimensões da arquitetura à escala 
humana, libertando-as em parte de 
critérios absolutos tais como o me
tro, o pé e a polegada.

Uma das originalidades do mo
dulor decorre da referência implí
cita a esse sentido de relatividade 
humana. Por outro lado, Le C orbu
sier mostra-se acessível às implica
ções de caráter esotérico de seu 
modulor, quando evoca razões pi- 
tagóricas ou o Apocalipse de Joao, 
que, ao descrever Nova Jerusalém, 
afirmou: “Mediu também a sua 
muralha, cento e quarenta côvados, 
medida de homem, isto é, de anjo”.

Harmonia e criatividade

O princípio denominado modu
lação (segundo o qual as medidas 
de todos os elementos integrantes 
de uma construção devem ser múl

tiplas do módulo) é um dos funda
mentos da concepção de ordem em 
arquitetura. Em Vers une Architec
ture (Para uma Arquitetura), T ; 
Corbusier formula a modulação 
como “pura criação espiritual” .

Muitas vezes experimenta-se 
um a sensação de familiaridade, ao 
se perceber um edifício como uma 
organização equilibrada; em geral, 
essa impressão é atribuída à d istri
buição racional de suas partes. E 
provável que isso se explique a par 
tir de princípios como o da m odu
lação, decorrentes de uma arquite
tura que expresse os anseios de 
ordem e equilíbrio da mente hu
mana. É possível que a exploração 
imaginativa de possibilidades ar
quitetônicas estranhas e absurdas, 
visíveis nas fantasias de antecipa
ção ou na arquitetura decorativa de 
alguns filmes expressionistas, res
ponda às exigências do incons
ciente em conceber, por exemplo, 
caminhos não-modulados de orga
nização espacial.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; Es
truturas para Construção.

Moeda

Denomina-se “ moeda” qualquer 
objeto de valor que, em determi
nada sociedade, é habitualmente 
usado como meio de trocas.

O surgimento da moeda pressu
põe grande divisão social do traba
lho, na qual vários produtores espe
cializados trocam entre si os 
excedentes de sua produção. Nos 
estágios iniciais^ do desenvolvi
mento da divisão* do trabalho, 

uando o número de produtores e 
e produtos a serem trocados era 

limitado, as trocas_ realizavam-se 
por escambo, isto é, os produtos 
eram diretamente intercambiados: 
peles por sal, objetos de cerâmica 
por conchas, etc. Com o aumento 
do número de pessoas que partici
pavam do mercado e o crescimento 
da variedade de mercadorias tran
sacionadas, a troca por escambo 
mostrou-se cada vez menos ade
quada. O caçador que desejava in- 
tercambiar peles por cerâmica, por 
exemplo, precisava encontrar, entre 
os ceramistas no mercado, pelo me
nos um que estivesse interessado 
em suas peles. Supondo-se que to
dos os ceramistas desejassem sal, 
as trocas não poderiam ser feitas, 
pois os objetivos dos produtores, 
quanto ao tipo de valor de uso que 
desejavam, não eram mutuamente 
compatíveis. A única solução seria 
o caçador trocar suas peles por sal, 
para depois trocar o sal pelos obje
tos de cerâmica. Porém, para que 
isto pudesse ocorrer, era preciso 
que os possuidores de sal quises
sem peles e que o caçador sou
besse, de antemão, que o sal pode
ria ser trocado por cerâmica. Neste 
caso, o sal serviria de “ moeda” : o 
caçador só o usaria como um meio 
para, mediante uma segunda troca, 
obter a cerâmica.

Portanto, quando é grande o nú
mero e a variedade de mercadorias, 
a existência de um meio de trocas 
facilita muito a atividade dos agen
tes no mercado.

Em princípio, qualquer merca
doria pode desempenhar a função 
de meio de trocas, desde que ela 
seja procurada pela maioria dos 
que se encontram no mercado. Os 
possuidores dessa mercadoria po
dem estar certos de obter o que de
sejam, trocando-a pelo valor de uso 
almejado. A transformação de uma 
m ercadoria qualquer em meio de 
trocas reconhecido por todos os 
participantes do mercado — isto é, 
em moeda —  decorria de um 
acordo, tácito ou explícito, entre os 
interessados. A moeda-mercadoria 
surgiu em muitos lugares, em mo
mentos diferentes e sob as mais di
versas formas. Serviram como 
moedas conchas, peles, sal (daí a 
palavra “ salário”), cereais e gado 
(daí “pecuniário”), além de metais, 
cujos nomes até hoje indicam 
moeda: cobre, níquel, prata, ouro.

Assim que uma mercadoria se 
transformava em meio de trocas, 
numa determinada sociedade, sua 
demanda aumentava muito, pois 
ela passava a apresentar uma nova 
utilidade (a de moeda), além da
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usual. Por exemplo, se essa merca
doria fosse o sal, sua demanda que 
existia apenas em função da utili
dade culinária se ampliava para 
formar reservas “ líquidas” : acumu- 
lava-se sal para com ele pagar ou
tras mercadorias, dívidas, salários, 
etc. É como se a moeda-mercadoria 
acabasse possuindo dois valores de 
u sò : o original, decorrente de suas 
características físicas, e um novo, 
vinculado a sua condição de 
moeda. Pois a moeda, além de 
meio de trocas, é meio de paga
mento e reserva de valor.

A função de reserva de valor 
passou a exigir certas característi 
cas físicas da moeda-mercadoria: 
ela deveria ser não-perecível, de fá
cil transporte e conservação e per
feitamente divisível (para poder fa
zer troco). Entre as inúmeras 
moedas-mercadorias das diferentes 
sociedades, parece que o ouro e a 
prata se revelaram os mais adequa
dos ao desempenho das funções 
monetárias. Assim, acabaram sen
do adotados por todos os países, 
desde a Antiguidade (metais menos 
preciosos, como o cobre, o bronze, 
o ferro, etc., continuam, entretanto, 
sendo usados como moedas divi
sionárias).

O governo e os bancos

Os metais preciosos devem ter 
circulado durante muito tempo em 
pó, barras ou lingotes, passando de 
mão em mão, sem maior interferên
cia do Estado. Mas, em épocas que 
variaram de uma sociedade para 
outra, passou a existir um controle 
da circulação monetária, através 
da cunhagem da moeda: o Estado 
ou o soberano apunha seu selo na 
unidade monetária (que tinha o 
peso e o teor metálico verificados), 
oficializando-a.

A cunhagem tinha várias finali
dades: dificultar a falsificação por 
alteração do teor metálico; permitir 
o controle das transações dentro 
das fronteiras do país e as entradas 
e saídas de moeda; e facilitar a 
apuração do volume total de 
moeda em circulação no país. O 
Estado tinha até o direito de fixar 
o “ valor” da moeda, pois a unidade 
monetária nacional —  ducado, flo
rim, libra, etc. —  relacionava-se a 
determinado peso de metal pre
cioso (ouro ou prata). O soberano 
podia, se lhe conviesse, mudar esse 
peso —  o que efetivamente ocorria, 
quando o Tesouro real tinha pou
cos recursos para pagar seus débi
tos. Por exemplo: se um rei con
traísse dívidas no valor de 50 000 
ducados (cada um dos quais con
tendo um grama de ouro), ele pode
ria mandar cunhar ducados com 
apenas 0,5 grama de ouro para pa
gar essas dívidas. Assim, usaria 
apenas 25 quilos de ouro para pa
gar uma dívida de 50 quilos. O va
lor em ouro do ducado seria, neste 
caso, apenas a metade do de antes, 
mas o seu “poder liberatório” per
maneceria o mesmo: como meio de 
pagamento, o novo ducado saldaria 
qualquer dívida contraída em duca
dos antigos. Após algum tempo, os 
novos ducados (de menor valor) ex
pulsariam da circulação os mais 
antigos, pois estes passariam a ser 
guardados por seus possuidores. 
Esse fato, observado desde a Anti

Peles e gado já foram usados como moeda. (Mercado beduíno em Israel.)

guidade, é expresso pela chamada 
lei de Gresham: a má moeda ex
pulsa a boa (da circulação).

Para que o soberano pudesse ti
rar pleno proveito de sua faculdade 
de criar meios de pagamento, a 
moeda cunhada passou a ter curso 

forçado: qualquer débito, público 
ou privado, deveria ser considerado 
plenamente saldado, desde que o 
pagamento fosse efetuado na 
moeda oficial. Portanto, era ve
dado a qualquer pessoa ou entidade 
recusar-se a receber em pagamento 
a moeda cunhada pelo Estado, 
mesmo que seu valor metálico ti
vesse sido diminuído. A instituição 
do curso forçado, que hoje vigora 
em todos os países, confere liqui
dez* total à moeda — ela é o único 
valor que pode ser trocado imedia
tamente por qualquer outra merca
doria. Todos os demais valores têm 
liquidez variável, conforme a facili
dade que conferem a seus donos de 
trocá-los por outros valores. É de
vido à liquidez da moeda que as 
pessoas, firmas, etc., em geral, a 
preferem para manter suas reservas 
de valor (tesouros). A liquidez das 
reservas passa a ser importante no 
momento em que é preciso lançar 
mão delas para fazer pagamentos. 
Reservas sob forma pouco líquida 
—  imóveis ou obras de arte, por 
exemplo —  exigem sua venda pré
via, o que pode ocasionar atrasos 
e despesas.

A circulação da moeda-merca
doria apresenta algumas desvanta
gens: o metal monetário se des
gasta, há despesas de transporte, 
perigo de roubo, etc. Como no co
mércio quase todas as transações 
são bilaterais (quem compra tam 
bém vende e vice-versa), procu- 
rou^se reduzir ao máximo a circu
lação efetiva do metal, que só 
entraria em cena quando do paga
mento dos saldos. Assim, na maior 
parte das transações, a moeda fun
cionava apenas como moeda de 
conta, aparecendo porém, no fim 
de um intervalo convencionado, 
como meio de pagamento.

Por isso, em certas áreas onde as 
relações comerciais eram intensas, 
passou-se a guardar o metal nas 
caixas fortes de conhecidos homens 
de fortuna (de início, ourives, ao 
que tudo indica). E os pagamentos 
passaram a ser feitos com os reci
bos dos depósitos: esses documen
tos circulavam em lugar do metal, 
e podiam ser resgatados (ou seja, 
trocados por ouro pelos que os de
tinham) a qualquer momento. Sur
gia assim o primeiro tipo de moeda 
escriturai: a moeda papel, que en
tão circulava ao lado da moeda- 
mercadoria.

Os depositários do metal perce
beram, após algum tempo, que a 
maior parte do metal que lhes era 
confiada, mesmo quando mudava 
de dono, não era retirada, devido às 
vantagens de negociar com papel 
(ao invés de carregar ouro ou 
prata). E concluíram que poderiam 
emitir recibos em valor superior ao 
metal que possuíam e emprestá-los 
a juros*. Ao passarem a fazer isso 
sistematicamente, pagando igual
mente juros aos depositantes, esses 
depositários transformaram-se em 
banqueiros.

O s b an co s* , q u a n d o  se in s titu 
c io n a liz a ra m , e m itiam  n o ta s  pro-Casa Real da Moeda em Potosi, Bolívia, onde os espanhóis cunhavam prata.
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O uso da moeda acompanhou a expansão comercial. (Loja de especiarias.)

missórias (ao portador, resgatáveis 
à vista) que praticamente substituí
ram a moeda metálica. Acontece, 

orém, que a aceitação das notas 
ancárias dependia do crédito que 

o banco gozava junto ao público. 
Havendo emissão exagerada de no
tas, o crédito do banco diminuía e 
a tentativa de resgate — troca por 
ouro ou prata — das notas, por 
parte do público, levava o banco 
inevitavelmente à ruína, acarre
tando prejuízos a todos os possui
dores de suas notas. Casos drásti
cos de quebras de bancos, como o 
de Law, na França (no século 
XVIII), levaram a graves crises co 
merciais e financeiras.

Pouco a pouco, o Estado passou 
a regular a atividade emissora dos 
bancos, restringindo o privilégio de 
emitir notas a alguns deles e regu
lando o valor da emissão em fun
ção do valor do encaixe metálico 
dos bancos. Posteriormente, a 
emissão de notas passou a ser feita 
por pouquíssimos bancos (em geral 
apenas um), sob controle estrito do 
governo, conferindo-se à moeda- 
papel curso forçado. Desta ma 
neira, a troca de papel por metal 
torna-se inútil, pois o valor da nota 
é assegurado pela lei, o que exclui 
a possibilidade de uma corrida aos 
caixas-pagadores.

Quando, em ocasiões excepcio
nais de crise* econômica, o público 
perde a confiança na moeda-papel, 
procurando trocá-la por metal, o 
governo costuma decretar sua in- 
conversibilidade (suspende sua 
conversão em ouro ou prata). 
Nesse caso, o valor da moeda desli- 
ga-se totalmente de seu lastro metá
lico, ou seja, do valor do ouro (ou 
prata) ao qual deveria idealmente 
corresponder, passando a ser 
moeda fiduciária ou papel-moeda.

A moeda fiduciária

Atualmente, na grande maioria 
dos países, a moeda é fiduciária. 
Seu valor em relação ao ouro ou a 
qualquef outra mercadoria de
pende, em última análise, de sua 
quantidade em relação ao valor to
tal das transações nas quais ela en
tra como meio de pagamento, divi
dido pela velocidade média de 
circulação, ou seja, pelo número 
médio de vezes que cada unidade 
monetária é utilizada, em determi
nado período. Este enunciado cor
responde à “teoria quantitativa do 
valor da moeda”, que procura rela
cionar a oferta total de meios de 
pagamento com sua procura.

No entanto, na medida em que 
supõe que o valor da moeda é re
sultado do volume e valor das tran
sações, essa teoria encerra um cír
culo vicioso, pois a idéia de valor 
das transações já  pressupõe a exis
tência de uma moeda com determi
nado valor. A teoria quantitativa 
só se torna consistente se o valor 
das transações é explicado por uma 
teoria independente e objetiva do 
valor (por exemplo, a teoria do va
lor-trabalho, que estabelece o valor 
da mercadoria a partir do trabalho 
nela despendido).

A oferta de meios de pagamento 
não se compõe apenas da quanti
dade de notas com curso forçado 
em circulação (ou seja, a moeda le
gal), mas também de outros signos

de valor que servem de meios de 
pagamento, principalmente os de
pósitos bancários movimentados 
por cheques, que constituem a 
moeda escriturai moderna. Sendo o 
cheque utilizado e aceito na maio
ria das transações, o depósito ban
cário à vista funciona como moeda. 
Dessa maneira, a oferta de meios 
de pagamento, em cada país, é 
constituída pelo conjunto de notas 
em circulação (moeda legal), ex
cluídas as que formam o encaixe 
dos bancos, e o conjunto dos depó
sitos bancários à vista (moeda es
criturai). Os governos controlam 
tanto a emissão de notas como o 
montante do encaixe em relação 
aos depósitos bancários, tendo po
deres, portanto, para manter, dimi
nuir ou aumentar a oferta de meios 
de pagamento. Esses poderes cons
tituem, na verdade, a base para a 
política monetária posta em prática 
pelo governo de cada nação.

No plano internacional não há 
qualquer autoridade monetária ca
paz de emitir e controlar uma 
moeda fiduciária reconhecida por 
todos os países. As tentativas de 
dotar o Fundo Monetário Interna
cional (FMI*) de tais poderes tive
ram alcance limitado. Por isso, as 
transações entre países —  comér
cio, transferências de capital, paga

mentos, etc. —  ainda se fazem 
mediante o uso de uma 
moeda-mercadoria: o ouro. Assim, 
a relação de valor entre_moedas de 
países diferentes — o câmbio —  é 
estabelecida, calculando-se o valor 
em ouro de cada moeda nacional.

Uma moeda é conversível 
quando seu valor em ouro é fixado 
oficialmente pelo país, comprome 
tendo-se seu governo a assim mau 
tê-lo na prática garantindo aos pos 
suidores externos da moeda sua 
conversão em ouro de acordo com 
a relação de valor fixada. As moe
das inconversíveis não apresentam 
esta garantia a seus possuidores ex 
ternos, o que as torna inconvenien
tes como reserva de valor.

A maior parte dos países consti
tui suas reservas para transações 
internacionais em ouro ou em 
moeda conversível. No entanto, as 
crises do dólar e da libra (que, no 
início da década de 1970, ocasio
naram a desvalorização dessas 
moedas) mostraram que existem 
riscos na constituição de reservas 
com moedas de outros países, 
mesmo quando são conversíveis.

VEJA TAM BÉM : Bancos; Câm
bio; Crédito; Finanças; FMI.

M oholy-Nagy

Dos artistas da Renascença*, 
que povoaram seus sonhos infantis, 
aos movimentos de vanguarda, aos 
quais se integraria, o pintor hún
garo Laszlo Moholy-Nagy percor
reu uma lenta mas segura trajetó
ria. Nascido em Borsod, em 1895, 
Nagy foi colhido na adolescência 
pelo aparente caos fauvista, cubista 
e futurista que agitava as artes 
plásticas da época. Mais do que es
panto, essas tendências causaram- 
lhe curiosidade, a ponto de modifi
car sua concepção de arte e suas 
idéias sobre as relações entre arte 
e realidade.

O curso de Direito jniciado em 
19 15, em Budapeste, não o afastou 
da arte. Pelo contrário, já  no ano 
seguinte surgia como importante 
membro do movimento de van
guarda húngaro M A  (“ Hoje”), de 
tendência abstracionista, e como 
fundador da revista Gelemkor.

Arte e percepção

No livro autobiográfico Resenha 
de um Artista, Nagy conta como 
através de Freud* e da psicanálise 
transferiu sua atenção do Renasci
mento italiano para Rembrandt*, 
em cujos desenhos encontrou uma 
imensa profundidade psicológica. 
De Rembrandt passou a Van* 
Gogh, no qual admirava mais os 
desenhos que a pintura. A natureza 
analítica dos desenhos de Van 
Gogh dera-lhe a chave para uma 
nova compreensão da arte. Obser
vando-os, acabou por concluir que 
o valor de uma tela não se encontra 
na representação exata da natu
reza, porém em sua utilização para 
novas relações visuais.

Neste ponto, Nagy abandonou o 
diletantismo, passando seriamente 
à pesquisa e à colocação de proble
mas, dos quais o primeiro proposto 
foi a linha. Com efeito, percebeu 
que se poderia expressar apenas 
através de linhas, obtendo inclusive

Feita em 1923, "C o la gem " carac
teriza-se por suas linhas simples.
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nus com todas as particularidades 
e curvaturas. Compreendeu que 
esta experiência dava à composi
ção uma força emocional comple
tamente inesperada.

A experiencia permitiu-lhe en
tender o trabalho de Edward 
Munch*, Alexandre Rodchemko*, 
Franz Marc* e outros, para os 
quais a natureza era epenas um 
ponto de partida. Para esses, a im 
portância de um quadro residia em 
sua capacidade de interpretar a na
tureza, e não na perfeita representa
ção. Para interpretá-la, criavam 
uma linguagem nova e pessoal, 
composta de combinações inespe
radas de linhas retas, curvas e zi- 
guezagues. Nagy chegou ao apogeu 
de sua pesquisa com um desenho 
no qual não se identificavam obje
tos, mas apenas linhas, entusi
asticamente intitulado Construí! 
Construí! Renovou a natureza 
morta, excluindo de suas composi
ções as tradicionais flores, frutos 
peixes e aves, substituindo os por 
saleiros de vidro, régua T, queima
dores de álcool e semáforos.

Cor, luz e espaço

Após a Primeira Guerra Mun
dial, o pintor encontrava-se em 
Viena, imerso no ambiente de de

pressão e conformismo, que se es
tendeu a Berlim, para onde se 
transferiu. Suas obras desse pe
ríodo refletem preocupação com o 
panoram a industrial alemão, tradu
zido através de composições em 
que se combinavam desenho, pin
tura e peças de máquinas, distribuí
das em superfícies de madeira. Ex
pressava uma visão bem pessoal da 
tecnologia mecânica, estruturas de 
elementos desmembrados.

Por volta de 1920, Nagy come
çou a pesquisar a cor, passando en
tão a trabalhar com tons uniformes 
e contínuos como o amarelo-limâo, 
vermelho-forte, preto ou branco, 
plenos de conteúdo emocional. 
Ainda pesquisando a cor, fez deze
nas de colagens com tiras de papel 
colorido que o levaram à foto mon
tagem e à redescoberta do foto- 
grama.

Passou a projetar estruturas tri
dimensionais e construções em vi
dro e metal, pesquisando o efeito 
da iluminação sobre as cores. Pin
tando transparências e projetando 
de diferentes maneiras luzes colori
das, uma após a outra, sobre telas 
translúcidas, deu os primeiros pas
sos para as experiências posteriores 
com cenários e plásticos transpa
rentes modelados. Nesse período 
surgiram Arquitetura em Vidro

(1920) e Transparência (1921).
Em 1922, enquanto esculpia em 

madeira, vidro, metal niquelado e 
outros materiais, começou a traba
lhar com uma máquina de efeitos 
luminosos, uma estrutura móvel 
acionada por um motor elétrico, es
pécie de caleidoscópio do. espaço, 
que tomaria seu tempo durante 
anos. O aparelho sintetizava ele
mentos simples por superposição 
constante de movimentos. Em 
1930, ao ser colocado em movi
mento, sua coordenação, articula
ções espaciais e seqüencias de luz 
e sombras pareceram tão surpreen
dentes que o artista se sentiu um 
verdadeiro aprendiz de feiticeiro. 
Com esse objeto faria o filme Efei
tos Luminosos, Branco, Preto e 
Cinza ( 1930).

Em 1922, Berlim tornara-se um 
dos mais importantes centros cultu
rais da Europa, reunindo artistas 
como Ylia Ehrenburg*, Gabo* 
Rodchemko e Walter Gropius*, 
com os quais Nagy discutia os 
principais eventos artísticos da 
epoca. Nesse ambiente de inquieta- 
çao intelectual, realizou-se um con
gresso em Dusseldorf, que contou

com a presença não só de artistas 
alemães, como de holandeses, futu
ristas italianos, franceses modernis
tas e construtivistas. Nesse período 
o artista escreveu vários artigos 
para o Cahiers d ’A rt  e colaborou 
na edição do Livro dos Novos A r
tistas (Buch Neuer Künster), uma 
das primeiras antologias da arte 
moderna.

A Arte: uma necessidade

Em 1923, Nagy foi convidado 
por Walter Gropius para dar al
guns cursos sobre materiais e diri
gir o ateliê de metais da Bauhaus*. 
Com Gropius, editaria catorze li
vros e a publicação trimestral Bau
haus. Na coleção da escola, publi
cou os artigos Pintura, Fotografia 
e Filme (1925) e Materiais de A r 
quitetura (1929).

A fotografia, que sempre o inte
ressara, assumiu nesse período uma 
importancia pedagógica inespe
rada, pois através dela Nagy desco
briu a riqueza dos materiais.

A Bauhaus permitiu-lhe ainda 
definir mais claramente sua visão 
do homem e da arte, dando-lhe
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Moholy-Nagy afirmava que a arte é a mais íntima linguagem dos sentidos, um vínculo direto do homem com seus 
semelhantes. ("Composição com cruz amarela", acima; "Composição", abaixo; "Construção V II" , à direita.)

oportunidade para pôr em prática 
sua tese de que o ser humano “de
senvolve-se através da criação de 
todas as suas experiências” .

Nagy criticava o sistema educa
tivo tradicional que, especializando 
o indivíduo, embota sua sensibili
dade. Afirmava que “Todos somos 
sensíveis a sons e cores. . . qual
quer homem são pode converter-se 
em músico, pintor, escultor ou ar
quiteto”. Considerava a arte indis
pensável à vida, uma vez que “é um 
vínculo direto do homem com seus 
semelhantes”. A autêntica funçãoda 
arte seria representar a era do ar
tista, numa “busca intuitiva do 
equilíbrio ausente em nossa vida 
emocional, intelectual e social” .

A importância de seu trabalho 
na Bauhaus para o desenvolvi
mento do desenho* industrial não 
se restringiu à pesquisa das possibi
lidades estéticas e utilitárias de no
vos materiais, mas estendeu-se à 
sua postura pedagógica. Nagy ensi
nava que cada obra deve ser cons
truída apenas com base nos ele
mentos requeridos por sua função. 
Seu conceito de função ia além da 
idéia de servido mecânico, englo
bando condiçoes psicológicas, so
ciais e econômicas do período 
dado. Para ele, a criação autêntica 
não se basearia somente em fórmu
las, exigindo intuição e análise 
consciente.

Movimentos e planos

Nagy retirou se da Bauhaus em 
1928, retornando a Berlim, onde 
passou a se dedicar à publicidade, 
tipografia e cenografia. Idealizou 
cenários para as montagens de Er- 
win Piscator* dos Contos de Hoff- 
mann e Mercador de Veneza. Es
culpiu em metal e vidro, e iniciou 
a pesquisa de novos materiais 
como galalite, cellon, rodhoid, es
malte e alumínio.

Trabalhando com plásticos de 
cor uniforme, opacos e transparen
tes, descobriu que poderia obter 
imagens deformadas. De acordo 
com a posição da fonte de luz, mo
vida lateralmente, para cima ou 

ara  baixo, obtinha imagens-som- 
ras, cujos efeitos eram semelhan

tes aos que o espectador obteria se 
andasse em torno do objeto. Esses 
objetos concretizavam as idéias ex
postas em seu manifesto Sistemas 
de Formas Dínamo-Construtivas 
(1922), onde propunha uma arte di
nâmica de conteúdo universal, em 
lugar da arte estática.

De 1932 a 1936 Moholy-Nagy 
realizou diversas exposições em 
Paris e Londres (onde fixou resi
dência em 1935). A convite do pro
dutor Alexander Korda, criou os 
efeitos especiais do filme Vida Fu
tura, uma estória de ficção cientí
fica transcorrida entre 1947 e

2036. Em 1937 foi para os Estados 
Unidos, fundando em Chicago a 
Nova Bauhaus, convertida no ano 
seguinte em Instituto de Desenho 
de Chicago, que dirigiu até a 
morte.

O último problema que Nagy se 
propôs foi a distorção do plano. 
Começou a moldar laminas lisas de 
plástico sob a ação do calor, ob
tendo formas convexas, côncavas, 
curvaturas e composições que cria
vam uma relação variável entre o 
fundo e os planos transparentes 
pintados ou gravados. As dobras e 
curvas davam aos plásticos maior 
resistência estrutural; atraindo a 
luz, as dobras convertiam-se numa 
parte das composições luminosas. 
Nessa época, criou também escul
turas d eplexiglas de curvas enlaça
das. Datam desse período Transpa
rência Máxima (1940), Escultura 
em Plexiglas sobre Plano Transpa
rente (1940) e Plástico Modelado a 
M ão (1942).

No livro Visão em Movimento, 
publicado em 1947, um ano após 
sua morte, Moholy-Nagy fala de 
suas idéias e experiências, que in
fluiriam fortemente no desenvolvi
mento da arte contemporânea.

VEJA TAM BÉM : Bauhaus; Dese
nho Industrial.

_ O peso molecular de uma subs
tância^ corresponde à soma dos pe
sos atômicos dos átomos que cons
tituem a molécula* dessa mesma 
substância.

A molécula-grama —  ou m ol — 
serà igual a seu peso molecular ex
presso em gramas.

Assim, na reação H2 +  Cl2 —♦ 
2HC1, a relação entre os pesos do 
hidrogênio e do cloro será de 2,016 
partes de hidrogênio para 70,914 
partes de cloro, pois os pesos atô
micos de H e de Cl são respectiva
mente 1,008 e 35,457. Portanto, 
partindo de um mol de H2 (isto é, 
de 2,016 g de H?), tem-se um nú
mero fixo de moléculas de hidrogê
nio que vão reagir com um mol de 
cloro, ou 70,91 g de cloro, e essa 
quantidade contem exatamente o 
mesmo número de moléculas que o 
mol de hidrogênio. Essa conclusão 
é extensiva a qualquer reação: um 
mol de qualquer composto químico 
contém sempre o mesmo número 
de moléculas. Esse número é o cha
mado Número de Avogadro, em 
homenagem a Avogadro , que tor
nou possível determinar seu valor 
(6 ,02xl023).

Usa-se atualmente a palavra 
“mol” para designar qualquer con
junto que contenha o número de 
Avogadro de partículas. Assim, o 
conjunto de 6 ,02xl023 átomos é 
denominado de um mol de átomos; 
e m ol de elétrons, o conjunto de 
6 ,02xl023 elétrons.

A determinação

O volume ocupado por um mol 
de gás, nas condições normais de 
pressão e temperatura (1 e 0o C), é 
o chamado volume molar do gas e 
vale 22,411 .

O conceito de volume molar 
pode ser utilizado na determinação 
do valor do mol de quaisquer 
substâncias gasosas ou voláteis.

Para o caso de substâncias não 
voláteis, existem outros métodos de 
determinação do mol, baseados nas 
propriedades coligativas das solu
ções, isto é, nas propriedades que 
dependem do número de moléculas 
dissolvidas em um solvente.

A determinação do peso molecu
lar de macromoléculas exige méto
dos especiais.

Assim, pelo processo de ultra 
centrifugação, pode-se calcular o 
peso molecular de proteínas, por 
exemplo, em função de sua veloci
dade de sedimentação. Esse peso 
pode ser determinado também pela 
filtração em gel (técnica que separa 
moléculas de tamanho diferente 
pela passagem por uma coluna do 
gel), pois a capacidade das partícu
las de penetrar nos poros hidrata
dos entre as partículas gel varia de 
acordo com o tamanho delas.

Esses métodos são utilizados em 
pesquisa bioquímica.

VEJA TAM BÉM : Massa Atôm ica  
e Molecular.



Molas

Molas são elementos mecânicos 
geralmente utilizados para opor re
sistência a esforços externos, rea 
g indode  maneira a evitar que sua 
posição de repouso seja alterada. 
Quanto maior a deformação im
posta, maior será também a reação.

Em determinadas aplicações, as 
molas são usadas como elementos 
motrizes, armazenando energia po
tencial pela deformação de seu ma
terial e descarregando-a através de 
mecanismos que acabam por trans- 
formá-las em energia cinética. De 
acordo^ com seu tipo de aplicação 
e reação, elas podem ser de com
pressão, tração, torção, espirais ou 
planas.

As molas de compressão pos
suem enrolamento helicoidal e 
apresentam, em repouso, espiras 
adjacentes separadas e resistencia 
ao deslocamento causado por es
forços de compressão. Na maior

fiarte dos casos são formadas por 
ios redondos enrolados sobre um 

diâmetro constante e espiras conse
cutivas, com espaços iguais entre 
elas.

As molas de tração oferecem re
sistência a esforços de tração. Ge
ralmente são fabricadas apenas 
com fios redondos e enrolamento 
fechado.

Também as molas de torção pos
suem enrolamento helicoidal. Mas 
suas extremidades são projetadas 
para possibilitar transmissão de es
forços resistentes a um momento de 
torção, aplicado num plano perpen
dicular ao eixo longitudinal. Neste

Moias 195

tipo, embora o corpo da mola sofra 
torção, o fio fica submetido a uma 
flexão.

As molas espirais (muito conhe
cidas e utilizadas em relógios) são 
projetadas de maneira a exercer um 
torque motor pela cessão da ener
gia acumulada na deformação do 
material. São normalmente forma
das por uma fita de aço enrolada 
sobre si mesma, cujo núcleo central 
é usado para receber e fornecer a 
energia de deformação, transmi
tindo movimento de rotação a um 
eixo a ele vinculado mecanica
mente.

As molas planas caracterizam-se 
por serem fabricadas com fitas pla
nas de aço, submetidas a operações 
de estampagem, repuxo, corte e do
bra, até atingirem a forma final. 
Têm aplicações específicas, não ha
vendo, portanto, uma forma pa
drão. Cada caso exige necessaria
mente um projeto especial e 
particular.

Definições e nomenclaturas

Na tabela da página 188, onde é 
apresentado um formulário das re
lações básicas entre as diversas 
grandezas que determinam o com
portamento de uma mola, desta- 
cam-se os elementos mais impor
tantes e ressalta-se a influência nos 
projetos.

Assim, o diâmetro do fio (d), que 
aparece em algumas fórmulas ele
vado a um expoente diferente da 
unidade, tem grande influência nas 
características de tensão-deforma- 
ção. Mesmo as variações dimensio
nais, decorrentes das tolerâncias 
normais de fabricação dos fios, 
conduzem a diferenças sensíveis 
entre as características de carga e 

Mola espiral desenhada por Robert Hooke em "De Potentia Restitutiva". deformações que foram obtidas na
prática e as calculadas teorica
mente.

O diâmetro médio da  mola (D) 
é a média aritmética de seus diâme
tros interno e externo. Devido aos 
processos de fabricação e trata
mentos térmicos a que as molas 
são habitualmente submetidas, 
apresenta imprecisões dimensio
nais inevitáveis, que, em conse
qüência, conduzem a variações nas 
características previstas pelos cál
culos teóricos.

O índice de enrolamento (I) é a 
relação entre o diâmetro médio da 
mola (D) e o diâmetro do fio (d). 
Seu significado prático mais impor
tante e fornecer uma idéia do grau 
de deformação sofrido pelo fio para 
a fabricação da mola.

O módulo de rigidez (G), tam 
bém conhecido como módulo de 
elasticidade à torção, é definido 
pela relação entre a tensão de cisa- 
Ihamento e a deformação na fase 
elástica. De maneira geral, para 
uma dada carga, quanto menor o 
módulo de rigidez do material de 
uma determinada mola tanto maior 
será sua deformação.

O módulo de elasticidade (E)_é 
a relação entre a tensão de tração 
ou compressão do material e a de- 
formaçao elástica do mesmo, sendo 
também uma constante típica de 
cada material que aparece nos cál
culos de molas de fl. ão e torção.

As espiras ativas (N) são consti
tuídas pela quantidade de material 
necessaria em uma mola helicoidal

1. MOLAS ESPIRAIS b) Deformação por espira em
a) Tensão na fita  em função função do momentõ de torção:

do momento aplicado: T ... 32MD
S =  _£M _ N ICE d4

bh2 5. MOLAS PLANAS
b) Deformação em função do a) Tensão em função da

momento aplicado: carga:
t  ... 6 ML S -  6 P L

n E bh3 b h 2
2 e 3, MOLAS DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO ABREVIAÇÕES E SÍMBOLOS

a) Tensão no fio  em função b —  Largura do material da
da carga: mola (fita );

ç _  8 PD d —  Diâmetro do material da
I td 3 mola (fio );

b) Deformação por espira em D —  Diâmetro médio da mola;
função da carga: E — Módulo de elasticidade

f _  8 PD3 
Gd“

do material;
f  —  Deformação por espira;

c) Deformação por espira em G —  Módulo de rigidez do
função da tensão no material: material;

S n D ! h —  Espessura do material da
f = ------------ (decorrência de mola ( f i ta ) ;

Gd K —  Constante da mola;
a e b) • L —  Comprimento ativo da

d) Constante da mola: mola (fita );
Y  -  P Gd4 M —  Momento aplicado;

Nf ~  8ND 3 N —  Número de espiras ati
4. MOLAS DE TORÇÃO vas;

a) Tensão no fio  em função P —  Carga;
do momento de torção: S —  Tensão no material; e

s _  32 M T —  Número de voltas dadas
Itd 3 pela mola.
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(tração ou compressão) após o en
rolamento. O número de espiras 
ativas é determinado pelo quo
ciente entre a deformação^admissí
vel por espira, sob condiçõesjirees- 
tabelecidas de carga e tensões no 
material, e a deformação total dese
jada.

O comprimento sólido (SL) de 
uma mola é sua medida total 
quando está toda comprimida, 
equivalendo ao produto do diâme
tro do fio pelo numero total de fios, 
numa seçao longitudinal de mola.

O comprimento livre (FL) é o 
comprimento total da mola em re
pouso.

O passo do enrolamento (p) é a 
distância entre os centros dos fios 
de espiras adjacentes. É determi
nado em função do projeto da mola 
e pode ser, conforme o caso, cons
tante em toda a mola ou variável 
ao longo da mesma.

A constante da  mola (K) é habi
tualmente indicada pela relação en
tre a carga necessária para produ
zir uma deformação unitária. E 
geralmente expressa em kg/cm ou 
g/mm. Na pratica, o termo “cons
tante” da mola não é exato, pois 
seu valor é variável em decorrência 
de alguns fatores, como excentrici
dade da carga, número de espiras 
ativas, flambagem de mola ou for
mato da mesma.

Industrialização

Na fabricação de molas, os mé
todos normalmente usados são o 
enrolamento a frio e a formação a 
quente. Este é empregado para mo
las robustas que utilizam materiais

com diâmetro acima de 15 mm, 
embora seja também utilizado em 
casos onde o diâmetro é menor, 
com pequena relação de enrola
mento. Do mesmo modo, existem 
aplicações onde o enrolamento a 
frio pode ser feito mesmo com ma
terial de diâmetro superior a 15 mm.

Ò processo de formação a frio 
consiste na alimentação contínua 
de máquinas automáticas, com ma
terial frio. Existem modelos especí
ficos de máquinas para cada tipo 
de mola. Já a formação a quente 
consiste em executar o enrolamento 
da mola com o material aquecido 
acima de seu ponto crítico e depois 
submetê-lo a tratamentos térmicos 
adequádos, para conferir-lhe as 
propriedades físicas desejadas. O 
processo não é contínuo, incluindo 
operações intermediárias.

O acabamento das extremidades 
das molas é muito importante para 
seu desempenho e vida útil. A ma
neira pela qual se deseja aplicar a 
carga determina o tipo e a forma 
das extremidades, podendo variar 
desde um simples esquadrejamento 
e retifica das espiras inicial e final 
até a formação de complicados 
ganchos e olhais.

De acordo com as aplicações a 
que se destinam, as molas podem 
estar sujeitas a sobrecargas, esfor
ços alternados ou ainda serem ins
taladas em ambientes corrosivos. 
Estes casos requerem alguns cuida
dos adicionais, como, por exemplo, 
tratamentos térmicos especiais e re- 
cobrimentos superficiais por eletro- 
deposição.

Para que uma mola fique perfei
tamente definida, são especificados

o seu diâmetro (interno, externo ou 
médio), o número de espiras ativas, 
direção do enrolamento, compri
mento livre, tipo e formato das ex
tremidades, acabamento e especifi
cações de carga e tolerancias 
permissíveis.

Matérias-primas

Em todo projeto, a especificação 
da matéria-prima é um elemento 
essencial e e levada a cabo compa
rando-se as propriedades de cada 
material com as necessidades da 
aplicação em estudo, consideran
do-se ainda o fator custo.

Devido ao tipo e intensidade das 
solicitações a que são submetidos, 
os materiais adequados para molas 
devem ter alto limite de elastici
dade* à tração, compressão e tor
ção, boa resistência à fadiga e, nos 
casos de aplicações elétricas, boa 
condutividade. Nessas condições, 
os materiais mais utilizados sao os 
aços carbono (com alta porcenta
gem de carbono), os aços inoxidá
veis, o latão, o bronze fosforoso e 
o cobre-berílio.

Através de processos especiais 
de trefilação, laminação* e trata
mentos térmicos obtêm-se fios (ara
mes) ou fitas com propriedades es
pecificas para a fabricação de 
molas. Para serviço pesado são uti
lizadas barras de aço laminadas a 
quente, enquanto em casos onde a 
máxima elasticidade do material 
não precisa ser atingida, usam-se 
os arames de aço trefilados a frio.

Por processos sucessivos de la
minação, tratamentos térmicos e 
trefilação, são obtidos os arames

tipo “corda de piano”, muito utili
zados nas aplicações para serviço 
leve, com grande solicitação mecâ
nica. Esses arames já  apresentam 
propriedades adequadas antes da 
fabricação da mola, bastando um 
tratamento térmico para alívio das 
tensões introduzidas pelo enrola
mento do material.

São também muito utilizados os 
arames de aço pré-temperados em 
óleo, por não necessitarem de ou
tros tratamentos térmicos após o 
enrolamento. São especificados 
para molas leves com pequena soli
citação mecânica e baixo custo. 
Para ambientes corrosivos e altas 
temperaturas são empregados os 
aços inoxidáveis. Já  em aplicações 
elétricas, a escolha recai entre o la
tão* (que se usa em molas de pe
quena solicitação por ser mais ba
rato), o bronze* fosforoso e o 
cobre-berílio pré-trabalhados.

Demandas especiais

Além dos esforços e condições 
mais comuns nas aplicações práti
cas, existem casos onde estão pre
sentes solicitações especiais que de
vem ser consideradas no projeto. 
As mais importantes são a fadiga, 
a corrosão e a temperatura.

A fadiga consiste em eventuais 
rupturas devidas a uma fratura pro
gressiva na seção resistente do ma
terial submetido a cargas intermi
tentes. Nos materiais ferrosos há 
uma tensão mínima de limite para 
a possibilidade de ocorrência de fa
diga (abaixo desse valor o material 
não se rompe, mesmo se for subme
tido a um número infinito de ci
clos). Já  os materiais não ferrosos 
(com exceção das ligas de cobre- 
berílio) não apresentam esse com
portamento. Ficam sujeitos à rup
tura por fadiga mesmo quando 
submetidos a cargas muito peque
nas e um número de ciclos muito 
grande.

Em locais sujeitos à corrosão e 
à oxidação, é preferido o aço inoxi
dável. Essas molas necessitam, po
rém, de um volume de material 
muito maior para que o seu desem
penho seja eficiente. Na maioria 
das aplicações, as molas de aço 
carbono sao protegidas contra a 
oxidação com uma leve cam ada de 
óleo antioxidante ou com verniz e 
recobrimentos metálicos como o 
zinco, o cádmio, o cobre ou o 
níquel.

Quando submetidas a tempera
turas anormais as molas costumam 
exibir acentuada redução na capa
cidade de absorção de esforços di
nâmicos e podem, ocasionalmente, 
romper-se sob impactos ou fadiga. 
Enquanto nas baixas temperaturas 
as falhas são do tipo dinâmico, nas 
altas elas estão associadas a falhas 
estáticas do material, ficando ainda 
sensivelmente reduzido o módulo 
de elasticidade. Nessas condições, 
portanto, molas projetadas para 
operar em temperaturas normais fi
carão sujeitas a deformações exces
sivas, superiores ao seu limite de 
elasticidade, e apresentarão defor
mações permanentes.

VEJA TAM BÉM : Elasticidade; 
Esforços Mecânicos.O enrolamento das molas de compressão é helicoidal: em repouso, elas mostram espiras adjacentes separadas.
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volu m e» d« hidrogénio 2 vo lum es de aguaOXHJéi

2 vo lum es de acido c lo ríd ricovo lu m e de hidrog« volum e de clo ro

Parecia estranho que a combinação de um litro de oxigênio com dois de hidrogênio resultasse em dois litros de vapor de água; esse fenômeno’ foi esclarecido 
por Avogadro, quando sugeriu que volumes iguais de quaisquer gases contêm o mesmo número de moléculas, nas mesmas condições.

Molécula

Quando átomos estruturalmente 
estáveis aproximam-se uns dos ou
tros, podem sofrer perturbações em 
suas camadas eletrônicas mais ex
ternas, rearranjando seus elétrons 
de modo a que se forme um sistema 
mais estável, através das ligações 
químicas. Assim agrupados, os áto
mos passam a constituir-se em mo
léculas.

Essas uniões atômicas são sem
pre feitas por forças eletrostáticas, 
mas podem ter diferentes proprie
dades, dependendo da estrutura ele
trônica dos átomos envolvidos.

Assim, as moléculas covalentes 
são sempre formadas por ligações 
covalentes, as quais se caracteri
zam pela formação de um par ele
trônico comum aos dois núcleos 
atômicos envolvidos, que passa a 
ocupar o mesmo orbital. E o que

acontece, por exemplo, com o hi
drogénio (H2): cada um de seus 
átomos tem um elétron na última 
camada; ao formar a ligação, esses 
elétrons passam a ocupar o mesmo 
orbital, sendo compartilhados pe
los dois átomos: H:H (ou H-H).

As moléculas covalentes (CL, 
Nj, F j, H20 ,  HF, HC1, NH3, etc.) 
podem ser polares ou apoiares. Se 
a molécula covalente é formada de 
átomos diferentes, o par de elétrons 
desloca-se para perto do átomo de 
m aior eletronegatividade. Nesse 
caso, a molécula é polar, pois pos
sui uma extremidade positiva e ou
tra negativa. É o que acontece com 
H C 1,H F,H ,0.

Nas moléculas formadas por 
átomos iguais, o par eletrônico não 
distingue os dois átomos e forma 
moléculas apoiares. Moléculas for
madas por atomos diferentes tam 
bém podem ser apoiares no con
junto. O CH4, por exemplo, não 
apresenta polaridade. Isso se deve 
a sua forma, tetraédrica regular, 
que faz com que a soma vetorial 
das forças de atração seja nula.

, 'H '\

Nos sólidos covalentes, as liga
ções ocorrem entre átomos (na for
mação de seu retículo cristalino) e 
formam uma estrutura gigante e 
compacta. É o caso do diamante, 
composto de átomos de carbono 
que se ligam a quatro outros áto
mos, também de carbono. A essas 
moléculas gigantes dá-se o nome de 
“m acromoléculas” .

Nas ligações iônicas, há transfe
rência de elétrons de um átomo 
para outro. Formam-se, desse 
modo. íons positivos e negativos. A 
ligação iônica pode ser conside
rada um caso extremo de molécula 
polar. Exemplo: Na +  Cl —* 
—* Na* : Cl- . Os Tons negativos 
atraem os íons positivos mais pró
ximos em todas as direções, for
mando agregados tridimensionais; 
a “ molécula ’ seria, nesse caso, a 
célula cristalina elementar.

Nos metais*, os elétrons mais

externos formam um “m ar” de car
gas negativas, que pertencem ao 
cristal inteiro, deixando como resí
duo os núcleos e os elétrons das ca
madas completas. O jetícu lo  metá
lico resulta de atração mútua entre 
esse “mar” de elétrons e os troncos 
dos núcleos. Os metais, portanto, 
também podem ser considerados 
moléculas gigantes. Assim, verifi- 
ca-se que ha atualmente uma gene
ralização do conceito de molécula 
No entanto, certos autores utilizam 
a palavra num sentido restrito, so
mente para os casos em que há li
gações covalentes entre os átomos.

As classificações

As moléculas podem ser classifi
cadas por diversos critérios. Exis
tem moléculas homoatômicas, for
madas p o r  átomos iguais (FL, N2, 
0 3, Sg), e heteroatomicas, forma
das por átomos diferentes (H20 ,  
N K j, CH4); outra classificação 
distingue as monoatômicas (com
postas de um único átomo) das po 
liatômicas (diatômicas, triatômi-
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cas, tetraatômicas, etc.). No caso 
das monoatômicas, alguns autores 
consideram indevido o uso da pala
vra “molécula”, pois não há liga
ção entre átomos. Exemplos de mo
léculas monoatômicas seriam os 
gases inertes.

De acordo com sua forma, as 
moléculas podem ser ainda lineares 
(CO,), angulares (H20 ), tetraédri- 
cas (CH4 e NH3) ou possuir outras 
formas, bem mais complexas.

M acromoléculas

As moléculas cujo número de 
átomos é muito grande são cham a
das macromoléculas. Seu peso mo
lecular deverá estar acima de mil 
daltons. (O dalton é a unidade em
pregada para medir pesos atômicos 
e moleculares. Corresponde a 1/12 
da massa do isótopo 12 do car
bono.) Podem-se obter macromolé
culas sinteticamente, como no caso 
dos plásticos*.

As macromoléculas sintéticas 
derivam de compostos químicos 
simples (fenol, formaldeído, uréia, 
acetato de vinila, metacrilato de 
metila, etileno, etc.) que recebem o 
nome de “monômeros” . A produ
ção de plásticos, por exemplo, con
siste em tomar um ou vários destes 
monômeros e combinar suas pe
quenas moléculas a fim de originar 
moléculas maiores. Esta combina
ção conjunta de monômeros é co
nhecida como “ polimerização”, e 
as moléculas produzidas recebem o 
nome de “polímeros”. Os políme
ros são a base de vários materiais 
plásticos. Assim, da combinação 
de hexametileno-diamina e ácido 
adípico obtém-se o náilon. A poli
merização* pode ocorrer também 
por processo natural, e um exemplo 
e a celulose*, que provém da gli
cose e se polimeriza na planta.

As moléculas das células vivas 
são, na sua maioria, macromolécu
las: as proteínas*, os ácidos nuclei- 
cos*, os polissacarídeos* e alguns 
lipídios* cujas moléculas asso- 
ciam-se em conjuntos maiores.

Algumas dessas moléculas são 
responsáveis pela transmissão dos 
caracteres hereditários a sucessivas 
gerações (os ácidos nucleicos); ou
tras são catalisadores das reações 
bioquímicas (as enzimas*).

A matéria viva usa como fonte
firimária para formar tais molécu- 
as a água (H20^), o gás carbônico 

(C O ,) e o nitrogénio (N2); e, a par
tir dessas substâncias, produz ou
tras, intermediárias, que serão em
pregadas na síntese de compostos 
macromoleculares. Assim, para as 
proteínas, as unidades serão os 
aminoácidos; para os ácidos nu
cleicos, os nucleotídeos; e, para os 
polissacarídeos, os açúcares sim
ples ou oses, como a glicose. A 
união entre as unidades se faz em 
geral por covalência típica. Essas 
moléculas gigantes também combi- 
nam-se entre si através de ligações 
não covalentes e de menos energia: 
as pontes de hidrogênio, as forças 
de Van der W aals e outras, for
mando complexos cjue serão agre
gados de macromoléculas.

VEJA TAM BÉM : Átom o; Bioquí
mica.

O conceito modemo de molécula engloba os retículos metálicos, as moléculas covalentes e as células-base dos 
retículos cristalinos. (Linus Pauling. Prémio Nobel de Quimica em 1954. segurando modelos da molécula de água )

HIERARQUIA DA ORGANIZAÇÃO MOLECULAR DAS CÉLULAS

Precursores primários, 
provenientes do meio. 
Pêso mol.: 18 a 44 d

c o ,  h2o  n2

Substâncias
intermediárias.
Pêso mol.: 50 a 250 d

Ribose, carbamil, 
fosfato

cx ceto-ácidos
Fosfoplruvato, 
malato, etc.

Acetato, malonato

Precursores das 
Macromoléculas 
(Unidades monoméricas.) 
Pêso mol.: 100 a 350 d

Mononucleotídeos Aminoácidos
Açúcares simples 

(oses)

Acidos graxos, 

glicerol, etc.

Macromoléculas 
Pêso mol.: 103 a 10’ d Ácidos nucléicos Proteínas Polissacarídeos Lipídeos

Conjuntos 
Supramoleculares. 
Pêso da partícula: 
104 a 109 d

Ribossomos Complexos multienzimáticos Sistemas contrátels

Organelas Núcleo Mitocondria Cloroplasto

CÉLULA
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Contra as convenções e as hipocrisias sociais, as comédias de Molière.

Molière

Para a França do século XVII, 
a atividade teatral não era ocupa
ção muito respeitável. Assim, 
quando em 1643 criou L llustre  
Théâtre (“Teatro Ilustre”), Jean 
Baptiste Poquelin (1622-1673) ado
tou o pseudonimo de Molière, para 
não ligar o nome de seu pai — ta- 
peceiro e camareiro do rei — ao 
meio teatral.

Nascido em Paris, Jean-Baptiste 
foi preparado para assumir o cargo 
do pai: estudou no colégio jesuíta 
de Clermont e em 1642 licen
ciou-se em direito pela Universi
dade de Orleans.

Ainda estudante, freqüentava as
siduamente os teatros: dividia sua 
atenção entre as representações das 
feiras, onde se exibiam cômicos 
ambulantes, e as do Hotel de Bour
gogne, cujo palco era dominado pe
las tragédias de Corneille*. Além 
disso, não perdia os espetáculos 
das companhias italianas, que a 
cada três ou quatro anos levavam 
a Paris a Com media* deli’Arte. 
Por volta de 1640, tornou-se amigo 
de um dos chefes dessas compa
nhias, Tiberio Fiurelli (o famoso 
Scaramouche), que lhe ensinou os 
segredos da Commedia deli’Arte, 
cujas técnicas basearam-se princi
palmente na expressão corporal e 
na capacidade de improvisação dos 
atores.

Apaixonado pela atriz Made
leine Béjart (cuja irmã ou filha, Ar- 
manda, desposaria em 1662), com 
ela fundou L Ilustre Théâtre, que 
iniciou suas atividades no ano de 
sua criação. A falta de bons auto
res e atores, aliada à inexperiência 
de Molière, conduziu a companhia 
à falência e seu chefe à prisão, por 
dívidas, em 1645. O artista foi 
solto graças à intervenção da famí
lia e retomou suas atividades no 
fim desse mesmo ano: com Made
leine, ingressou na companhia am
bulante de Charles Dufresny 
(1648-1724), até que, por volta de 
1650, conseguiu criar uma nova 
companhia itinerante.

Nessa fase de sua brilhante car
reira, Molière aperfeiçoou suas ha
bilidades de autor, ator e diretor, 
além de ampliar, como agudo ob
servador, a sua experiência de vida 
e seus conhecimentos acerca das 
classes sociais e da natureza hu
mana. Adotou o estilo da Comme
dia dell’Arte, que misturava ele
mentos da farsa medieval, ainda 
presentes na tradição do teatro po
pular do século XVII. Escreveu pe
ças como O Atarantado  (1655), O 
Despeito Amoroso  (1656), O 
Ciúme de Barbouillé e O Médico 
Volante (estas duas foram desco
bertas em 1819 e são de cronologia 
controvertida).

O grande sucesso obtido pela 
companhia ocorreu diante do jo 
vem rei Luís* XIV, em Paris, no 
dia 24 de outubro de 1658, quando 
apresentou uma tragédia (Nicome- 
des, de Corneille) e uma farsa (O 
Doutor Amoroso). A primeira peça 
foi recebida com certa frieza — 
já  que Molière não se adaptava aos

papéis trágicos — , mas a segunda 
desencadeou os aplausos da pla
téia. “ Faça-nos nr, Molière” — 
disse o rei no final do espetáculo. 
Entusiasmado, Luís XIV resolveu 
conceder à companhia o seu pa
trocínio e uma sede permanente, o

teatro Petit-Bourbon, que o elenco 
de Molière passou a dividir com a 
companhia italiana de Scaramou
che. Por outro lado, o patrocínio 
do rei lhe custaria o dever de escre
ver peças que tivessem música e 
balé, para divertimento da corte

(por exemplo, Les Facheux, L ’Im 
prom ptu de Versailles, etc).

C ontra a arte, 
m oralistas e beatos

Molière e seu grupo tornaram-se 
moda em Paris. Mas já  nessa época 
o teatrólogo esboçou suas primei
ras críticas à sociedade que o 
aplaudia. Escreveu A s Preciosas 
Ridículas (1658), sua primeira peça 
famosa e a primeira comédia de 
costumes francesa na qual satirizou 
o culto ao preciosismo, alimentado 
pelas novelas e pelos salões literá
rios parisienses. À sua investida 
reagiram as damas da sociedade e 
artistas.

Em 1661, Molière tentou uma 
incursão no campo da tragédia: es
creveu Don Garcia de Navarra. Os 
resultados foram desastrosos e o 
fracasso da  peça fez com que o au
tor passasse a se dedicar exclusiva
mente à comédia. No mesmo ano, 
na sala do Palais Royal, para onde 
havia se transferido a companhia, 
foram representadas as comédias 
Escola de Maridos, A  Escola de 
Mulheres (1662), A Crítica da Es
cola de Mulheres (1663) e Os Im 
portunos. A primeira foi baseada 
em Adelfos, do escritor romano Te- 
rêncio (outro comediógrafo de 
Roma, Plauto*, também forneceria 
temas a Molière); a segunda inspi
rou-se na farsa italiana, e Os Im 
portunos, reunindo texto, dança e 
música, foi feita para ser represen
tada na corte. Com A  Escola de 
Mulheres, onde o personagem Ar- 
nulfo afirma que as mulheres são 
“ . . . mais castas nos ouvidos do 
que em qualquer outra região do 
corpo”, o artista atraiu o ataque 
dos moralistas. Respondeu com 
Crítica da Escola de Mulheres 
(1663), na qual defendia a liber
dade de expressão em arte e expu
nha sua concepção de comédia. A 
polêmica continuou com a Contra- 
crítica da Escola de Mulheres, de 
Edmé Boursault (1638-1701), do 
Hotel de Bourgogne.

Uma cena de "A Escola de Mulheres". Molière é o primeiro è esquerda, representando o personagem Amulfo.
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Em 1664, com a comédia O Tar
tufo, Molière despertaria também a 
hostilidade de autoridades religio
sas e até mesmo a oposição do rei. 
Este lhe disse, na primeira repre
sentação dessa peça: “ Não irrite os 
devotos” .

Molière havia tomado uma me
dida preventiva para evitar a proi
bição da obra (O Tartufo), que 
narra a história de um hipócrita 
que se aproveita da credulidade de 
alguns religiosos: no último ato, a 
intervenção do rei fazia com que a 
situação se resolvesse. Apesar 
disso, não conseguiu liberá-la. Es
creveu assim uma outra versão da 
peça, mais suavizada (O Impostor, 
1667), que também seria interdi
tada (foi liberada somente em 
1669). Os devotos diziam que os 
comediantes não tinham competên
cia para ensinar moral crista. Na 
verdade, Molière colocava-se con
tra as hipócritas convenções que 
violentavam o homem. Se a socie
dade não era capaz de corrigir seus 
erros, o comediógrafo vingava-se, 
expondo-a ao ridículo.

Molière viveria experiência idên
tica com seu Don Juan (1665), 
obra proibida na décima quinta re
presentação. Para o personagem-tí- 
tulo, nenhuma moral convencional 
tinha sentido; Don Juan ataca a re
ligião e a sociedade, persegue des
pudoradamente todas as mulheres 
por não encontrar aquela ideal e 
única que lhe pudesse dar a paz al
mejada.

Depois dessas peças escreveu O 
A m or Médico (1665) e O M isan
tropo (1666). Esta é marcada pela 
presença atuante do raisonneur — 
personagem que comenta a situa
ção e o  comportamento das outras 
personagens — , tipo característico 
do teatro francês, inventado por 
Molière O raisonneur acompanha 
a ação com suas observações e ge
ralmente expressa as opiniões do 
autor.

Apesar de comédias, O Tartufo, 
Don Juan e O Misantropo expu
nham uma visão trágica do mundo, 
diferente da visão de Racine* e 
Corneille* (que colocavam em cena 
semideuses, reis e nobres). Molière 
ocupava-se com a tragicidade das

pessoas comuns, como o afirma a 
teoria clássica da comédia.

D oente imaginário, 
morte verdadeira

Em 1668 o escritor conheceu um 
de seus raros fracassos: O A va
rento, inspirado em Plauto. Racine 
afirmoif que Boileau*, amigo do 

.autor, foi o único que riu no teatro.
A linguagem seria o aspecto 

mais importante da peça seguinte 
(O Senhor de Pourseaugnac, 1669), 
que narrava as aventuras de um ad
vogado provinciano em Paris. Ape
sar de muitas vezes acusada de pro
saica e desleixada, a linguagem é 
um dos fatores responsáveis pela 
vitalidade da comédia de Molière: 
através do modo de falar, os perso
nagens revelam muitas de suas ca
racterísticas. Em 1670-1671 escre
veu e encenou Os Amantes 
Magníficos, O Burguês Fidalgo, A s  
Artimanhas de Escarpino e A Con
dessa de Escarbagnas. Desse con
junto, a obra mais importante é O 
Burguês Fidalgo, que narra a estó
ria do senhor Jourdain, um burguês 
enriquecido que aspira a tornar-se 
nobre. Molière satiriza burgueses 
como os de sua própria família, 
que experimentavam desejo de res
peitabilidade.

Molière costumava representar o 
papel central de suas peças. Em 
1672, satirizando a própria enfer
midade (estava doente há vários 
anos), protagonizou O Doente Ima-

f inário. O jornal Mercure de 
rance comentou a sua excelente 

atuação. Em fevereiro do ano se
guinte, após sofrer em cena uma 
crise real de hemoptise, foi remo
vido do palco, morrendo em sua 
casa horas depois.

Comediógrafo, ator e diretor, 
Molière deixava a comédia fran
cesa investida de um status que a 
equiparava à tragédia de Corneille 
e Racine. Ele havia criado uma arte 
que não sejjode confundir com a 
mera diversão.

VEJA TAM BÉM : Classicismo; 
Comédia; Teatro.

Moluscos

Classificação

Reino: Animal
Filo: Mollusca
Classes: Amphineura, Scapho-

poda, Gastropoda, Pelecy-
poda. Cephalopoda.

Os mais antigos datam do pe
ríodo Cambriano: eram recobertos 
por uma concha, com um pé em 
posição ventral, e apresentavam si
metria bilateral (podiam ser dividi
dos em duas partes simétricas por 
um a secção céfalo-caudal). Os anfi- 
neuros sao os mais próximos desse 
arquétipo.

Existem cerca de quarenta mil 
espécies de moluscos fósseis, em 
geral encontradas em rochas mari
nhas sedimentares. Sua abundância 
auxilia no estudo e reconstrução 
dos ambientes ecológicos passados, 
fornecendo dados sobre fatores am
bientais como temperatura, salini
dade e profundidade da ãgua.

Pela semelhança entre suas lar
vas e as dos anelídeos*, supõe-se 
que se originaram do mesmo 
tronco. Alguns anelídeos apresen
tam um órgão triturador e mastiga- 
dor semelhante à rádula caracterís
tica dos moluscos. Por outro lado, 
existem entre os moluscos da classe 
dos gastrópodes — caramujos e 
lesmas — formas primitivas com 
uma segmentação semelhante à dos 
anelídeos.

O corpo dos moluscos com- 
põe-se, nos casos típicos, de cabeça 
e tronco — onde se distingue o 
saco visceral e o pé, situado no 
ventre. A forma das espécies varia 
de acordo com o desenvolvimento 
d a  c ab e ça ; que ta n to  p o d e  fo rm a r

apenas um pólo anterior onde se lo
calizam a boca e os centros nervo
sos, como pode distinguir-se perfei
tamente do corpo.

O tronco é constituído pelo pé, 
massa muscular que lhe permite 
andar e que varia de forma nos di
ferentes grupos, e pelo saco visce
ral,_ recoberto por um manto 
cutâneo que forma uma dobra e 
percorre toda a parte lateral do 
corpo. Essa dobra é o sulco paleal; 
na parte posterior, geralmente mais 
profunda, localizam-se as brân- 
quias. As paredes do corpo são for
m adas por uma camada de tecido 
rico em glândulas produtoras de 
muco, especialmente abundantes 
no pé. A musculatura, também 
mais desenvolvida no pé, com
põe-se de fibras musculares lisas.

O manto que reveste a superfície 
externa do corpo secreta uma ou 
duas conchas calcárias, que apre
sentam três camadas. A face in
terna é’ formada por madrepérola. 
A estrutura lamelar da concha — 
constituída de lâminas alternadas 
de diversas substâncias e prismas 
calcários —  é responsável pela re- 
fração da luz e conseqüente irides
cência. A concha adere ao manto 
através de um sistema especial de 
músculos que, nos pelecípodes (os
tras, mariscos e mexilhões), a fe
cha; e nas outras espécies puxa o 
animal para dentro da concha.

O aparelho digestivo inicia-se na 
boca, “armada” com uma rádula 
(espécie de língua com função mas- 
tigadora, dotada de pequenos den
tes córneos), exceto nas ostras, ma
riscos e mexilhões. Os _ dentes 
podem estar associados a glândulas 
venenosas, especialmente nas espé
cies carnívoras. No estômago, zo
nas glandulares produzem um 
muco digestivo e zonas quitinosas 
incumbem-se de triturar o ali
mento. Ainda no estômago, desem
boca a hepatopâncregs, uma volu
mosa glândula digestiva.

O aparelho circulatório possui 
um coração dotado de uma ou duas 
aurículas, situado dorsalmente em 
re la ç ão  a o  tu b o  d ig estiv o . A s au rí-"O doente imaginário'' foi sua última peça. ( Debacq," Morte de Molière"
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cuias recebem o sangue oxigenado 
das brânquias e bombeiam-no para 
o resto do corpo. O sangue reflui, 
voltando diretamente pelas brân
quias. O pigmento respiratório do 
sangue é a hemocianina, substância 
análoga à hemoglobina, mas con
tendo cobre em lugar de ferro. Daí 
a coloração do sangue, azulada 
com oxigênio e incolor com gás 
carbônico.

Os órgãos respiratórios são as 
brânquias, localizadas na  cavidade 
paleal, de 80 pares nos anfineuros 
a um único par ou mesmo um só 
elemento em alguns gastrópodes. 
Nos gastrópodes pulmonados, são 
as próprias paredes da cavidade 
paleal que, muito irrigadas, se in
cumbem da função respiratória. Já 
nos nudibrânquios (lesmas mari
nhas), as atividades respiratórias 
são realizadas por papilas também 
intensamente vascularizadas, pre
sentes na superfície do corpo.

O sistema nervoso consiste em 
três pares de gânglios —  cerebral, 
acima da boca, pedal, no pé, e vis
ceral, no corpo, dos quais partem 
os nervos para os principais órgãos 
dos sentidos. Possuem os sentidos 
da visão, tato, olfato e equilíbrio. 
Os órgãos visuais variam de sim
ples fossas pigmentadas que só per
cebem a variação da intensidade da 
luz até olhos muito complexos, 
como nos cefalópodes*.

As células sensitivas, destinadas 
ao tato, distribuem-se por todo o 
corpo, mas são mais abundantes 
nos tentáculos. Os órgãos olfativos, 
encontrados em quase todos os 
grupos, localizam-se na cavidade 
paleal. São formados por células 
alongadas, entre as quais existem 
células ciliadas. O equilíbrio de
corre dos estatocistos, sacos fecha
dos que encerram corpúsculos cal
cários secretados pelas paredes. 
Esses corpúsculos — estatocistos 
— estimulam as células sensoriais 
da parede, indicando ao animal sua 
posição em relação à gravidade. Os 
moluscos imóveis e os anfineuros 
ou quítons não dispõem de estato
cistos.

Os moluscos reproduzem-se 
sempre sexualmente e, afora alguns 
casos de hermafroditismo entre os 
gastrópodes e pelecípodes, têm se
xos separados. A fecundação* em 
geral e externa, havendo porém ca
sos de fecundação interna, que re-

presentam um estágio evolutivo 
mais primitivo. Por sua grande ca
pacidade de adaptação, os molus
cos são encontrados em habitats 
q u ev ão  desde as profundas fossas 
oceânicas (é o caso dos pelecípo
des) até as grandes altitudes (pul
monados). Os moluscos terrestres, 
todavia, necessitam de umidade re
lativamente alta.

As 45 000 espécies de moluscos 
sobreviventes compõem cinco clas
ses: Amphineura. Scaphopoda, 
Gastropoda, Pelecypoda e Cepha
lopoda.

ANFINEUROS —  Exclusiva
mente marinhos. Seu corpo oval ou 
alongado é delgado e apresenta si
metria bilateral; o ânus e a boca es
tão em extremidades opostas; e os 
sexos são separados. A concha, 
inexistente em alguns, em outros é 
formada de oito partes. Os vermi- 
formes (como os aplacóforos. que 
representam cerca de cem espécies 
da classe dos anfineuros) não têm 
concha. Vivem até a dois mil me
tros de profundidade e incluem vá
rios gêneros, como os Neomenia e 
Chaetoderma. Outros, conhecidos 
como quítons (placoforos) pos
suem concha formada de oito pla
cas. Incluem cerca de seiscentas es
pécies. vivas, dos gêneros Chiton, 
Chaetoplura e outros. Os de corpo 
oval, munidos de uma concha for
mada por uma única placa (mono- 
placóforos) estão representados 
atualmente por apenas duas espé
cies vivas, ambas do gênero Neopi- 
lina e encontradas nas profundezas 
dos oceanos Pacífico e Atlântico.

ESCAFÕPODES — Também 
chamados dentários, são marinhos 
e vivem até a 4 500 m de profundi
dade. Apresentam simetria bilate
ral, e seu corpo alongado, cônico e 
ligeiramente encurvado asseme- 
lha-se a presas de elefante. Há 
cerca de duzentas espécies vivas.

GASTRÓPODES — Marinhos, 
fluviais e terrestres, compreendem 
cerca de 33 000 espécies vivas de 
caramujos, caracóis e lesmas. Sua 
cabeça é distinta do corpo, e o pé, 
largo e chato, situa-se no ventre.

PELECÍPODES — Sobretudo 
marinhos, mas apresentam algu
mas formas de água doce. Com
preendem cerca de 11 000 espécies 
de conchas, mexilhões e mariscos 
dos gêneros M vtilus. Ostrea, Pec- 
len, Donax e outros. Sua cabeça é 
pouco diferenciada do corpo, que 
fica entre duas conchas laterais. 
Por isso, são também conhecidos 
como bivalves.

CEFALOPODES — São tôdos 
marinhos e incluem cerca de qua
trocentas espécies, distribuídas por 
diversos gêneros, como Nautilus, 
Loligo, Octopus, Argonauta, Ar- 
chitethis, Sepia. Possuem cabeça 
muito grande, circundada por ten
táculos (8 ou 10). Apesar de terem 
sofrido uma inversão de eixo —  de 
dorso ventral para póstero-anterior 
— , conservam a simetria bilateral.

VEJA TAM BÉM : Cefalópodes;
"Delima ítala" é uma das espécies terrestres: pode ser encontrada em átvores, rochas e paredes calcárias. Gastrópodes;Metazoários.
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Momentos

A teoria dos momentos constitui 
parte importante da estatística* 
porque permite a caracterização 
dos aspectos fundamentais das dis
tribuições. Os valores dos seis pri
meiros momentos da curva normal 
foram publicados pelo físico C. 
Kramp, em 1799; Karl Pearson 
passou a usá-los em larga escala 
em estatística em 1893.

Dado um conjunto x ,, x ,, . . ., 
x n de valores observados de uma 
variável aleatória, momento de or
dem r e origem arbitrária A é o va
lor de

1 n
n v  = — Z (xj - A)' n i = i

Se A =  0, a equação torna-se
1 n

mr’ = —  I  x /  n i = i
denominado momento de origem 
zero ou natural. Se r =  1, tem se:

que nada mais é do que a média 
aritmética das n observações. E ao 
substituir A por m, ’ tem-se:

1 n
mr = —  .1  (xj -  m ,') '

que recebe o nome de momento 
centrado ou central de ordem r. É 
fácil ver que m, =  0, isto é, o pri
meiro momento centrado é nulo. O 
segundo momento centrado, isto é:

1 n
m2 = —  1  (xi -  m .’) 

n i = i
é denominado variância de x. A 
raiz quadrada de m2 é o desvio pa
drão de x. De maneira mais geral, 
dada a distribuição de freqüências:

Va lo r es  de x 1 1 x> 1 -
F re q ü ê n ci as r, 11 f ,  1 ...

x.  I ... I xn I T o ta l
Ti I “ I fn I N

o momento centrado de ordem r é 
o valor de:

m ,  =  y  I  (X j  -  m , ’) '  • f j  [\ 1=1

onde, agora

1 n 
1111 = X,tl 

Na mecânica, a caracterização 
de um corpo é dada pelos seus mo
mentos. A analogia que existe entre 
a distribuição da massa unitária em 
um corpo e a distribuição de fre
qüências justifica o emprego de 
momentos para caracterizar uma 
distribuição*. Dessa forma, o pri
meiro momento natural, chamado 
de centro de gravidade, representa
o ponto de equilíbrio do corpo. 
Esse conceito identifica-se, aqui, 
com a média aritmética. Logo, a 
média aritmética de uma distribui- 

ão representa o centro da distri- 
uição. Como tentativa de descre

ver a dispersão da massa de um 
corpo em torno de seu centro de 
gravidade, a mecânica introduziu o

momento de inércia. O segundo 
momento centrado, ou variância, dá 
também uma descrição da disper
são dos valores da variável em 
torno de seu valor médio m , ’ .

O terceiro momento centrado 
descreve propriedades de simetria 
da distribuição em torno do centro, 
enquanto que o quarto momento 
centrado relaciona-se com achata
mento ou altura.

Em uma distribuição bidimen
sional das variáveis x e y, o mo
mento centrado de primeira ordem 
é o valor de:

1 n
m „  = —  2  (xj -  m'10)(yi -  mb,) 

onde
1 n  1 n

m i0 = T i ? i  X' e m »1 = V . ? ,

que nada mais é do que a covariân- 
cia entre x e y ou momento misto.

VEJA TAM BÉM : Distribuições; 
Estatística; Posição, Medidas de.

Mônaco, 
Principado de

SUM ÁRIO

Localização: litoral sudeste da 
França, na costa norte do Mediter
râneo

Limites: França (N, S e L); mar Medi
terrâneo (0)

Superfície: 1,49‘km2 
População: 23 610 hab.
Idioma: francês e monegasco (mis

tura de francês e italiano)
Religião: católica romana 
Portos principais: Mônaco, Font- 

vieille

Rodovias: 54 km 
Ferrovias: 960 m
Unidade monetária: franco francês

Situado na costa mediterrânea 
da França entre os últimos contra
fortes dos Alpes marítimos e o mar, 
Mônaco ocupa uma faixa estreita 
que vai do cabo d’Ail ao cabo M ar
tin. Seu clima mediterrâneo ameno 
e sua localização litorânea, assim 
como as condições econômicas fa
voráveis e as facilidades fiscais, 
atraem grande número de estran
geiros.

O pequeno principado é com 
posto por uma comuna dividida em 
4 secções: cidade de Mônaco, cons
truída no alto de um promontório 
rochoso, centro político, econô
mico e religioso do Estado; La 
Condomine, localizada ao fundo de 
uma pequena baía, centralizando 
as atividades comerciais; Monte 
Cario, no terraço rochoso de Spélu- 
gues, onde se agrupam os hotéis e 
o cassino; e Fontvieille,onde se es 
tabeleceram diversas pequenas in
dústrias.

O principado de Mônaco é o se
gundo menor país independente do 
mundo. O Poder Executivo com
preende o Príncipe e o Conselho 
Nacional, com 18 membros eleitos 
por mandatos qüinqüenais O con
selho comunal encarrega-se da ad
ministração municipal.

A partir de 1918, o sistema judi
ciário de Mônaco passou a ba 
sear-se no código francês. Há uma 
corte de primeira instância, e uma 
corte de apelo formada por dois 
juizes de Paris.

Entre 1900 e 1970, a população 
do principado teve um crescimento 
de 15 540 habitantes para 23 035, 
dos quais apenas pouco mais de 
três mil são monegascos. A densi
dade demográfica (16 779 hab./ 
km2 é considerada uma das mais 
altas do mundo.

Os monegascos não prestam ser
viço militar e não pagam imposto 
sobre renda ou herança; estas van
tagens são estendidas aos estran
geiros residentes (para os franceses 
são necessários cinco anos de resi
dência).

Turismo

Mônaco, com seu clima mediter 
râneo, passou a ser um centro turís
tico a partir da segunda metade do 
século XIX , com a construção de 
Monte Cario, que em pouco tempo 
se tornou famosa devido principal
mente ao seu grande cassino e aos 
hotéis de luxo. Em 1861, François 
Blanc de Hamburg obteve a con
cessão por cinqüenta anos para 
manter mesas de jogo (elas eram 
proibidas aos monegascos). Essa 
concessão passaria a uma compa
nhia (Societé Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Étrangers) 
da qual, em 1960, Aristóteles 
Onassis (1906-1975) era o maior 
acionista. Uma longa querela entre 
a sociedade e o príncipe Rainier 
culminou com a tomada da compa 
nhia do cassino pelo governo.

O palácio principesco, cuja 
construção foi iniciada em 1215, 
situa-se no alto de um promontório 
rochoso, onde se encontra o centro 
dos serviços administrativos. No

Vistas do pequeno principado: Monte Cario (no alto), centro de lazer; Mô
naco (embaixo), centro de comércio e administração.
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Monarquia

Monarquia é o sistema de go
verno em que se exerce o poder* 
soberano em caráter vitalício e ge
ralmente hereditário. Essa defini
ção, no entanto, diz respeito apenas 
aos princípios form ais cje legitimi
dade. Na prática, os casos de regi
mes monárquicos em que o poder 
é exercido dentro de normas insti
tucionais bem definidas, que limi
tam o poder do soberano (monar
quias constitucionais), quase 
equivalem, em número, aos de regi
mes formalmente republicanos em 
que o poder é na verdade exercido 
de maneira ditatorial.

Qualquer forma de governo his
toricamente dada — seja monar
quia ou república —  está baseada 
no “princípio de legitimidade”, que 
é reflexo e símbolo dos princípios 
ideológicos de cada sociedade, de
terminado pelas relações sociais.

Na atualidade, embora em al
guns casos se conserve como forma 
externa de poder (uma forma de po
der “de fachada”), a monarquia 
perdeu praticamente quase toda 
sua importância como forya polí
tica efetiva. No, entanto, ate o final 
do século XVIII o governo m onár
quico ligado à própria estrutura da 
sociedade em suas dimensões eco-

nômicas, políticas e sociais, conser- 
vava-se como forma de poder do
minante.

No âmbito da relação entre po
der político e organização econô
mica da sociedade, a forma monár
quica associa-se historicamente ao 
patrimonialismo*, um tipo de es
trutura em que não existe distinção 
nítida entre o que é público e o que 
é privado. Em principio (e o princí
pio, no caso, não corresponde a 
uma descrição realista de toda a di
nâmica sócio-política), tudo per
tence ao_ rei:_todas as atividades e 
instituições são como extensões da 
casa real. Na Europa, só com a 
“redescoberta” do Direito Ro
mano, a partir do século XIII, fo
ram-se constituindo e sistemati
zando princípios e doutrinas 
antipatrimonialistas, sem os quais 
dificilmente seria possível conceber 
a expansão do capitalismo* urbano 
e comercial e a ascensão da bur
guesia*.

Um aspecto estruturàl gue per
mite compreender a importancia da 
luta política em torno da forma 
monárquica de Estado* é o do grau 
de concentração do poder político. 
Esse poder, em última análise, 
identifica-se com o poder pessoal 
do monarca, mas nem sempre de 
forma total: mesmo no absolu
tismo*, ao tempo de Montesquieu*, 
existia na França uma distribuição 
tradicional de autoridade* que tor
nava bastante relativa a frase “ L’É
tat c’est moi”, de Luís* XIV. O

promontório está instalado tam 
bém o maior museu oceanográfico 
do mundo. Em Mônaco, os estudos 
oceanográficos avançaram consi
deravelmente e as pesquisas aí ini
ciadas contribuíram para o desen
volvimento dessa ciência.

No principado, destacam-se 
ainda os museus de antropologia 
pré-histórica, os museus de belas-

O Cassino de Monte Cario ó uma

atração turística permanente.

artes e um grande jardim botânico.
O turismo é importante fonte de 

renda do pequeno Estado. Em 
1970, o número de turistas chegou 
a 88 750.

Indústria, comércio e 
comunicações

Além da grande atividade turís
tica, a instalação de fábricas de te
cidos, produtos químicos, farma 
cêuticos e alimentícios, tipografias 
e editoras, ao lado do tradicional 
artesanato em cerâmica e vidro, 
provocou um notável crescimento 
industrial e comercial no princi
pado.

As principais fontes de renda de 
Mônaco provêm dos impostos so
bre transações comerciais e direitos 
de registro das mesmas (60% do to
tal), direitos alfandegários (20%, 
estabelecidos por convenção fran- 
co-monegasca), correios, telégrafo 
e serviços telefônicos. O cultivo e 
industrialização de fumos de exce
lente qualidade constituem outra 
fonte de renda, enquanto o cassino 
é responsável por um volume de di
visas que varia entre dois e cinco 
por cento da renda do Estado.

No Monte Cario G olf Club, si
tuado a cerca de oitocentos metros 
de altitude, em território francês es
tão localizadas as instalações da 
Rádio de Monte Cario, que trans
mite programas em três freqüências 
de ondas para toda a Europa. Data 
de 1954 a inauguração da estação 
de televisão, que conta com uma 
xjssante antena transmissora, loca
lizada no Monte Angel, o que lhe 
possibilita ser captada nos países 
vizinhos. Sob Luís X IV ,  O r e g im e  m o n á r q u ic o  fo i  l e v e d o  a  u m  a b c o lu t is m o  e x t r e m o .
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próprio Montesquieu, defensor da 
separação de poderes e do governo 
constitucional, fazia distinção entre 
m onarquia e despotismo, negando 
que este existisse na França. Opu 
nha-se em parte à forma m onár
quica, na medida em que as limita
ções existentes ao poder absoluto 
dos reis eram apenas tradicionais, 
e não decorrentes, como ele preten
dia, de mecanismos racionalmente 
instituídos para assegurar os direi
tos individuais* do cidadão, como 
por exemplo a separação entre os 
poderes executivo*, legislativo* e 
judiciário*.

M onarquia e legitimidade

A luta em torno da forma políti- 
co-jurídica que o Estado deveria 
assumir foi a culminação de um 
longo processo histórico no qual 
triunfaram o liberalismo* e a eco
nomia capitalista. O liberalismo, 
como expressão das aspirações de 
poder da burguesia, dava grande 
importância à formação de arran
jos político-constitucionais, de um 
Estado “de direito”. Assim, a partir 
do século XIX e sobretudo no sé
culo XX, dificilmente se observa 
uma luta que seja pela república* 
em si mesma: no caso, entrarn em 
jogo problemas sociais e econômi 
cos e a luta não é pela preservação 
ou não da forma monárquica, mas 
principalmente pela legitimidade 
do poder efetivo.

A rigor, apenas o socialismo* 
marxista mostra se incompatível, 
em princípio, com a forma monár 
quica de Estado. Mas, mesmo neste 
caso, não é uma oposição direta e 
irreconciliável; os chineses, por 
exemplo, apoiaram regimes monár
quicos no Laos e no Camboja.

Hm algumas situações, a preser
vação da monarquia foi desneces
sária, como no Brasil: com a aboli
ção* da escravatura, os grandes 
proprietários de terras desinteressa
ram-se pela monarquia, o que con
tribuiu para a extinção desse re
gime.

Mas há casos em que a monar 
quia tem bases de poder mais diver
sificadas, o que torna muito difícil 
a obtenção de legitimidade por 
uma outra forma de governo. Na 
chamada República de Weimar da 
Alemanha pré-nazista, por exem-

Íilo, a forma republicana impossibi- 
itava a adesão ao regime (ou pelo 

menos a não-oposição) por parte de 
alguns importantes grupos sociais, 
a começar pelo exercito, que era 
profunda e tradicionalmente ligado 
a aristocracia* e também à forma 
monárquica.

Em outros casos —  como o re
gime espanhol de Franco e o fas
cismo* italiano — a m onarquia é 
preservada ainda que num plano 
inteiramente secundário, para que 
possa servir à consolidação de uma 
estrutura política autoritária e so
cialmente __ conservadora. A 
“restauração” monárquica na Es
panha franquista serviu de garantia 
a continuidade do regime e contor
nou o problema da sucessão de 
Franco. No caso italiano, dificil
mente o movimento fascista teria 
alcançado o poder de maneira tão 
abrangente sem a passividade e o 
apoio da monarquia.

VEJA TAM BÉM : Absolutismo: 
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Mondrian

Um dos artistas mais importan
tes do século XX, Piet Mondrian 
(Pieter Cornelis Mondriaan) nas
ceu em Amersfort, Holanda, em 
1872, e morreu em Nova York, em 
1944. Originário de uma família de 
calvinistas, recebeu as primeiras 
noções de pintura do pai e de um 
tio, cursando, em 1892, a Acade
mia de Arte de Amsterdam.

Sua vida foi modesta e difícil. 
Aos 22 anos, para sobreviver, dava 
aulas e fazia desenhos científicos 
para escolas, retratos e cópias nos 
museus. Seus primeiros quadros 
demonstram tendências para a pai
sagem. Mas em 1908, em Dom- 
burg, ocorreu o primeiro evento 
significativo em sua vida artística: 
conheceu o pintor belga Jan Too- 
rop (1858-1928), cuja técnica divi- 
sionista, derivada de Seurat* e de 
Van* Gogh, exerceu decidida in
fluência sobre ele. É dessa época a 
série de pinturas que tem como 
tema a torre de Westkapelle, dunas 
e moinhos.

Até essa época, quase nada co
nhecia dos modernos. “ Pode-se di
zer que é em Paris, em 1912, no 
momento mesmo em que muda a

ortografia do nome (suprimindo 
um “a” do “M ondriaan”), que co
meça a vida do grande pintor”  — 
afirma Michel Seuphor —  escritor 
e pintor belga (1901- ). Tinha 
38 anos quando chegou à França. 
Admirou Matisse*, Van Dongen e 
os “fauves”, mas impressionou-se 
com os cubistas, especialmente Pi
cas so* e Léger*. Em Domburg e 
Amsterdam, em 1910/11, iniciara a 
famosa série dos estudos de árvores 
com a progressiva abstração dos 
elementos figurativos. O cubismo* 
o levaria ainda mais longe, às fron
teiras da arte não-representativa, 
como revela a seqüência de árvores 
de J912/13, entre as quais Compo
sição Oval e Macieira (da “ serie 
das árvores”). Mas Mondrian logo 
superaria o cubismo. Como ele 
mesmo assinalou: “Gradualmente 
me dei conta de que o cubismo não 
aceitava as conseqüências lógicas 
de seus próprios descobrimentos; a 
expressão da realidade pura não se 
obtinha desenvolvendo a abstração 
até o seu objetivo final”.

N as linhas, a vida

Assumindo essas conseqüências, 
Mondrian aboliu as reminiscências 
figurativas e encaminhou-se para 
um a “plástica de relações puras”. 
Trocou a imitação das cores natu
rais pelas cores fundamentais (ver
melho, azul, amarelo) acompanha-Rei Vítor Emanuel e Mussolini: a monarquia foi conivente com o fascismo.

Mondrian pretendia uma "plástica de relações puras". ("Composição".
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das de preto, branco ou cinza. O 
espaço tridimensional foi definiti
vamente reduzido a uma aparência 
bidimensional. Mais tarde o pintor 
afirmaria: “ O problema aclarou-se 
para mim quando descobri duas 
coisas: a) em artes plásticas, a rea
lidade só pode ser expressa através 
do equilíbrio do movimento dinâ
mico da forma e- da cor; b) os pro
cedimentos puros constituem a me
lhor forma de çónseguir isso”.

Outra descoberta de Mondrian 
nessa época, e que ele iria transfor
m ar em principio estrutural de todo 
o seu trabalho subseqüente, foi o 
ângulo reto. As linhas verticais e 
horizontais erâm para ele “a ex
pressão de duas forças em oposi
ção; isso existe em toda parte e do
mina tudo; sua ação recíproca 
constitui a vida”.

De volta a Domburg, em 1914, 
produziu a série de abstrações so
bre o tema do mar, que resultou na 
seqüência de quadros e desenhos 
conhecidos como Mais e Menos, de 
que é exemplo radical a Composi
ção com Linhas, de 1917, pura abs
tração de pequeninos traços hori
zontais e verticais que se 
interceptam.

Em 1915 conheceu Theo Van 
Doesburg (1883-1931), pintor e es
critor holandês. Juntamente com 
ele, com o escultor belga Vantan- 
gerloo (1886-1965) e com os arqui
tetos J. J. P. Oud (1890-1965) e C. 
van Esteeren, constituiu o grupo 
De Stijl (O Estilo). Na revista do 
mesmo título, editada por Van 
Doesburg, Mondrian publicou, a 
partir de 1917, artigos teóricos 
como A Nova Plástica na Pintura 
e Realidade Natural e Realidade 
Abstrata. O grupo denominou sua 
arte de “ Neoplasticismo”. Mon
drian colaborou em D e Stijl até 
1924, quando rompeu com Van 
Doesburg.

N o ritm o  visual, o  clím ax

Após as importantes etapas pre
cedentes (Paris, 1912/14; Holanda, 
1914/19), Mondrian entrou numa 
nova fase (Paris, 1919 a 1938). 
Nesse longo período, amadureceu e 
consolidou os princípios do neo
plasticismo. Aparentemente, ele 
pintou sempre o mesmo quadro, 
com pequenas variantes, explo
rando o tema horizontal-vertical. 
Mas, sutilmente, introduziu novos 
elementos, como os retângulos co
loridos. O equilíbrio assimétrico 
desses elementos realizou-se com 
extrema economia de meios, como 
na série de composições de 1921 a
1930, dominadas por um retângulo 
ou um quadrado que ocupa dois 
terços da superfície; ou na série de 
quadros-losangos de 1925/33 (por 
exemplo, Fox Trot, de 1927, e 
Composição com Duas Linhas, de
1931, que era constituída de apenas 
duas coordenadas sobre fundo 
branco).

Em 1925, aB auhaus*  editou o 
livro de Mondrian Novas Configu
rações (Neue Gestaltung), tradução 
aumentada do opúsculo Neoplasti
cismo, que tinha sido publicado 
cinco anos antes.

Ao aproximar-se a guerra, em 
setembro de 1938, Mondrian partiu 
p a ra  L o n d res . A p ó s  b rev e  e s ta d a  
de dois anos, seguiu para os Esta-

Em "Macieira em Flor", da "série das árvores", o artista alcançou as fronteiras da arte não-representativa.

dos Unidos, onde viveu os últimos 
dias.

Os quadros que foram compos
tos ou completados na América as
sinalam nova etapa na rigorosa 
evolução do pintor. As composi
ções dessa época, entre as quais 
New York City  (1941/42), por 
exemplo, revelam uma diferente 
preocupação com os jogos rítmicos 
das linhas, ao mesmo tempo que 
um novo gosto pela complexidade 
dos elementos. Tais características 
atingiram o clímax nos últimos 
quadros, Broadway Boogie-Woo- 
gie (1942/43) e o inacabado Vic- 
tory Boogie-Woogie (1943/44), nos 
quais a miúda segmentação das li 
nhas e as contínuas alternâncias de 
cor liberam —  corno sugere o 
título das composições —  Um vi
brante ritmo visual.

Mais do que uma nova pintura, 
Mondrian criou uma nova lingua
gem plástica, que passou a se m ani
festar nos diversos aspectos visuais 
do desenho industrial, da publici
dade e da arquitetura O pintor 
realmente preconizava o fim da 
arte enquanto separada do _ meio 
ambiente. Previa a integração da 
pintura e da escultura, aliadas à ar
quitetura, não como artes aplica
das, mas como agentes da criação 
de um meio que deveria ser não 
apenas utilitário e racional mas 
também puro e completo em sua 
beleza.

"Broadway Boogie-Woogie": preocupação com as formas dinâmicas
VEJA TAM BÉM : Abstracio- 
nismo; Cubismo.
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"Escocês com cachimbo" revela 
nova faceta do pintor: a caricatura.

um de seus trabalhos mais signifi
cativos.

Monet casou-se com Camille em 
1870 e, em setembro, devido à 
guerra franco-prussiana, refugia
ram-se na Inglaterra, onde o artista 
reencontrou seu velho compaheiro 
Pissarro. Em 1872, o casal voltou 
à França, passando pela Holanda 
e Bélgica. A nova residência seria 
em Argenteuil.

A firm ação  de um a estética

O nome da cidade passou a de 
signar um período da produção de 
Monet que muitos críticos conside 
ram o melhQr de sua obra. Nos 
quadros dessa fase a atmosfera é 
sutil, a luminosidade é intensa, a vi
são é pura. Evocam-se poetica
mente os reflexos, as cores puras 
configuram a harmonia e as som
bras nascem com as cores comple
mentares. As pinceladas adquirem 
a forma de vírgulas. Nesse mo
mento estava consolidada a esté
tica impressionista.

Nos seis anos que viveu em Ar 
genteuil, Monet produziu algumas

Descobrindo a China, Monet dinamiza a vida. ("Mulheres no Jardim".)

Monet

Nascido em Paris a 14 de no
vembro de 1840, Monet mudou-se 
para o Havre, aos cinco anos de 
idade, acompanhando seu pai, que 
era comerciante de especiarias. 
Desde menino, mostra aptidões 
para o desenho. Com o pintor Eu- 
gène Boudin* teve algumas aulas 
ao ar livre: Monet descobre então 
a natureza e a pintura.

Em 1859, voltou a Paris pen
sando ingressar na Escola de Belas- 
Artes; no entanto acabou freqüen
tando o estúdio de Charles Jacques 
(1813-1894) e a Academia Suíça, 
onde encontraria Camille Pis
sarro*.

No ano seguinte, Monet fez uma 
opção: preferiu o serviço militar de 
sete anos de duração a aceitar a im
posição paterna de estudar na Aca
demia de Belas-Artes. No entanto, 
adoentado, foi obrigado a regressar 
da Argélia, onde servia, dois anos 
depois. Submeteu-se, pois, à von
tade de seu pai.

Monet passou a freqüentar o es
túdio de Charles Gleyre 
(1806-1874), ponto de encontro de 
um grupo com nova orientação es
tética: Renoir*, Sisley, e Basille 
(1819-1894). Nesta época, reencon
trou Jongkind, a quem se referiria.

mais tarde, com a seguinte expres
são: . . . “ele foi a partir desse mo
mento meu verdadeiro mestre”. Na 
páscoa de 1863, todo o grupo foi 
pintar ao ar livre na floresta de 
Fontainebleau. Em 1864, o atelier 
de Gleyre é fechado.

Sucederam-se as telas realizadas 
às margens do Sena, no campo, no 
centro de Paris. Convidado a co
piar as obras do Louvre, Monet 
preferiu pintar o que via pela janela 
do museu: Saint-Germain VAuxer- 
rois, Terraço sobre o M ar Perto do 
Havre e Mulheres no Jardim.

Expõe pela primeira vez em 
1866. O Salão aceitou o retrato da 
modelo Camille Doncieux, que se 
converteu em enorme sucesso. Ao 
receber essa notícia, a família de 
Monet resolveu aumentar-lhe a me
sada.* Mas uma outra notícia — o 
pintor vivia com o modelo —  pro
vocou a suspensão definitiva da 
ajuda paterna. Monet, obrigado pe
las péssimas condições financeiras, 
separou-se de Camille.

Em 1867, quando se encontrava 
em Saint-Abresse, chegou-lhe a 
notícia do nascimento do primeiro 
filho. Retornou a Paris, passando a 
viver das prestações de um quadro
—  Mulheres no Jardim —  que Ba
sille lhe comprara. No ano se
guinte, entretanto, a miséria le
vou-o a tal grau de desespero que 
tentou o suicídio. Graças à ajuda 
dos amigos, retomou a vida e o pin
cel, pintando com Renoir a quatro 
mãos, em 1869, La Grenouillère, O b s e r v a n d o  a m u ta ç ã o  d a  lu z ,  c o m p ô s  v in t e  v a r ia n te s  d a  c a t e d r a l  d e  R o u e n .
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Mongóis

A realidade não tem formas nem cores definitvas : "O Parlamento. Londres: efeito do sol sobre a neblina".

obras-primas, entre as quais: A s  
Regatas de Argenteuil, Á s  Papou
las, A Ponte da Estrada de Ferro 
de Argenteuil, Barcos, Regatas em 
Argenteuil, A  Ponte de Argenteuil, 
O Verão e Bacia de A rgenteuil.

Em princípios de 1878, o pintor 
mudou-se para Vétheuil, cidade 
que marcou novo período de sua 
obra, caracterizado pela escolha de 
novos temas: as árvores, os cam 
pos, a aldeia e a neve. Seu trabalho 
ganhou um ritmo intenso.

Dois acontecimentos provoca 
riam reações contraditórias em 
suas telas: o nascimento do se
gundo filho, em 1878, inspirou a 
tela Rua Montorgueil Embandei
rada, e a morte de Camille, em 
1879, traduziu-se na atmosfera me
lancólica do quadro R ua na A l
deia. O ritmo de seu trabalho «per
mitiu que, ao sair de Vétheuil, 
deixasse mais duas obras: Vétheuil 
no Inverno e A Igreja de Vétheuil
— Efeito de Neve.

As Ninféias de Giverny

Por volta de 1880, o grupo dos 
impressionistas achava-se pratica
mente desagregado. Os pintores 
passaram a procurar formas parti
culares de expressão. Mas as diver
gências fizeram com que deixassem 
de ser organizadas as exposições 
do grupo e o impressionismo en
trou em crise.

Em  1883, M onet m udou-se  p a ra  
Giverny e iniciou um período de

constantes viagens. Em companhia 
de Renoir, visitou Cèzanne* em 
L’Estaque, de onde foram para 
Bordighera e Menton. Nesse ano 
realizou se a primeira exposição in
dividual de Monet, na galeria Du- 
rand Ruel. O acontecimento foi 
quase sucesso. O público e a crítica 
começavam a aceitar o impressio
nismo.

Em 1890, Monet conseguiu com
prar a casa de Giverny, dedican
do-se ao trabalho do jardim  aquá
tico, que seria uma fonte de 
inspiração por mais de trinta anos.

Nessa época, começou a produ
zir as séries que consistem na re
presentação do mesmo tema, visto 
em diferentes horas do dia. 0  pri
meiro trabalho foi Choupos à Beira 
do Epte. A série mais conhecida é 
composta pelas vintes variantes da 
Catedral ae Rouen. Para realizar o 
trabalho, Monet 'instalou-se em 
uma casa em frente à catedral, ob
servando a mutação da luz. Assim, 
decompôs as formas da catedral. O 
espectador passa a agir ao observar 
o quadro, pois ele recompõe, se
gundo sua experiência, as formas 
da catedral.

Em 1895, Monet era o pintor 
vivo mais famoso da França. Nesse 
mesmo ano, casou-se com a viúva 
Hoschede e viajou para a Noruega. 
Em 1899, iniciou um estudo sobre 
o jardim  aquático da casa de Gi
verny, que resultou na obra Nin
féias.

Em 1900, em Londres, pintou as

casa do Parlamento e as ponte« do 
Tâmisa. Em 1908, Veneza também 
passaria para as telas impressionis
tas. Dessa época é o quadro Ve
neza —  O Canal Grande.

Durante toda a vida, a dedicação 
ao trabalho não foi perturbada por 
nenhum acontecimento, nem 
mesmo pela doença que lhe amea
çava a visão. No entanto, a produ
ção foi interrompida definitiva
mente a 5 de dezembro de 1926, 
quando contava 86 anos de idade.

Essa longa existência deixou 
uma lição básica para a pintura: 
seu primeiro objeto de estudo deve
ria ser a luz. A realidade não teria 
formas e cores definidas; toda apa 
rência dos objetos dependeria da 
variação da intensidade luminosa e 
seus reflexos. E o pintor deveria 
preocupar-se com a representação 
do objeto visto momentaneamente 
e não como uma idéia abstrata e 
imutável.

Pouco antes de morrer, fez um 
julgamento de seu trabalhOj decla
rando: “Tenho apenas o mérito de 
ter pintado diretamente diante da 
natureza, procurando representar 
minhas impressões diante dos efei
tos mais fugidios, e fico desolado 
de ter sido a causa do nome dado 
a um grupo, do qual a maior parte 
nada tinha de impressionista”.

VEJA TAM BÉM : impressio
nismo; Manet.

A rigor, o nome “mongol” refe
re-se apenas a um pequeno povo 
disperso desde pelo menos dois mi
lênios, pela Mongólia exterior, cer
cado ao norte pelos merkitas, a 
leste pelos tártaros, ao sul pelos ke- 
raitas e a oeste pelos turcos naima- 
nos e uigures. A unificação das tri
bos e as sucessivas conquistas 
promovidas por Gengis* Khan fi
zeram com que a referência a mon
góis se tornasse muito mais abran 
gente. Por isso, alguns estudiosos 
chegam a afirmar que “os mongóis 
foram inventados por Gengis 
K han”. Ele estendeu as conquistas 
de seu povo por toda a Ásia Cen
tral, formando um império que por 
fim abrangia toda a China.

De início, os mongóis formavam 
um povo de guerreiros e pastores 
nômades, que desprezavam qual
quer atividade organizada e ignora 
vam a agricultura e a escrita. Mu
davam se conforme o clima, que na 
estepe sofre grandes variações. Fi
cavam na estepe até o começo do 
verão, quando subiam às m onta
nhas para se protegerem do grande 
calor. Moravam em tendas de feltro 
colocadas em cima de carroças 
para serem transportadas a qual
quer momento. Os carros eram pu
xados por bois, já  que os cavalos 
serviam apenas à locomoção dos 
guerreiros. Para prevenir a tribo 
contra um ataque, organizavam 
uma vigília, com arqueiros entrin
cheirados. Se atacados, disparavam 
flechas ininterruptamente e perse
guiam os invasores, geralmente 
conseguindo vencê-los. Dividiam 
entre si a presa de guerra, assim 
como a caça.

Os mongóis praticavam o xama- 
nismo*, religião do tipo animista 
baseada na crença num ser supe
rior — Tengri, o Céu —  e orien
tada por feiticeiros.

Apesar de nômades e sem orga
nização estatal, os mongóis tinham 
uma hierarquia social rígida: divi
diam-se em tribos, cada uma for
mada por clãs e estes por famílias. 
O clã reunia todas as famílias de 
mesma ascendência e tinha um 
chefe que se subordinava ao chefe 
da tribo. Dividiam-se ainda em 
quatro grupos sociais: a “ aristocra
cia” dirigente, os guerreiros, os ho
mens comuns e os escravos (prisio
neiros de guerra). À “aristocracia”, 
formada pelos chefes dos clãs, per
tenciam as pastagens e os reba
nhos. Cada chefe de clã tinha sob 
suas ordens um grupo de guerrei
ros. O clã dispunha de um territó
rio, onde praticava economia de 
subsistência,sob forma comunitá
ria. Quase não havia trocas de pro
dutos entre clãs. O chefe do clã, 
responsável pela subsistência de to
dos os membros, era quem dirigia 
as caçadas e os deslocamentos. Os 
guerreiros, corpo de defesa do clã 
e de seu chefe, formavam uma cate
goria à parte: embora fosse subor
dinado ao “aristocrata” , um guer 
reiro podia decidir sobre seu 
destino e trocar um clã por outro, 
sem ser considerado traidor.
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Os mongóis combinavam o pa- 
triarcado exercido pelos chefes de 
clãs com uma organização familiar 
do tipo matrilocal: o homem, ao 
casar-se pela primeira vez, tinha 
que ir morar na casa da esposa, que 
sempre pertencia a outro clã. Podia 
ter outras esposas, mas permanecia 
vinculado ao clã da primeira. A su
cessão de família era patrilinear: 
com a morte do homem, o filho 
mais moço buscava uma esposa 
(mas sem deixar a família) e her
dava do pai a tenda, os pastos, os 
utensílios domésticos, os escravos e 
as esposas.

As mulheres ocupavam-se das 
tarefas domésticas e da condução 
dos carros nos deslocamentos. Em 
caso de guerra, assumiam as tare
fas dos homens, enquanto êstes 
combatiam.

Formação do império mongol

Desde o século III, as tribos 
mongóis pressionavam dispersa- 
mente a Pérsia e a China, sem ob
ter sucesso, pois esses impérios 
eram fortes e unidos, enquanto aos 
nômades faltava estabilidade e coe
são política.

Vários chefes tribais tentaram 
promover a unificação mongol. A 
primeira tentativa é feita por Qui- 
du, que consegue unir sob sua li
derança as famílias mongóis borgi- 
gins, no século XI. M as em 1147 
os borgígins são vencidos pelos tár

taros, dos quais se tornam vassa
los, e sua unificação é desfeita.

Também do grupo borgigin 
parte a_segunda tentativa, feita com 
pleno êxito por Temugin (Gengis 
Khan). Escolhido como chefe de 
sua tribo em 1189, ele vence os 
taitchutas, os merkitas, os tártaros, 
os keraitas (confederação de tribos 
concorrente e antiga aliada) e os 
naimanos.

Reconhecido senhor absoluto da 
Mongólia numa assembléia de che
fes, em 1206, Gengis Khan orga
niza um exército nacional com gru
pos de dez mil homens (tumen), 
unifica as leis de cada tribo num 
único código mongol, o Yasak, e se 
lança a novas conquistas. Domina 
os tangouts do noroeste chinês e os 
kin do norte da China (dos quais 
fora vassalo). Cerca e arrasa Pe
quim (1215) e os chineses cons- 
troem para ele uma nova capital, 
Karakorum, à beira do rio Orkon. 
Domina o reino de Khara-Khitay 
no Turquestão Oriental, ataca o 
Turquestão Ocidental e faz desapa
recer as cidades de Samarcanda, 
Nichapur e Herat. Faz expedijões 
à Pérsia, à Geórgia e às planícies 
do rio Don. Ao morrer, em 1227, 
seus mongóis já  controlavam toda 
a Ásia superior, numa extensão de 
6 000 quilômetros. A Gengis Khan 
sucedeu, em 1229, seu terceiro fi
lho, Ogodei (1185-1241), que se 
torna Grão-Khan. Sob seu reinado, 
a conquista mongol prossegue, pa

ralelamente ao progresso de sua ci
vilização. Ogodei estabelece a capi
tal de seu império em Karakorum 
(1235), que se tom a uma cidade 
faustosa.

Em 1231, Ogodei parte para no
vas conquistas. Consolida a anexa
ção da China dos Kin e em pouco 
tempo faz cair sob seu domínio 
toda a Pérsia. Em seguida os exér
citos mongóis penetram na Europa: 
de 1237 a 1240, invadem Kiev, a 
Polônia e a Sibéria; em 1241 ven
cem os húngaros e chegam até 
Viena e a Itália. Mas eles não pre
tendem instalar-se na Europa: ape
nas obrigam os principados russos 
a pagar-lhes altos tributos e ocu
pam as estepes do Volga, onde pas
sam a instalar a chamada “ Horda 
de Ouro”.

Ogodei é sucedido, de 1251 a 
1259, por Mangu Khan 
(12077-1259), que continua a es
tender o domínio mongol sobre a 
China e em 1258 incorpora o cali
fado de Bagdá.

Kublai Khan (1216-1294), chefe 
mongol a  partir de 1259, completa 
o trabalho de seus antecessores na 
China. Em 1277, com a queda de 
Cantão, a China inteira estava sob 
domínio mongol e também, pela 
primeira vez, unificada como um 
só Estado. É o apogeu do império 
e o início de uma nova civilização 
mongol-chinesa. Em 1280, Kublai 
acaba abandonando Karakorum; 
instala-se em Pequim e procla

ma-se imperador da China, fun
dando a dinastia Yuan.

A civilização mongol

A partir do império de Kublai, 
a cultura chinesa foi integrada e de 
senvolvida pelos mongóis. O impé
rio mongol ficou conhecido na Eu
ropa sobretudo através do livro do 
viajante veneziano Marco* Polo, 
que viajou pela Ásia a convite de 
Kublai. Surpreendeu-se com a civi
lização mongol, na época muito 
mais desenvolvida e rica que a eu
ropéia: havia grande número de ci
dades, ruas pavimentadas, agricul
tura evoluída e intenso comércio 
(interno e com o exterior).

Pequim já  era uma vasta metró
pole, com seis milhas de extensão 
e grandes subúrbios. Nela se desta
cava o palácio de Kublai: extrema
mente luxuoso, era todo feito em 
mármore, ouro, prata e pedras pre
ciosas. Mercadorias circulavam 
por um canal aberto entre a capital 
e o porto de Hang-chou (a cha
m ada Veneza chinesa).

O comércio e a navegação de 
Hang-chou eram mais intensos que 
na Europa e na época de Kublai 
havia 15 000 navios nesse porto.

Comerciantes árabes e até euro
peus estavam em contato perma
nente com o império através da 
“Rota da Seda”.

O Estado exercia controle sobre 
a economia em diversos setores. O

Em vinte anos, o mongol Gengis Khan dominou a Ásia superior. Seus sucessores completaram a conquista da China, formando uma nova civilização.
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imperador comandava pessoal
mente a caça anual, destinada a es
tocar comida para alimentar a po
pulação no inverno. Além disso, 
cada cidade dispunha de um celeiro 
público, com a mesma finalidade. 
O Estado intervinha na agricultura, 
determinando quais produtos de
viam ser cultivados e qual a quanti
dade a ser semeada. As culturas 
eram muito variadas, mas destaca
vam-se as de arroz e milho miúdo. 
Muito bem cuidadas, as plantações 
eram bastante rendosas. O impera
dor comprava os excedentes agrí
colas e os distribuía aos pobres nos 
períodos de falta de alimentos.

O comércio também era contro
lado: cada mercador tinha que pa
gar impostos e taxa de alfandega 
ao chegar a um porto. A cidade de 
Hang-chou pagava 14 700 sacos de 
ouro por ano ao imperador pelo di
reito de comerciar.

Na indústria, destacavam-se as 
produções de seda, outros tecidos, 
armas, objetos de ferro e de metais 
preciosos e manufaturas que usa
vam o carvão mineral como fonte 
de energia.

Para governar o enorme império, 
foi instituído um eficiente sistema 
de comunicações: um correio que 
empregava 300 000 cavaleiros co
locados de três em três milhas.

A sociedade mongol modifi- 
cou-se com a consolidação do im 
pério. A antiga vida comunitária 
transformou-se em regime feudal, 
com distribuição de territórios 
(cubi), pelo imperador aos guerrei
ros que mais se destacavam. Esses 
senhores de terras pagavam tributo 
ao governo e os recolhiam das 
famílias de camponeses sob seu 
mando. Tinham ainda o poder de 
repartir as pastagens e aplicar a 
justiça em seus domínios. Mas a 
grande autoridade era o imperador, 
frente ao qual, nas cerimônias, to
dos deviam colocar-se num plano 
mais baixo.

A sociedade estratificou-se em 
três camadas básicas: na primeira, 
os mongóis; abaixo deles, os turcos 
e europeus que trabalhavam na ad
ministração e no comércio; e na 
mais baixa os chineses.

Era proibido aos mongóis casar 
com chineses, pois considera
vam se um povo superior.

Declínio e expulsão

A ambição dos mongóis não ter 
minou com a conquista da China. 
Depois de ter pacificado e domi- 
naao a Coréia, Kublai mandou 
emissários ao Japão para exigir 
vassalagem, mas esse país recu
sou-se a reconhecer a soberania do 
Grão-Khan. Em 1273 os mongóis 
atacaram o Japão, sem sucesso. 
Fracassaram também as expedi
ções a Java e àlndochina, em l292.

Kublai morreu em 1294 e foi su
cedido pelo neto Temur, que ado
tou o nome chinês de Theng-Tsong. 
Ao tomar-se imperador, Kublai 
abolira o costume mongol segundo 
o qual o soberano era eleito pela 
assembléia da aristocracia, e ado
tara  a tradição chinesa, que consi
derava hereditário o título de impe
rador. Por isso, Temur teve que 
lutar contra mongóis que se nega
vam a reconhecer o domínio suces
sivo de sua família. A unidade do

império estava ameaçada e come
çava o seu declínio.

Temur permaneceu no trono até 
1307, conseguindo, apesar de tudo, 
manter a potência mongol. Mas 
seus sucessores, por estarem mais 
interessados na bebida e na caça do 
que nos negócios do Estado acaba
ram perdendo a autoridade, o que 
favoreceu então a desintegração do 
império.

Toghan-Temur, o último impera
dor mongol, teve que enfrentar as 
massas pobres chinesas que se reu
niam nas aldeias em rebeldia con
tra ele. Criaram-se sociedades se
cretas para opor resistência aos 
mongóis.

Em 1355, o sul da China estava 
em revolta aberta contra a ocupa
ção mongol, enquanto o norte era 
novamente atacado por tribos tár
taras que se aproveitavam do enfra
quecimento do império. Os mon
góis mandaram a maior parte das 
tropas para defender a fronteira 
norte, e as imobilizaram ao longo 
da Grande Muralha.

Isso favoreceu as forças rebeldes 
internas, que iniciaram uma luta de 
guerrilhas.

Tchou Yuan-tchang, chefe de 
uma das sociedades secretas, con
seguiu conquistar a cidade de Nan
quim e as províncias do sul. Em 
1368, os rebeldes davam o golpe fi
nal, entrando em Pequim e fazendo 
o imperador fugir para as estepes 
de seus ancestrais. Tchou Yuan- 
tchang foi proclamado imperador, 
iniciando a dinastia chinesa dos 
Ming. Os mongóis seguiram o des
tino de seu chefe deposto e disper
sar am-se novamente pelas estepes 
asiáticas. Seus antigos domínios al- 
taicos só seriam restabelecidos no 
século XX.

O desenvolvimento da civiliza
ção dos mongóis terminou com sua 
expulsão da China, mas a cultura 
desse país permaneceria fortemente 
influenciada por ela.

VEJA TAM BÉM : Ásia; China, 
História da; Gengis Khan; Mongó- 
lia.

Os japoneses resistiram com sucesso às tentativas mongóis de conquista.

O italiano Marco Polo viajou pela China a serviço do governo de Kublai.

A vida nômade do povo mongol —  formado por cavaleiros e pastores —  estimulou seu espírito de conquista.
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Mongólia

SUM ÁRIO

Localização: Ásia Central 
Limites: URSS (N); China (S, L e 0) 
Superfície: 1 565 000 km2 
População: 1 197 6 0 0 hab.
Cidades principais:

Ulan Bator (capital - 287 000  
hab.)

Idiomas: mongol (escrito em alfa
beto russo): kazakh 

Religião: lamaísmo (forma de bu
dismo)

Aeroporto principal: Ulan Bator 
Rodovias: 8 640 km 
Ferrovias: 2 41 3 km 
Unidade monetária: tõgrõg, dividido 

em 100 móngõ

No século XIV, quando perde
ram o domínio da China* e o 
grande império de Gengis Khan* se 
desintegrou, os mongóis* dispersa- 
ram-se pelas estepes asiáticas. Ape
nas os mongóis exteriores ou do 
Norte conservaram a posse de seu 
território; e mesmo esses, a partir 
de 1635, se submeteram aos impe
radores chineses manchus. Essa si
tuação ficou inalterada até o século 
XX. Em 1911, com a revoluçãc 
nacional burguesa, a deposição da 
dinastia mançhu e a proclamação 
da República na China, os prínci
pes mongóis proclamaram a Mon
gólia Exterior (atual Mongólia) 
uma monarquia independente, con
duzida pelo chefe religioso, o Da- 
lai-Lama ou Grande Lama. A 
Mongólia Interior permaneceu inte
grada à China, como província.

Um tratado assinado em 1915 
estabeleceu suserania chinesa e 
controle russo dos negócios estran
geiros. De 1919 a 1921, depois da 
Revolução Russa, forças soviéticas 
expulsaram os suseranos chineses e 
novamente a Mongólia procla
mou-se independente.

Com a morte do Dalai-Lama, 
em 1924, os comunistas tomaram 
o poder, proclamando a República 
Popular da Mongólia. O novo re
gime, auxiliado pelos soviéticos, 
iniciou uma longa luta para extin
guir o sistema de produção ba
seado na propriedade privada, e 
reorganizar a economia. O isola
mento secular do país começou a 
ser rompido com a instalaçao do 
telégrafo e da primeira ferrovia.

Em 1950, China e URSS assina
ram um tratado garantindo a inde
pendência da Mongólia. Na década 
de 60, o conflito sino-soviético re
percutiu no país, que continuou 
pendendo para o lado russo: em 
1962, o governo mongol pediu à 
China que retirasse os operários 
enviados para trabalhar em cons
truções e os simpatizantes do re
gime chinês foram expurgados do 
Partido Popular Revolucionário da A população rural compõe se basicamente de criadores nomaaes. (Tenda circular de lona. feltro e madeira )

O país formou-se primeiro como monarquia teocrática. (Demônio lamaísta.)

Mongólia (comunista); em 1969, o 
primeiro-ministro mongol (no po
der desde 1952) manifestou aberta
mente suas divergências em relação 
a Mao* Tse-Tung. O final da dé
cada foi marcado por algum pro
gresso econômico, após a consoli
dação das reformas estruturais. A 
Mongólia adota instituições admi
nistrativas e educacionais segundo 
o modelo soviético e ingressa no 
COM ECON (comunidade econô
mica socialista liderada pela União 
Soviética).

Um país sem cidades

A população rural representa 
61% do total e compõe se de cria
dores nômades de gado, em pro
cesso de sedentarização. O pro
cesso de industrialização e 
concentração urbana, embora inci
piente, encontra-se em curso. O no- 
madismo foi acentuado pelas con
dições inóspitas: os criadores 
deslocavam-se no inverno para lu
gares mais abrigados do vento, e, 
na primavera, em busca de água, 
que recolhiam do degelo das neves.

A Mongólia é um país pratica
mente sem cidades. A capital, Ulan 
Bator, concentra 40% de toda a 
produção industrial do país. A or
ganização administrativa e a indus
trialização fizeram aparecer peque 
nas cidades, como Darkhan, o 
segundo centro industrial, onde se 
concentra a produção metalúrgica.

Reformulação econômica

Depois do final do império mon
gol, a economia do país estava nas 
mãos de algumas famílias e do 
clero lamaísta, que possuíam a 
quase totalidade da terra e do gado.
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Ao tomarem o poder, os comunis
tas transformaram radicalmente 
essa estrutura: a terra, os recursos 
naturais, as usinas, as organizações 
bancárias e de transporte passam 
para controle do Estado e sua 
posse privada é proibida por lei. 
No ehtanto, garante-se aos cida
dãos a  propriedade privada do 
gado, de implementos agrícolas e 
moradias. O Estado controla e pla
neja a produção e a distribuição 
centralizadamente.

A coletivização teve inicio a par
tir de 1950, concretizando-se numa 
grande reforma estrutural através 
do plano trienal de 1958/1960, 
quando terminou a exploração do 
trabalho individual dos criadores 
nômades e os rebanhos foram rea
grupados em cerca de 350 unidades 
de exploração comunitária.

Predominantemente agro-pasto- 
ril, a Mongólia tem nos produtos 
de . origem animal sua grande ri
queza (80% das exportações), 
sendo a pecuária a primeira ativi
dade econômica do país. Em 1970, 
o rebanho foi estimado em 26 mi
lhões de cabeças. Toda a terra agrí
cola e 80% da pecuária pertencem 
a fazendas cooperativas ou esta1 
tais: em 1967, havia 309 cooperati
vas e 45 estatais.

A agricultura é prejudicada pela 
escassez de chuvas (250 mm/ano) 
e pelos métodos tradicionais de cul
tivo. A pecuária enfrenta dificulda
des de consolidação pelos hábitos 
nômades dos arat (criadores nôma
des que seguem os rebanhos, mu
dando quase vinte vezes por ano). 
A solução encontrada para enfren
tar esses problémas foi a formação 
de fazendas cooperativas, que ini
ciassem um processo de sedentari- 
zação, e a estocagem de alimentos, 
realizadas com a ajuda russa.

A campanha dos cereais de 1960 
impulsionou a coletivização agrí
cola, estimulando o cultivo de ce
reais em terras virgens. A partii 
dela, a Mongólia passou de parco 
produtor para o mercado interno a 
pequeno exportador de trigo. A es
tocagem de alimentos para o con
sumo animal (visando a extinguir o 
nomadismo de inverno) tambem se

desenvolveu nesse período. Além 
disto, foram implantadas técnicas 
mais modernas de irrigação que, 
embora ainda deficientes, tendem a 
superar o problema de escassez de 
chuvas.

Os preços dos produtos agro-pe- 
cuários sao fixados pelo Estado, de 
modo a permitir que as cooperati
vas mantenham adequadamente o 
nível de vida dos produtores e en
frentem as necessidades de investi
mento. As cooperativas que supe
ram as previsões dos planos de pro
dução podem vender o excedente 
ao Estado ou a outras cooperati
vas, por um preço que beira o do
bro do fixado. A indústria e o co
mércio também estão nas mãos do 
Estado, ou através da propriedade 
estatal direta, ou das cooperativas. 
A produção cooperativa destina-se 
ao consumo interno e é menor do 
que a estatal.

A principal indústria está ligada 
aos produtos pecuários, mas está 
previsto o incremento do extrati
vismo mineral (desde o petróleo, 
que já  é suficiente para o consumo 
interno, ao ouro e à hulha, princi
palmente), com base em capital 
chinês e soviético.

O comércio externo é monopólio 
estatal. 80% das exportações diri- 
gem-se para a URSS e o restante, 
para outros países socialistas, 
Suíça e Japão. A importação está 
centrada em bens de consumo, ma
quinarias e matérias-primas, tor
nando constante o déficit na ba
lança comercial.

Problemas climáticos

Por todo o país encontra-se a 
mesma estrutura de relevos e de
pressões e o mesmo regime de ven
tos e de temperaturas extremas. É 
uma região essencialmente conti
nental, abrangendo duas grandes 
zonas: a parte montanhosa ao 
norte e a oeste e o deserto de Gob 
ao sul e a leste.

A região montanhosa ocupa a 
maior parte do território, com pla
naltos e cadeias que se estendem 
por 2 000 km. Destacam-se a ca
deia Altai (com o pico Tabyn- A amizade com a URSS consolidou-se na visita do monarca a Lênin (1921!

A capital e alguns núcleos indus
triais são as únicas áreas urbanas. 
(Residências de Ulan-Bator.)

Bogdo Ola, de 4 356 m) e os mon
tes Tannu Ola, limitados ao norte 
pelo rio Ianissei, que se dirige para 
a URSS. Ainda nessa área estao os 
montes Sajan, na fronteira leste 
com o território russo. Esta região 
apresenta ainda o principal no hi
drográfico mongol, de uma rede hi
drográfica limitada às encostas ex
ternas dos maciços do norte. A 
bacia mais importante, com 
282 000 km 2, é formada pelos rios 
Selenge (que se alimenta nas gelei
ras do maciço Hangayn) e Orchon. 
A oeste há vários lagos que sobre
vivem graças à neve e às geleiras. 
A noroeste dos montes Sajan há 
densas florestas de cedro, pinho e 
flora típica da região siberiana. Em 
direção ao sul começam a aparecer 
extensas pradarias que, ate o de
serto de Gobi, fornecem excelentes 
pastagens, especialmente nas ba
cias do Selenge e do Alto Ianissei.

O deserto de Gobi deve ser con 
siderado muito mais como uma es
tepe deserta que se estende pela 
parte oriental da Mongólia. Em seu 
limite norte, altas montanhas origi
nam rios que geram áreas de boas 
pastagens. Ao centro, um a vegeta
ção desértica esparsa surge no ve
rão, e ao sul, onde as chuvas são 
mais generosas, a vegetação é mais 
densa. A região compõe-se de ca
deias montanhosas isoladas, baixas 
e desgastadas. Os fortes ventos var
reram o terreno, onde finas cam a
das de solo propiciam o cresci
mento apenas de gramíneas*. Os 
cursos d água são raros, destacan
do-se o Kerulen, a nordeste.

O clima 'apresenta variações 
bruscas num mesmo dia. Os ven
tos, fortíssimos e regulares, dão ori
gem às tempestades secas da mon
ção marítima de verão. As chuvas 
são fracas e raras.

A qualidade do solo mongol de
cresce juntamente com o relevoro 
solo mais pobre é o do Gobi, carre
gado de sal, salitre e magnésio, de 
difícil exploração agrícola.

VEJA TAM BÉM : Ásia: China; 
Gengis Khan; Mongóis.
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Monocotiledôneas

As monocotiledôneas e as dicoti
ledôneas* representam classes da 
subdivisão das angiospermas (plan
tas cujas sementes estão contidas 
no interior dos frutos). A diferença 
básica entre as duas —  indicada no 
próprio nome —  é que o embrião 
da semente das monocotiledôneas 
possui um único cotilédone (folha 
cotiledonar), enquanto nas dicotile- 
dôneas são em número de dois, 
além de outras particularidades de 
ordem morfológica e anatômica.

Estimulando a digestão dos ali
mentos acumulados no endos- 
perma (albúmen das sementes), o 
cotilédone das monocotiledôneas 
não tem a função clorofiliana ou de 
acumular reservas comuns às dico- 
tiledôneas. Ele absorve e transfere 
os produtos dessa digestão para o 
corpo do embrião, que começa a se 
desenvolver à medida que a se
mente germina. Desta maneira, o 
cotilédone não emerge das semen
tes das monocotiledoneas em ger
minação, como acontece na maio
ria das dicotiledôneas — 
permanece dentro delas, alimen
tando o embrião, cuja radícula logo 
se exterioriza, seguida do caulículo 
e da plúmula.

Caules e raízes

Enquanto nas dicotiledôneas 
caules e raízes apresentam um cres
cimento secundário em espessura, 
nas monocotiledôneas a espessura 
é conseguida graças ao tecido em
brionário existente no ápice do 
caule ou no subápice da raiz, deter
minando um crescimento primário. 
A formação de lenhos bem desen
volvidos nas dicotiledôneas é con
seqüência da produção de novos 
elementos à medida que crescem. 
Isso ocorre pela existencia de um 
cilindro de meristema (tecido em
brionário cujas células se dividem) 
entre o córtex e o lenho, que as mo
nocotiledôneas não possuem. 
Dessa maneira, os caules e raízes 
das monocotiledôneas apresentam 
apenas uma estrutura anatômica de 
tipo primário com os tecidos con
dutores reunidos em feixes líbero- 
lenhosos isolados uns dos outros 
por parênquima (nos caules), ou 
dispostos num cilindro central de 
estrutura primária (nas raízes).

Folhas e frutos

A face inferior de uma folha de 
milho apresenta uma nervura para- 
lelinérvia, comum às monocotile
dôneas, diferente da folha de feijão, 

ue é reticulada como a maioria 
as dicotiledôneas. Os diversos 

verticilos florais e os frutos das pri
meiras são organizados com nítida 
trimeria, como demonstram suas 
sépalas, pétalas, estames e carpe- 
los, enquanto nas dicotiledôneas 
eles são tetrâmeros ou pentámeros.

Ordens, gêneros e espécies
A  c la s s i f ic a ç ã o  m a is  u su a l d a s

monocotiledôneas inclui catorze

ordens: Helobiae, Triuridales, Lilii- 
Jlorae, Juncales, Bromeliales, Com- 
melinales, Graminales, Príncipes, 
Synathae, Spathiflorae, Pandana- 
les, Cyperales, Scitamineae e Mi- 
crospérmae.

Na ordem Helobiae incluem-se 
nove pequenas famílias de plantas 
herbáceas, que vivem comumente 
em ambientes aquáticos ou palus
tres: Alismataceae, Butomaceae, 
Hydrocharitaceae, Scheuzeriaceae, 
Aponogetonaceae, Juncazinaceae, 
Potamogetonaceae, Zannichellia- 
ceae e Najadaceae.

Entre as Alismataceae encon
tra-se o gênero Sagittaria, de am
plas lâminas foliares emergentes, 
mflorescências eretas e flores páli
do- amareiadas. O gênero Echino- 
durus ou “chapéu-de-couro”, da 
mesma família, também é comum 
no Brasil.

Há plantas pertencentes à famí
lia das Hydrocharitaceae que se

criam em tanques ou aquários. É o 
caso do gênero A nacharis (Elodea), 
muito usado em laboratórios de fi
siologia vegetal para demonstração 
de fotossíntese*. O gênero Valisne- 
ria, ornamental, é de vida aquática 
submersa; da família Hydrochari
taceae fazem parte ainda a Thalas- 
sia e a Halophila, gêneros mari
nhos, encontrados no Caribe e no 
nordeste brasileiro.

Na família Aponogetonaceae 
destaca-se a espécie Aponogeton 
fenestralis, planta aquatica sub
mersa com folhas fenestradas, de 
grande efeito ornamental em aquá
rios.

O gênero Potamogeton, das Po
tamogetonaceae, encontrado em la
goas e rios do mundo todo, tam 
bém é cultivado em aquários. Os 
demais gêneros caracterizam-se 
por serem todos de tipo marinho; 
nas baías do sul do Brasil é comum 
encontrar o gênero Ruppia.

Nos jardins e na culinária

Entre as dezessete famílias das 
Liliiflorae destacam-se geralmente 
as Liliaceae, Xanthorrhhoeaceae, 
Stemonaceae, Agavaceae, Haemo- 
doraceae, Amaryllidaceae, Dios- 
correaceae, Velloziaceae e Irida- 
ceae.

A cebola e o alho (Allium), a ba
bosa (Aloe), a salsaparrilha 
(Smila), a açucena amarela (Heme- 
rocallis), a tulipa (Tulipa), o aga- 
panto (Agapanthus) e o aspargo 
(Aspargus), apreciado na culinária 
por seus brotos, são comuns no 
Brasil e pertencem aos 220 gêneros 
e 3 500 espécies da família das Ü- 
liáceas.

As Agavaceae apresentam vá
rios gêneros ornamentais, alguns de 
interesse econômico. Em solo bra
sileiro podem ser encontrados as 
dracenas (Dracena), a pita (Four- 
croya), o sisal (Agave) e a espada-

"Eucalypta contorta" em processo
de maturação, com suas cápsulas
protegidas por capuz.

Monocotiledôneas germinantes e suas diferentes partes: 1) "Paris quadrifo-
lia": 2.) "Allium cepa" (alho): 3) "Glivia miniata": 41 "Zea mavs" (milho);
5) "Manunculus ficaria"; a) cotilédone; b) coleoptile; c) raiz.
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de-são-jorge (Sansevieria). No Mé 
xico, o pulque, a tequila e o mescal, 
bebidas bastante populares, são ob
tidas de uma espécie de Agave.

As Amaryltidaceae (amarilidá- 
ceas*) são também muito conheci
das no Brasil devido ao grande nú
mero de seus géneros e espécies 
ornamentais, como o Crinum, a 
Amaryllis, o Hippeastrum, a Cli- 
via, o Zephirantes, a Eucharis e o 
Narcissus.

Nas regiões montanhosas do 
Brasil encontram-se as grandes e 
floridas canelas-de-ema (Vellozia), 
da família Velloziaceae.

O cará, parte da alimentação do 
camponês brasileiro, pertence ao 
gênero Discorea, da pequena famí
lia das Discoreaceae.

Plantas aquáticas

Entre as Pontederiaceae, família 
de plantas aquáticas flutuantes ou 
enraizadas no fundo de pequenas 
lagoas e brejos, um dos peneros 
mais conhecidos é o aguape (Eich- 
hornia). Na espécie Crassipes, ele 
apresenta pecíolos dilatados, ricos 
em aerênquima, o que auxilia na 
flutuação da planta. Abundantes 
em açudes, barragens e canais de 
navegação fluvial dos Estados Uni
dos, são combatidos pela pulveri
zação de herbicidas.

Com 1 500 espécies e aproxima 
damente setenta gêneros, alguns 
cultivados, por exemplo, a paíma- 
de-santa-rita (Gladiolus), a íris 
(íris), Tigridia, Freesia e Neoma- 
rica, pertencem à família das Irida- 
ceae, encontradas no mundo todo.

O abacaxi e os cereais

O abacaxi* (Ananas sativus) 
pertence às Bromeliaceae, única 
família da ordem das Bromeliales, 
destacada pela beleza de suas plan
tas (gravatás*) e também por sua 
considerável importância econô
mica.

As Commelinales incluem oito 
famílias, entre as quais as Comme- 
linaceae, com gêneros como a Tra- 
descantia e a Zebrina, conhecidas 
no Brasil como trapoeraba e usa
das na medicina popular.

Representando, talvez, a ordem 
mais importante para o homem, as 
Graminales possuem apenas uma 
família — as Gramineae (gramí- 
neas*) — , de grande significado 
econômico pelos cereais que forne
cem e pelas espécies forrageiras*.

Palmeiras e coqueiros

As palmeiras* e coqueiros per
tencem à família Palmae, única da 
ordem Principes. Seus representan
tes são geralmente de porte arbus
tivo ou arbóreo, com raros casos de 
hábito trepador. Nessa família os 
caules são tipicamente estipe e o 
grande diâmetro de muitos deles 
deve-se apenas a um crescimento

firimário. Em alguns casos os cau- 
es são subterrâneos, parecendo 

que a palmeira é acaule. A ramifi
cação e rara.

Nessa família encontram-se 236 
gêneros e 3 400 espécies distintas. 
O babaçu (Orbignia), que domina 
extensas áreas do Estado do M ara
nhão, fornecendo óleo comestível e 
industrial e ração para gado, é dc

grande importância para a econo
mia brasileira. Suas folhas são tam 
bém bastante utilizadas para a 
construção de ranchos. A carnaúba 
(Copernicia cerifera), desenvolvida 
e cultivada no Piau! e no Ceará, 
produz na superfície de suas folhas 
uma cera de múltiplas aplicações 
industriais.

Do coco-da-baía (Cocos nuci- 
fera) come-se o endosperma de sua 
única semente. A parte,comestível 
do palmito (Euterpe edulis) são 
suas folhas jovens e macias, em es
tado embrionário, protegidas pelas 
bainhas das folhas mais velhas, no 
topo da planta. Em geral, o tempo 
necessário para uma palmeira cres
cer e produzir um palmito médio é 
de oito a dez anos, e para sua co
lheita é preciso derrubar toda a ár
vore. A tam areira (Phoenix) é outro 
gênero de importância econômica. 
A macaúba pertence ao gênero 
Acrocomia

Nos cerrados do Brasil central 
encontram-se com freqüência os 
gêneros Syagrus, Attalea, Diplo- 
themium, Acanthococus. Uo norte e 
nordeste o buriti (Mauritia), o licuri 
(Cocos) e o dendê (Elaeis) são 
muito comuns. E$te último, que foi 
transportado da África, fornece um 
óleo comestível muito apreciado.

Outras ordens

Entre as Sparthiflorae encon
tra-se a Araceae, família muito 
grande, distribuída pelos trópicos e 
vivendo como plantas terrestres ou 
epífitas* e, raramente, como aquá
tica (Pistia). Os anturios (Anthu-
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A "Vallisneria spiralis" (esquerda) vive toda submersa em águas estagnadas. A orquídea tem vida parasitária.

F r u to  d o  d e n d ê , d o  q u a l s e  e x t r a i  u m  ó le o  u s a d o  n a  c o z in h a  n o r d e s t in a .
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rium) e filodendros ou imbés (ou 
ainda banana-de-macaco) são desta 
família.

Outros gêneros conhecidos e de 
valor ornamental são o tinhorão 
(Caladium), copo-de-leite (Zante- 
deschia), comigo-ninguém-pode 
(Diejfenbachia) e a erva-de-santa 
luzia (Pistia). A taioba (Alocasia), 
o inhame (Colocasia) e o conhaco 
(Asterostigma) distinguem-se entre 
as aráceas, que são usadas na ali
mentação.

A ordem Pandanales com 
preende apenas três famílias, entre 
elas a Typhaceae, onde se encontra 
a taboa (Typha) dos brejos, com 
suas típicas inflorescências mar- 
rom-avermelhadas.

As Cyperaceae constituem a 
única família das Cyperales, que 
compreende setenta generos e in
clui mais de 3 500 espécies, muitas 
vezes confundidas com as gramí- 
neas, devido aos hábitos semelhan
tes. O papiro-do-nilo, utilizado pe
los egípcios, assim como a tiririca, 
que prejudica os jardins, pertencem 
ao gênero Cyperus (que, junta
mente com o Carex e o Eleocharis, 
revelam-se os mais ricos em espé
cies).

A banana faz das Musaceae a 
mais importante família da ordem 
Scitaminae, pelo aspecto econô
mico. Os outros gêneros — Strelit- 
zia, Ravennala e Heliconia — sa
tisfazem mais aos interesses 
ornamentais.

Compreendendo setecentos gê
neros e 20 000 espécies, as Orchi- 
daceae constituem a única e nume
rosa família das Microspermae. 
Sua importância reside pratica
mente nas espécies e nos híbridos 
ornamentais que propicia, perten
centes a gêneros como Laelia, Cat- 
tleya, Brassavola, Miltonia, Cata- 
setum, entre outros.

Na evolução da linguagem musi
cal, a transição da  monodia para a 
polifonia constituiu a mais mar
cante revolução sofrida pela mú
sica ocidental. Tal como a harmo
nia, as formas monódica e 
polifônica representaram fases de 
um desenvolvimento musical contí
nuo (que ainda está em processa
mento). Nesse sentido, e em oposi
ção a “polifonia”, o termo 
“monodia” indica a composição a 
uma só voz, com ou sem acompa
nhamento orquestral. A interven
ção instrumental —  quando ocorre
—  limita-se a seguir a melodia do 
canto, em uníssono ou em oitava. 
Isso acontece na citarodia (canto 
com acompanhamento de cítara) e 
na aulodia (em que qualquer execu
ção de canto — monódico ou coral
— é seguida pelo aulo, que repete 
a melodia do intérprete em oitava 
superior).

Praticada durante a Antiguidade 
(pelos gregos) com cítara e aulo e, 
na Idade Média, através das can
ções populares, de gesta, do canto 
gregoriano, dos trovadores e dos 
dramas litúrgicos, a forma acom
panhada de monodia permaneceu 
até o século XIX  nas canções po
pulares européias. A forma monó
dica foi característica comum da 
música até a Idade Média. Nas ci
vilizações antigas nãq se compu
nham canções para várias vozes: 
os conjuntos vocais entoavam em 
uníssono. As exceções eram pou
cas: a flauta dupla existia por volta 
de 3 000 a.C. e podia emitir dois 
sons simultâneos; e o órgão antigo 
(hidráulico), utilizado em Alexan-

VEJA TAM BÉM : Abacaxi; Am a- 
rilidáceas; Dicotiledôneas: Gram! 
neas; Palmeiras.

Planta do género "Aechmea", ori
ginária da América do Sul.

N a  m o n o d ia ,  a  in te r v e n ç ã o  in s t r u m e n t a l  a c o m p a n h a  o  c a n t o ,  e m  u n ís s o n o

Praticada desde a Antiguidade, a forma monódica permaneceu até o século XIX, na canção popular européia.
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dria (300 a.C.), possibilitava o fun
cionamento de dois tubos ao 
mesmo tempo. Além disso, o regis
tro vocal ae homens, mulheres e 
crianças apresentava as diferenças 
naturais. Daí concluir-se a existen- 
cia de uma polifonia rudimentar 
antes de seu aparecimento, de 
modo organizado, na Idade Média.

Os primeiros documentos refe
rentes a polifonia datam do século 
IX. Ainda na Idade Média e no 
âmbito da monodia, coexistiram 
formas de estrutura livre, madriga 
lesca — das quais surgiu o recita- 
tivo — , e formas de canção estrófi- 
cas. Da combinação das duas 
nasceu a cantata, decorrente do 
aparecimento, na Itália, no início 
do século XVII, da monodia com 
baixo contínuo. Isso produziu 
sensível transformação na música 
vocal então dominante: o madrigal 
com baixo contínuo, o moteto com 
baixo contínuo —  Giulio Caccini 
e Cláudio Monteverdi — , a canço
neta com baixo contínuo e o con
certo eclesiástico —  Ludovico 
Grossi (1564-1645).

A expressão “ baixo contínuo”, 
na teoria musical, designa uma 
parte do baixo à qual pode adicio- 
nar-se uma indicação, através da 
notação sumária, dos acordes que 
devem constituir o substrato har
mônico da composição. Chama- 
va-se contínuo porque se prolon
gava durante toda a composição, 
ou seja, uma melodia cantada era 
sustentada por um baixo contínuo 
e o espaço intermediário era preen
chido por um acompanhamento ca
racterizado pela ausência do desen
volvimento polifônico.

Em fins do século XVI, em Flo
rença, poetas, compositores e no
bres reuniram-se em torno do 
conde Vernio Giovanni Bardi 
(1534-1612/15), mecenas do grupo 
Camerata Fiorentina, que se pro
punha a renovação do drama 
grego, através da ópera.

No carnaval de 1597, na casa do 
florentino Jacobo Corsi (1560- 
1604), foi levado à cena o primeiro 
drama per musica, utilizando-se a 
monodia com baixo contínuo. A 
partir dessas experiências e_ sobre
tudo depois da publicação das 
Nuove Musiche (1601), de Caccini, 
e dos Concerti Ecclesiastici (1602), 
de Grossi, o uso do baixo contínuo 
consolidou-se na Europa — até 
1750, não houve um gênero musi
cal que não o empregasse.

Caccini e muitos outros compo
sitores da época ainda observavam 
as regras severas do desenho meló
dico, mas Monteverdi transportou 
para a monodia a liberdade de con
dução das vozes e o livre emprego 
das dissonâncias adquiridas no ma
drigal.

No século XVII, a partir da mo
nodia com baixo contínuo, o solo, 
a ária, a canção, o recitativo seco 
e o acompanhado constituíram for
mas predominantes do canto*.

Abrangendo historicamente os 
séculos XVII e XVIII, o baixo 
contínuo era mais executado no 
cravo, órgão e alaúde e, no século 
XVIII, no violoncelo.

Monotremados

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Subclasse: Prototheria 
Ordem: Monotremata 
Famílias: Ornithorhynchidae e 

Tachyglossidae

Os monotremados constituem 
uma ordem de mamíferos de estru
tura anatômica relativamente pri
mitiva e exibem diversas afinidades 
com os répteis. Conhecidos por res 
tos fósseis de 1,5 milhão de anos 
(do Pleistoceno), são encontrados 
apenas na Austrália, Tasmânia, 
Nova Guiné e Papua. Os únicos re
presentantes vivos da ordem —  or
nitorrincos e équidnas, pertencen
tes às famílias ornitorrinquídeos e 
taquiglossídeos — sobreviveram 
somente na Oceania e em ilhas pró
ximas, graças ao isolamento geo
gráfico, que impediu o apareci
mento de formas concorrentes mais

especializadas. Essa distribuição 
geográfica é a mesma dos tempos 
geológicos anteriores.

Morfologia externa e interna

Atualmente, os monotremados 
são representados por poucas espé
cies, todas de pequeno porte, com 
o corpo revestido de pêlos finos ou 
acúleos, tronco maciço e patas 
mais ou menos pequenas. Devido 
às diferenças existentes em relação 
aos outros mamíferos, formam um 
grupo especial. E, mesmo dentro 
deste grupo, as diferenças entre os 
elementos das duas famílias ainda 
são marcantes.

O esqueleto dos monotremados 
m ostra uma estrutura bastante pri
mitiva, com cintura escapular, os
sos coracóide e pré-coracoide e cin
tura pélvica (esta, como nos 
marsupiais*, sustenta os ossos mar
supiais). A presença de um osso co
racóide distinto constitui um caso 
único entre os mamíferos.

Os machos de ambas as famílias 
apresentam, na parte interna das

Íiatas traseiras, na altura da articu- 
ação tarso-metatarso, um esporão 

percorrido por um conduto. Por 
esse canal passa um líquido produ
zido pela glândula de veneno, e que 
tem ação sobre o plasma sanguí
neo, coagulando-o. Como o tama 
nho da glândula de veneno au
menta no período de acasalamento, 
acredita-se que ela constitua um

caráter sexual secundário, impor
tante na luta travada entre os ma
chos pela conquista da fêmea.

Outra característica comum aos 
monotremados é a temperatura do 
corpo, que varia (entre 22 e 36° C) 
com a do ambiente.

Os aparelhos reprodutor e diges
tivo dos monotremados terminam 
por uma cloaca, e as fêmeas não 
possuem útero nem vagina. Ao 
contrário de todos os outros mamí
feros, os monotremados põem 
ovos, dos quais saem os filhotes, 
que são amamentados pela mãe. 
Mas (ainda diferindo dos outros 
mamíferos) as glândulas mamárias 
não se juntam  em mamas verdadei
ras, formando simplesmente dois 
campos glandulares. A dentição 
aparece somente nos Filhotes.

ORNITORRINQUÍDEOS — 
O nome ornitorrinco vem do grego 
e significa “animal com bico de 
pato . Com cerca de 60 cm de 
comprimento, em média, possuem 
patas curtas e pés com cinco dedos 
unidos por membranas. As patas 
servem para a natação; as anterio
res, mais musculosas, são usadas 
também para escavar as tocas. A 
cabeça é pequena, o focinho ter
mina em forma de bico de pato, e 
a boca possui mandíbulas bem de
senvolvidas e revestidas por um es
trato córneo. A língua, chata e car
nosa, apresenta uma calosidade 
que fecha perfeitamente a boca. Os

Exímio nadador, o ornitorrinco é uma espécie limítrofe, apresentando características de, réptil, mamífero e ave. Tem 
VEJA TAM BEM : Melodia; Polifo- cabeça pequena: seu focinho assemelha-se a um bico de pato (no alto), e possui patas de lontra (embaixo). Sua 
nia. classificação foi objeto de inúmeras polêmicas entre os cientistas, no final do século XIX.

visão global do que é apresentado vidade do espectador. Segundo ele, O momento mais radical dessa Apos a  Segunda Guerra Mun-
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Montagem

No processo de criação cinema
tográfica, a montagem de um filme 
é um dos momentos mais impor
ta i  tes. Chamada às vezes de edi- 
ção^ ela inicia a fase final da reali
zação cinematográfica, e consiste 
na ordenação das tomadas do 
filme. Além de outros fatores, da 
ordenação depende o significado 
da narração, a expressão e con
teúdo das idéias, a tensão emocio
nal das cenas e seqüências, e o grau 
maior ou menor de hermetismo da 
obra (aspectos que também estão 
vinculados às outras fases da ela
boração de uma obra cinematográ
fica).

O montador trabalha com tre
chos de película revelados e im
pressos na chamada “cópia de tra
balho”. É um material bem 
diferente do material da filmagem: 
em lugar de locações, estúdios, ato
res, o montador lida com imagens. 
Por isso, a montagem é uma fase 
de criação, na qual se explora um 
material expressivo próprio; o que 
estava em trente à câmara* (mate

rial da filmagem) é substituído pe
las imagens em si mesmas.

Usando uma cortadeira, o mon
tador separa as tomadas e cola de
pois os pedaços numerados, na or
dem mais conveniente. Na 
montagem, portanto, pode haver 
mudanças substanciais em relação 
ao roteiro e à filmagem, desde que 
se mantenha a essência das inten
ções do cineasta.

Surgimento da montagem

Nos primórdios da história do 
cinema, não existia montagem: os 
pequenos filmes de Lumière*, por 
exemplo, apresentavam apenas 
uma tomada. Nos primeiros filmes 
de Mélies*, há várias tomadas, mas 
elas correspondem simplesmente 
aos quadros de uma peça teatral, 
todos em plano geral. A montagem 
cinematográfica surgiu quando as 
cenas passaram a ser narradas em 
vários planos, os quais correspon
dem às distâncias entre a câm ara e 
o objeto filmado, desde o plano ge
ral até o “biß cio se up ”, onde a to
m ada é feita a uma distância 
mínima do objeto filmado. Isso 
ocorreu no início do século XX, 
em filmes da Escola de Brighton 
(Inglaterra): primeiros planos (um 
busto humano) foram inseridos en

Espécie ovípara, o équidna habita em árvores, nas grandes florestas.

olhos são pequenos e a visão não 
é muito boa. O olfato também é 
pouco desenvolvido; entretanto, 
apesar da ausência de pavilhão au
ricular, os ornitorrinquídeos pos
suem audição excelente.

Essa família apresenta apenas 
um gênero e uma espécie: o Orni- 
thorhynchus anatinus, que vive 
perto de rios. São habilissimos na
dadores, e alimentam-se de crustá
ceos, moluscos e larvas de vários 
animais (que retiram da lama do 
fundo dos rios). Animàis diurnos, 
escavam longas galerias, de até 6 m 
de comprimento, no final das quais 
constroem uma grande câm ara re
vestida de vegetais secos e onde fi
cam quando não estão em ativi
dade.

As tocas construídas pelos ma
chos servem para quase todo o 
ano; outro tipo, construído pelas 
fêmeas por ocasião do acasala 
mento, é usado para cuidar dos fi
lhotes.

TAQUIGLOSSÍDEOS —  Os 
indivíduos caracterizam-se externa
mente pela presença de uma pela- 
gem constituída por acúleos, como 
um ouriço. Possuem boca muito es
treita, tubular, e mandíbula redu
zida. A língua é vermiforme e pro- 
trátil. Ao contrário do ornitorrinco, 
que não tem circunvoluções cere
brais, o équidna possuijnassa cere
bral com circunvoluções, embora 
não homólogas às dos outros 
mamíferos. O ouvido é relativa 
mente acurado, o olfato bastante 
desenvolvido e a visão fraca.

De hábitos exclusivamente no
turnos, alimentam-se sobretudo de

formigas e cupins. Com suas pode
rosas unhas, destroem os formi
gueiros e termiteiros e, com a lín
gua viscosa e ligeira, recolhem os 
insetos. Seu nome, em grego, é 7a- 
chiglossus, que quer dizer “ com 
língua ligeira

A reprodução dos équidnas 
dá-se, como no ornitorrinco, por 
meio de ovos, mas a incubação é 
feita em uma prega ventral da fê
mea. Esta bolsa forma-se pouco an
tes da postura dos ovos e desapa
rece pouco tempo após o 
nascimento dos filhotes. Ela per
mite que o ovo esteja sempre a uma 
temperatura mais elevada que a do 
ambiente em que se encontra o ani
mal.

A família dos taquiglossídeos di
vide-se em dois gêneros: Tachy
glossus e Zaglossus. O primeiro 
possui duas espécies: Tachyglossus 
aculeatus e Tachyglossus selosus, 
que diferem pelo comprimento dos 
acúleos — maiores nos aculeatus
—  e pelas dimensões maiores dos 
setosus. Todos habitam as zonas de 
florestas, escondendo-se durante o 
dia em tocas cavadas entre as raí
zes de árvores.

O gênero Zaglossus bruiinii é o 
maior representante da família, com 
indivíduos que atingem até 1 m de 
comprimento. Possuem acúleos re
lativamente pequenos, esconden
do-se quase perfeitamente no inte
rior dessa pelagem. O focinho é 
menor que nas outras espécies.

VEJA TAM BÉM : Animais; M a 
míferos. Griffith: pioneiro na exploração da montagem. (Cena de "The White Rose".)
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A rigidez plástica dos planos de Eisenstein permite todo um jogo de justaposições. A força dos sem defesa, as crianças, contrasta com a violência da 
repressão; os movimentos livres da bandeira opõem-se ao imobilismo da escada e das botas. (Tomadas de “O Encouraçado Potemkín".)

tre planos gerais (várias pessoas de 
corpo inteiro, uma paisagem), obje
tivando uma narração mais apri
m orada e efeitos dramáticos mais 
intensos.

Poucos anos depois, David L. 
W. Griffith* exploraria os recursos 
da montagem de forma pioneira, 
criando elementos que influencia 
ram o cinema narrativo até depois 
da Segunda Guerra Mundial. Na 
decupagem, Griffith decompunha a 
cena em fragmentos a serem filma
dos: a montagem tornava-se a re
composição da cena, com seus pia 
nos filmados de diversos ângulos e 
tendo como preocupação basica a 
clareza da narrativa, a motivação 
psicológica das personagens e a 
tensão dramática.

A montagem realizada através 
de planos sucessivos parece corres
ponder à percepção habitual, de
corrente de movimentos de atenção 
também sucessivos. Assim como o
h o m e m  p o s s u i  a  im p re s s ã o  d e  u m a
visão global do que é apresentado

a seus olhos, da mesma forma a su
cessão dos planos passa desperce
bida em uma montagem bem feita. 
Nesse caso, ela corresponde aos 
movimentos habituais da atenção, 
construindo uma representação de 
conjunto que dá ao espectador a 
ilusão de uma percepção real. No 
cinema comercial, a montagem se 
ria feita para passar despercebida, 
ocultando o trabalho e disfarçando 
o fato de o espectador estar no 
cinema. Seu objetivo seria provocar 
a ilusão da realidade, levando à 
passividade do espectador.

C ontrastes e atrações

O segundo grande momento na 
evolução da montagem deu-se com 
a Escola Soviética, particularmente 
com . Eisenstein*. Diferindo da 
montagem griffithiana, predomi
nante no cinema comercial, a mon
tagem de Eisenstein foi conhecida 
c o m o  um  m eio  p a ra  m o tiv a r  a  a ti
vidade do espectador. Segundo ele,

os fragmentos justapostos deve
riam apresentar uma descontinui- 
dade; deveriam ser conflitantes, fa
zendo com que o espectador, 
desnorteado pelos contrastes, pro
curasse o significado da justaposi
ção, fazendo a síntese dos planos.

Neste tipo de montagem, as p o s
sibilidades de contraste são inúme
ras. Um plano, por exemplo, pode 
apresentar um indivíduo so; o 
plano seguinte, uma multidão. Da 
mesma forma, a sucessão de vários 
planos poderia mostrar todas as 
out ras categori as contrastantes: ani - 
mado/inammado (gente/estátua); 
armado/desarmado; calma/histe-' 
ria; ângulo de cima para baixo/de 
baixo para cima; movimento da  di
reita para a esquerda/da esquerda 
para a direita; etc. O leque de con
trastes seria ampliado com o em
prego do som (um som em con
traste com a imagem ou vários 
sons conflitantes entre si) e com o 
c in e m a  em cor.

O momento mais radical dessa

montagem (chamada por Eisens
tein “montagem de atrações”), na 
qual se justapõem planos que per
tencem a realidades diferentes, 
ocorreu em filmes como A  Greve 
(1924) e Outubro (1928). Em A  
Greve, o cineasta soviético alter
nou vários planos de massacre de 
grevistas com planos de bois sendo 
mortos num matadouro. A 
justaposição desses elementos hete
rogêneos permitiu elaborar a idéia 
do terror contra-revolucionário.

Se a montagem de Eisenstein 
evoluiu às vezes para a metáfora 
(como se observa em A  Greve) ou 
mesmo para o enigma de difícil de
cifração, ela sempre se constituiu 
num instrumento de fundamental 
importância para solicitar o com
portamento ativo do espectador, 

ue nunca deveria ter a impressão 
e que está vendo a realidade, mas 

um discurso sobre ela. Assim, a 
montagem de Eisenstein é total
mente antagônica à de Griffith.

Após a  S eg u n ü a  G u e rra  M un-
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Numa seqüência de "O Cidadão Kane", antológica por seus recursos de 
montagem, o diretor Orson Welles relata a ascensão de Susan Alexander. 
Trata-se de uma cantora mediocre que. graças è influência de seu marido 
(um poderoso magnata da imprensa), atinge o ponto máximo do estrelato.

dial, com o neo-realismo* italiano, 
a nouvelle-vague e os “cinemas no
vos” (entre os quais o brasileiro), a 
montagem cinematográfica sofreu 
uma serie de reformulações.

O plano-seqüência

Ao espaço e à ação muito frag
mentados, tanto na linha de Grif- 
fith quanto na de Eisenstein, pas
sou a ser preferido o espaço 
contínuo, o chamado plano-seqiicn 
cia, em que se desenvolve uma 
grande parte da ação sem corte 
(uma só tomada). Um filme de no
venta minutos, por exemplo, que te
ria setecentas a mil tomadas no es
tilo clássico americano, passou a 
ter trezentas ou quatrocentas em 
filmes como os do italiano Miche- 
langelo Antonioni e do brasileiro 
GJauber Rocha. Este, em O Dra
gão da Maldade contra o Santo 
Guerreiro (1969), utilizou planos- 
seqiiência de até oito minutos.

O plano-seqüência diminuiu o 
trabalho do montador, uma vez que 
possibilitou, durante as filmagens, 
captar os detalhes pela aproxima
ção da câmara em uma unica to
mada. Alguns diretores contempo
râneos exploraram amplamente 
essas possibilidades como, por 
exemplo, Jean Luc Godard*, que 
evidencia longos planos-seqüência 
em sua obra cinematográfica.

A partir da década de 1960, as 
diversas modalidades de montagem 
passaram a coexistir, às vezes num 
mesmo filme. A opção depende do 
estilo do diretor e do montador, do 
resultado procurado, do assunto 
tratado, das condições de filmagem 
e produção, do publico ao qual o 
filme se dirige, etc.

Na TV, pouco a fazer

O processo de montagem na tele
visão é bem diverso do utilizado no 
cinema. No cinema, todo o pro
cesso é parcelado em etapas, po
dendo durar semanas ou meses; na 
TV, quase tudo tem de ser feito no 
próprio momento da execução. A 
escolha dos planos e ângulos de câ
mara, o ritmo e a seqüência dos 
cortes de um plano para outro ou 
de uma cena para outra e o acrés
cimo de efeitos especiais de som 
são realizados simultaneamente, 
numa operação única, comandada 
pelo diretor de TV. Programas gra 
vados em vídeo-tape podem ser 
montados, mas, ao contrário do 
que ocorre no cinema, dificilmente 
a montagem poderá resultar numa 
recriação do que foi previsto origi
nalmente no roteiro, llm  dos moti
vos fundamentais dessa limitação é 
o próprio processo industrial de 
produção de televisão, que em geral 
permite menos tempo do que no ci
nema para a elaboração das cenas 
gravadas. Como, via de regra, as 
mudanças de planos e ângulos são 
realizadas no momento da filma
gem, o montador recebe apenas 
uma tomada de cada cena. Sua fun 
ção fica restrita a emendar uma 
cena à outra, de acordo com a se
qüência estabelecida pelo roteiro.

VEJA TAM BÉM : Cinema: Dire
ção; Gravação; Roteiro; Televisão.

Inj&mrjcr
W ashington Ovation For Susan Alexander
W a t h f a p u n  r r r f u r .  * ! ”  • !  .nm eH .- ,! „ r ,  . V . - w - C « r . y r  f f j j l j j f l f

^  c m  m

Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne 
(1533-1592) nasceu numa família 
de ricos negociantes de Borde aux, 
recém-admitida na nobreza.

Preocupado com os símbolos ex
teriores da aristocracia, o pai de 
Michel deu ao menino requintada 
educação.

Cercado de todos os cuidados, 
Michel teve uma infância “ isenta 
de sujeição rigorosa ( .  . .), Sfcm 
pancadas nem lágrimas”, como 
afirmou.

Depois de ter estado interno no 
colégio de Guyenne, em Bordeaux 
(onde ingressou em 1538), estudou 
filosofia e direito. Aos 21 anos, 
substituiu seu pai em um tribunal; 
quando a corte foi extinta, transfe- 
riu-se para o parlamento de Bor
deaux (1557). O contato com as 
leis e suas contradições despertou 
a crítica de Montaigne, que se re
voltou sobretudo com a crueldade 
das punições.

Abandonando a magistratura

§uando da morte do pai, reteve 
esse tempo apenas uma boa recor

dação: a intensa relação afetiva 
que estabeleceu com o jovem escri
tor Etienne de La Boétie (1530- 
1568).

De volta à sua propriedade, per
manecia durante muito tempo na 
biblioteca, lendo e registrando os 
acontecimentos de seu cotidiano. 
Esses estudos e os escritos iriam 
depois compor os dois primeiros li
vros dos Ensaios.

Durante o ano de 1580, por ra
zões de saúde e de curiosidade inte
lectual, viajou pela Suiça, Itália e 
Alemanha. De passagem por Paris, 
mostrou seus Ensaios ao rei Henri
que III (1551-1589). Registrou 
suas impressões no Journal de 
Voyage (Diário de Viagem).

Quando voltou a Bordeaux, foi
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Fruto da observação do cotidiano, 
os "Ensaios" datam d© 1580.
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À direita, a torre do castelo onde

eleito prefeito (1581), cargo que 
abandonou em 1585, para de novo 
isolar-se em suas terras.

Em seu retiro, viveu em compa
nhia de Marie de Gournay, jovem 
admiradora que chamava de “filha 
de eleição” .

O novo pensamento 
burguês

À época de Montaigne, a França 
passava por uma transição que 
m arcava todas as dimensões da 
vida social. No plano econômico, 
as atividades feudais eram gradati- 
vamente substituídas por ativida
des manufatureiras e comerciais. 
Ao mesmo tempo o pensamento so
fria alterações radicais: o emer
gente homem burguês precisava de 
uma nova ciência da natureza e de 
uma nova compreensão do hu
mano, que lhe permitissem criar 
um relacionamento diferente com o 
mundo e com seus semelhantes. Es
sas necessidades intelectuais foram 
preenchidas pelos escritos dos au
tores gregos e romanos, que ha
viam sido esquecidos ou condena
dos durante a Idade Média. Ao 
contrário dos pensadores medie
vais, os antigos valorizavam a na
tureza sensível. E freqüentemente 
colocavam o homem como centro 
e objetivo da indagação racional. 
Essa volta à Antiguidade forneceu 
os modelos para o humanismo em

3ue se enquadra a obra filosófica 
e Michel de Montaigne.

Apesar da diversidade dos temas 
que abordou, dois estímulos foram 
básicos no pensamento do escritor: 
a paixão pela liberdade e a busca da 
verdade. Os Ensaios —  publicados 
entre 1580 e 1588 —  mostram a 
diversificação de seus interesses: o 
autor revela-se tanto um conserva
dor como um diletante à procura 
de prazeres intelectuais; em outros 
trechos defende posições reformis
tas, protestando contra injustiças e 
torturas e contra os processos de 
colonização da América, que con
siderava odiosos. Em alguns en
saios preocupa-se com problemas
e d u ca c io n a is , p ro p o n d o  um  m é
to d o  p e d ag ó g ico  c e n tra d o  n a  a r t i

Montaigne passava meses estudando.

culação entre exercícios físicos e 
intelectuais. Em muitos aspectos, 
foi um precursor do Iluminismo*, 
valorizado tanto por Montesquieu* 
quanto por Voltaire*.

Montaigne não pode ser enqua
drado em nenhuma escola filosó
fica. Inicialmente interessou-se pelo 
estoicismo*; depois tornou-se cé
tico. Dúvidas e interrogações en
contram-se em quase todos os En
saios, constituindo-lhes a tônica 
dominante. Mas é principalmente 
no mais extenso deles, a Apologia 
de Raym ond Sebond, que a índole 
interrogante do pensamento de 
Montaigne se manifesta mais clara
mente. Nele mostra Montaigne que 
não tem qualquer fundamento a su
posta supremacia do homem pe
rante os demais seres da natureza. 
Montaigne concorda com os filóso
fos renascentistas da natureza, que 
afirmam a unidade entre o homem 
e o mundo natural; mas, ao contrá
rio daqueles pensadores — que 
consideram o homem como capaz 
de conhecer o universo no qual está 
integrado — , Montaigne afirma ser 
impossível derivar as leis regulado
ras do universo a partir desse seu 
pequeno fragmento que é o homem. 
O centro de toda a problemática do 
conhecimento deixa, portanto, para 
Montaigne, de ser o mundo e passa 
a ser o próprio homem. E o homem 
pouco sabe de si mesmo: sabe ape
nas que é um indivíduo, cercado de 
coisas estranhas, e que vive e 
morre, passando alternadamente 
pela dor e pela alegria. Somente 
para si mesmo é que o homem pode 
dirigir seu esforço de conheci
mento: ele é seu próprio ponto de 
partida e de chegada. Mas o conhe
cimento de si mesmo nada oferece 
de seguro. E Montaigne quem es
creve: “Eu nada tenho a dizer de 
mim sólida, simples e inteiramente, 
sem confusão e sem mistura, nem 
uma palavra. . . Não há descrição 
que se iguale, em dificuldade, à des
crição de si mesmo”.

VEJA T A M B É M : Ceticism o; H u
m anism o; Renascença.

Montanhas

O aparecimento de montanhas
— elevações com mais de quinhen
tos metros que apresentam forma 
cônica (base mais larga que o 
cume) —  é provocado por dobras 
e deslocamentos da crosta terrestre. 
Teorias antigas atribuíam ao vento 
a emergência de montanhas. Outra 
h ip ó tese— cuja influência chegou 
ate o século X IX  —  considera
va-as ligadas a fenômenos vulcâni
cos. Acreditava-se que o vapor ori
ginário do interior da Terra, 
procurando maior espaço, podia 
dilatar a superfície e assim formar 
elevações.

Quando se descobriu que as 
montanhas surgiram graças a mo
vimentos orogenéticos do interior 
da crosta terrestre, foram criadas 
várias teorias para explicar as fases 
do processo. Uma delas referia-se a 
impulsos radiais (principalmente 
vulcânicos) originados do magma 
eruptivo, que seriam responsáveis 
pela suspensão do material ro
choso. Provou-se depois que esses 
impulsos não eram radiais, mas 
tangenciais à superfície da Terra. 
Pierre Laplace* afirmou que o nú
cleo fluido do interior do planeta

estaria esfriando; assim, para ficar 
grudada a seu substrato, a camada 
superficial contraía-se e formava 
rugas. Essa teoria foi abandonada 
quando se descobriu que a tempe
ratura interna do planeta não tem 
sofrido alterações desde a era Pri
mária.

As teorias mais modernas par
tem do conceito de áreas geossin- 
clinais e geoanticlinais —  com 
áreas côncavas e convexas, respec
tivamente. As áreas geossinclinais 
estão sempre entre as geoanticli
nais, sujeitas a movimentos verti
cais e a deslocamentos horizontais. 
Estes últimos comprimem com for
ças tangenciais as massas sedimen
tares, enrugando-as e elevando-as.

Outra teoria atual baseia-se na 
deriva dos continentes. Num pri
meiro momento, eles estariam for
mando uma grande massa, que de
pois se dividiu em blocos menores; 
todps, com movimentos de deriva, 
boiavam sobre uma massa semi
líquida. Nas bordas frontais dos 
continentes em deriva formaram-se 
numerosas rugas. Os Andes, na 
América do Sul, e as Montanhas 
Rochosas, na do Norte, teriam sido 
formados durante esse processo.

A teoria isostática supõe que a 
superfície da Terra está sempre à 
procura de um equilíbrio de mas
sas, que seria perturbado pela ero
são e por acúmulos de aluviões 
transportados das terras para os

O  p ic o  d a  N e b l in a  re p r e s e n ta  a  m a io r  a l t i t u d e  b r a s ile ir a .  C o m  3  0 1 4  m . s i
t u a - s e  n o  m a c iç o  d e  T u m u c u m a q u e ,  f r o n t e ir a  c o m  a  V e n e z u e la .
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mais de 2 400 km de extensão, o 
Himalaia divide-se em três grandes 
zonas: Médio, Grande e Pequeno 
Himalaia. Além do Everest — o 
pico mais alto do mundo, com 
8 880 m — aparecem outros picos, 
como Kanchen-Junga (8 585 m ), 
Nanga-Parbat (8 125 m) e Manaslu 
(8 125 m). O Himalaia forma uma 
barreira natural entre a índia* e a 
Ásia* continental.

KARAKORUM  — Paralelo ao 
Himalaia, ao norte, estende-se por 
cerca de 4 800 km. Atravessado em 
parte pelo rio Indo, o complexo 
possui o segundo pico mais alto do 
mundo (com 8 616 m). Esse cume 
é conhecido pelo símbolo geodé
sico K2, onde K é a  abreviatura de 
Karakorum e o número 2 designa 
o segundo ponto registrado durante 
a medição da área. O Karakorum 
possui a estrada mais elevada do 
mundo: a passagem de Muztagh, a 
5 709 m de altitude, que liga a Ca
xemira à China*. A noroeste do 
Karakorum ergue-se o Pamir, pla
nalto denominado “Teto do 
Mundo” (altura média de 5 000 m).

ATLAS —  É a maior cadeia 
africana, mas geologicamente pode 
ser considerada européia, pois seus 
dobramentos são conseqüencia dos 
mesmos movimentos que levanta
ram os Alpes. Junto ao Mediterrâ
neo, de oeste para leste, o Atlas es
tende duas cadeias paralelas. A 
mais importante é a do sul, que se 
divide em três partes: o Alto-Atlas, 
o Ante-Atlas —  que tem seu con
traforte na vertente do Saara — e 
o Médio-Atlas, que se separa do 
Alto-Atlas e dirtge-se para nor
deste. As maiores altitudes si
tuam-se em Marrocos, no setor do 
Alto-Atlas; o ponto culminante é o 
monte Toubka, com 4 167 m.

ALPES — Mais de 1 200 km de
Montanha do Marrocos, formada por rochas sedimentares consolidadas numa antiga bacia marítima ou lacustre. comprimento. Form a um arco cuja

mares, de forma que os continentes 
se tornariam cada vez mais leves.
Essa teoria explica também por que 
as grandes cadeias montanhosas 
estão sempre ao lado das maiores 
fossas oceanicas.

Mas nenhuma das teorias escla
rece totalmente a formação dos le
vantamentos montanhosos.

As grandes cadeias

Quando ocorre apenas um deslo
camento no sentido vertical, estru- 
turam-se montanhas produzidas 
por falhas, formando fossas tectô- 
nicas; e essas montanhas podem 
associar-se a dobramentos. As 
maiores cadeias do mundo —  em 
altitude e área — formaram-se a 
partir de dobramentos: Alpes, Ape- 
ninos, Cárpatos, Cáucaso, cordi
lheira do Himalaia, Andes e Mon
tanhas Rochosas. Mas quase 
sempre cadeias e montanhas isola
das aparecem pela combinação de 
processos de falhas e dobramentos.

HIM ALAIA —  É o nome gené
rico de três grandes complexos —
Himalaia, Karakorum e Pamir — 
que atravessam o curso superior do
rio Ganges. Cobrindo uma área de Pastagens a mais de cinco mil metros de altitude caracterizam as montanhas himalaias da Caxemira (India).
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MONTANHAS ROCHOSAS 
— Com mais de 5 200 km de com
primento, a cadeia vai do norte do 
Alasca até o sudoeste dos Estados 
Unidos, estendendo-se por toda a 
região ocidental da América do 
Norte. O flanco oriental apresenta 
um declive progressivo, enquanto o 
ocidental tem vertentes sobre as 
planícies centrais. As Montanhas 
Rochosas são, divididas em quatro 
porções: do Ártico, do norte, cen
tral e do sul. Com quase 2 000 km 
de extensão, a primeira tem o ponto 
culminante da cadeia: o monte Mc- 
kinley, com 6 194 m. Os quase 
1 600 km das Rochosas do norte 
formam uma fronteira natural entre 
os Estados norte-americanos de 
Idaho e Montana. Na região exis
tem picos de altitudes elevadas; o 
mais alto deles é o monte Borah 
(3 798 m). As Rochosas centrais 
têm 691 km de comprimento, e seu 
ponto mais elevado é o monte Fre- 
mont (4 190 m). As do sul são for
madas por duas cadeias paralelas, 
com um comprimento de 957 km.

ANDES —  Acompanhando 
toda a costa pacífica da América 
do Sul, as cadeias andinas esten
dem-se por mais de 7 200 quilôme
tros, da Venezuela ao sul do Chile. 
São um enrugamento do conti
nente, e apareceram quando este, 
deslocando-se para ocidente, en
controu resistência do fundo ma
ciço do Pacifico. Impedidas de con
tinuar sua marcha, as terras 
continentais foram se enrugando e 
elevando, até adquirirem a confor
mação da longa cadeia atual. Ao 
norte, na Colômbia, os Andes for
mam uma divisão ocidental, que 
parte do Panamá; outra central, 
que se prolonga ate o arco das An
tilhas, e uma terceira, oriental, que 
se inicia na Venezuela. Antes de 
abandonarem esse país, as três 
unem-se numa cadeia que, no 
Equador, forma duas ramificações 
independentes.'Na ramificação in
terna está o vulcão mais ativo do 
mundo, o Cotopaxi (5 896 m). No 
Peru, a cordilheira começa a alar
gar-se até formar, já  na Bolívia, um 
extenso planalto, cuja altura oscila 
entre quatro e cinco mil m; sua lar
gura e de mais de setecentos km. 
Na Argentina está o pico mais alto 
dos Andes: o Aconcáj>ua (6 960 
m). Ao chegar à Patagônia, a cor
dilheira mergulha no mar: suas 
cristas aparecem na costa, em 
forma de ilhas.

O pico da Neblina

Como os terrenos do Brasil são 
muito velhos e erodidos, não exis
tem no país elevações realmente 
significativas. Seu maciço mais im
portante é o Itatiaia —  situado en
tre os Estados de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro — , que apresenta o 
ponto culminante da região orien
tal da América do Sul: o pico da 
Bandeira, com 2 890 m. Mas o pico 
da Neblina, no maciço de Tumu- 
cumaque, é o mais alto do Brasil 
(3 014 m).

VEJA TAM BÉM : Brasil (Geogra
fia  e Geologia); Estratigrqfia:Geo- 
logia); Relevo

O extremo sul da cordilheira dos Andes tem  menores altitudes. (Montanhas próximas de Bariloche. Argentina.)

concavidade está voltada para o rio 
Pó. É a mais povoada das cadeias 
montanhosas. Seu ápice é o monte 
Branco (4 807 m), na França. No 
centro da Suíça há um grande con
junto de montanhas com altitude 
superior a 4 000 m.

A origem dos Alpes é seme
lhante à do Himalaia: com o movi
mento da Laurásia e de Gondwana, 
o fundo do mar de Tétis foi compri
mido, formando dobras que rola
ram sobre o que viria a ser o conti
nente europeu. Nas montanhas da 
cadeia, fósseis marinhos atestam 
sua origem.

PIRENEUS —  Estende-se do 
Mediterrâneo ao Atlântico, e forma 
uma divisa natural de quase 450 
km entre França e Espanha. Do 
lado espanhol, o ponto mais ele
vado é o pico Aneto (3 404 m); na 
França é o Vignemale (3 298 m). 
Os Pireneus dividem se em três se
tores, bastante diferenciados — 
orientais, centrais (com todos os pi
cos a mais de 3 000 m de altura) 
e atlânticos — , que, com o desapa
recimento do eixo cristalino, dimi
nuem de altitude.

CÁUCASO —  Seus 1 400 km 
vão do mar Negro ao Cáspio, a 
uma altitude média de 4 000 m. Di- 
vide-se em três setores: oriental, 
central e ocidental. A parte central 
estã separada da oriental pelo pico 
culminante da cadeia, o monte El- 
brus (5 641 m), e da ocidental pelo 
monte Kazbek (5 047 m). O con
junto mais significativo de picos
e s tá  n a  r e g iã o  c e n t r a l !  K o s ta n -T a u
(5 145 m), Chkhany (5 193 m).

Segundo uma teoria sobre formação de montanhas, correntes de magma 
(fluido) sobem, atravessam a parte semi-rígida (sima) até atingirem o mar 
(em azul) ou o bloco continental (sial). A mistura resultante produz dese
quilíbrios que levam a rupturas, vulcanismo e elevações na crosta.
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Monteiro Lobato

As iniciais do menino José Re
nato Monteiro Lobato não- são 
JBML. Assim, ele não poderá usar 
a elegante bengala do pai, José 
Bento Marcondes Lobato: as qua
tro letras estão indelevelmente mar
cadas no castão. Danificar o B, for
çá-lo a parecer um R, seria 
violentar a beleza que o atrai. A 
coisa perderia a graça. De seu cére
bro imaginoso brota outra solução, 
mais simples: passa a assinar-se 
José Bento Monteiro Lobato, nome 
que conservará até a morte.

A fazenda, os j'ornais

O futuro José Bento Monteiro 
Lobato nasceu a 18 de abril de 
1882, numa fazenda de seu avô, em 
Taubaté, cidade que na época 
ainda gozava da prosperidade dos 
cafezais. Do avô, o Visconde de 
Tremembé, era também a biblio
teca, a qual o garoto teve acesso 
logo que aprendeu a 1er. Ao mesmo 
tempo, enriquecendo o jornalzinho 
colegial O Guarani com crônicas,

fioemas, contos e desenhos, reve- 
ava o escritor que já  vivia nele.

Aos treze anos viaja para São 
Paulo, onde completa o curso se
cundário no Instituto de Ciências e 
Letras. A mesada que recebe na ca
pital é suficiente apenas para que 
ele não morra de fome; são os últi
mos anos do século XIX , e os efei
tos da abolição da escravatura já  se 
fazem sentir na economia cafeeira.

Em 1900, quando termina o se
cundário, Lobato quer aperfeiçoar 
seu jeito para o desenho na Escola 
de Belas-Artes. Mas o avô visconde 
não quer um neto artista: o jovem 
matricula-se na Faculdade de Di
reito de São Paulo. Com os muitos 
amigos que faz no largo de São 
Francisco, forma O Cainçalha 
(bando de malandros), que também 
se intitula, pomposamente, Cená
culo (grupo de pessoas que profes
sam a mesma idéia).

Em 1903, Godofredo Rangel, 
um dos “ malandros”, aluga a parte 
de cima de um sobrado, no bairro 
do Belém. Lobato e Ricardo Men 
des Gonçalves*, outro do bando, 
mudam-se para o Minarete (como 
chamam a casa), que se torna o 
ponto de encontro do Cenáculo. O 
grupo passa a redigir um jornal de 
Pindamonhangaba; muitas das edi
ções estiveram sob a responsabili
dade de Mem Bugalho, Loba- 
toyewsky, Manuel de Sousa, 
Yewsky — pseudônimos de Mon
teiro Lobato. Em fins de 1903, já  
formado, Rangel muda-se para Mi
nas Gerais; Lobato manteria com 
ele uma correspondência de qua
renta anos que, transformada em li
vro, comporia os dois volumes de 
A Barca de Gleyre.

Aos 22 anos, o advogado José 
Bento Monteiro Lobato volta a 
Taubaté, cidade que agora lhe pa
rece tacanha e parada no tempo. 
Enfrenta o tédio, escrevendo arti
gos para jornais do Vale do Pa
raíba e inicia o primeiro de uma sé
rie de empreendimentos frustrados:

a fabricação de geléia. A empresa 
fica só nos planos; em 1907 ele já  
está em Areias —  outra cidade 
m orta —  trabalhando como pro
motor público. Casa-se no ano se
guinte com M aria Pureza Nativi
dade. Na mesma época começa a 
mandar matérias para os jornais O 
Estado de S. Paulo, A  Tribuna (de 
Santos) e Gazeta de Notícias (do 
Rio de Janeiro).

Em 1911 morre o Visconde de 
Tremembé; o neto herda algumas 
terras cansadas e endividadas, em 
Taubaté. Desistindo dá promoto- 
ria, entrega-se à modernização de 
sua fazenda: importa animais de 
raça, diversifica a agricultura, as
sina revistas especializadas em pe
cuária. Em vão. Não consegue se
quer vender toda sua produção. E 
faltam-lhe forças para enfrentar a 
arcaica estrutura rural do país: 
alheios às modernidades do patrão, 
os caboclos continuam praticando 
as queimadas que aprenderam com 
os avós. Mas se os trabalhadores 
não contribuem para a fartura das 
colheitas, inspiram, a mais famosa 
personagem da literatura brasi
leira: Jeca Tatu, que nasce no ar
tigo Urupês, publicado em O Es
tado de S. Paulo. Jeca é um 
símbolo do caipira brasileiro, aco
corado, jururu, no chão de terra ba 
tida de sua casa de sapé. E é tam 
bém um ponto de partida para 
Lobato atacar as inativas autorida
des encarregadas do saneamento 
público: “Jeca não é assim. Está 
assim”.

Fica famoso o personagem; seu 
criador percebe que é mais compe
tente transformando-o em palavras 
do que lidando com sua realidade. 
Desiste de ser fazendeiro.

levou à cadeia. (Óleo de Tarsila do Amaral.)

Monteiro Lobato dedicou seu talento e imaginação às crianças: dos adul
tos exigiu senso critico 9 responsabilidade. (Óleo de J. U. Campos.)

Ferro e petróleo, para construir e mover máquinas: ideal que o

1358S1
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O ano de 1916 encontra Mon
teiro Lobato em Caçapava, à testa 
da_ revista Paraíba, que conta com 
colaboradores do porte de Menotti 
Del Picchia (1892- ) e Gui
lherme de Almeida*. Ao mesmo 
tempo, Lobato escreve para a R e
vista do Brasil, editada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo; em 1918, 
acaba comprando essa revista e fe
chando a sua. Muitos dos contos 
que escreve para seu novo perió
dico seriam reunidos em Urupês, li
vro de relatos regionalistas, lan
çado em 1918 junto com um 
inquérito sobre o Saci, personagem 
mitológico brasileiro.

Na Revista do Brasil Lobato de
fende tenazmente suas idéias: ataca 
as influências estrangeiras na cul
tura nacional e coloca-se contra 
uma exposição de Anita Malfatti* 
no artigo Paranóia ou Mistifica
ção?, com o qual inicia sua longa, 
polêmica com os modernistas.

Ainda em 1919, associado com 
Octalles Marcondes Ferreira, 
funda a Companhia Gráfico-Edi- 
tora Monteiro Lobato, que, para 
vencer a quase inexistência de li 
vrarias, estabelece uma rede de dis
tribuição em padarias, armazéns e 
farmácias do interior e de várias 
capitais. Embora atarefado em edi
tar obras alheias, Lobato encontra 
tempo para publicar Cidades Mor 
tas (1919), onde fixa o drama e a 
modorra das cidades do Vale do 
Paraíba que entraram em decadên
cia após a fase áurea do café. Pros
segue seu retrato da sociedade 
agrária brasileira em Negrinha 
(1920) e Onda Verde( 1921).

Mas o pouco interesse do povo 
por livros, a crise económica de 
1925 motivada pela seca e a conse
qüente falta de energia elétrica pa
ralisam e gráfica. A editora vai à 
falência

Um sítio em Águas Claras

Em 1920, Lobato redigira o 
conto A  História do Peixinho que 
Morreu Afogado. Resolvendo am 
pliá-lo, introduz nele cenas de sua 
infância taubateana e publica-o, em 
1921, com o nome de Narizinho 
Arrebitado. O trabalho fora ideali
zado como um livro de leitura para 
o primário, mas as aventuras de 
Narizinho são sucessivamentç am
pliadas e nasce o Reino das Águas 
Claras, onde fica o Sítio do Pica- 
pau Amarelo, lar de Emília, a bo
neca de pano que fala asneiras; 
Visconde de Sabugosa, o sábio de 
espiga de milho; Pedrinho e Narizi
nho, netos de Dona Benta, velha 
contadora de histórias; Nastácia, a 
empregada que fez a Emília. O pe
queno livro de leitura transfor 
ma-se num mundo onde um pozi- 
nho mágico (pirlimpimpim) rompe 
os limites de tempo e espaço, propi 
ciando a seus muitos habitantes di 
vertidas aventuras, às quais não 
falta a preocupação de informar e 
educar o jovem leitor.

Assim, Monteiro Lobato tor 
na-se um dos raros escritores brasi 
leiros a tratar a literatura infanto- 
juvenil com seriedade. Suas obras 
desse gênero estão hoje agrupadas 
em 21 volumes: Fábulas (1922), 
Hans Staden (1927), Caçadas de 
Pedrinho (1927), Reinações de Na
rizinho (1931), Viagem ao Céu E abrigou-os fora do tempo e do espaço, no S f t io  do P ic a -p a u  A m a r e lo .  -

(1932), História do M undo para 
Crianças (1933), Emília no Pais da 
Gramática (1934), Memórias de 
Emília (1935), Peter Pan (1935), 
Aritmética da Emília (1935), His
tória das Invenções (1935), Ó Poço 
do Visconde (1936), D om  Quixote 
das Crianças (1936), Historias da 
Tia Nastácia (1937), Geografia de 
Dona Benta (1937), O Pica-pau 
Amarelo (1939), Reforma da N atu
reza (1941), Histórias Diversas 
(1942),AChavedoTam anho(l942), 
Os Doze Trabalhos de Hércules 
(1944) e O Minotauro (1944).

Além disso, o escritor dedica-se 
a traduções, deixando mais de 85 
delas (como Robin Hood, A lice no 
País das Maravilhas e Robinson 
Crusoe).

América, 
ferro e petróleo

A falência de sua primeira em
presa não impede Monteiro Lobato 
de fundar (em 1925) a Companhia 
Editora Nacional.

Em 1927, ele é nomeado adido 
comercial do Brasil em Nova York, 
e viaja para os Estados Unidos, 
país que sempre o impressionara. 
No ano anterior publicara O Cho
que das Raças ou O Presidente Ne
gro, ficção* científica em que os 
negros americanos do ano 2 228 
elegem seu candidato à presidência.

Na América do Norte, conhece 
novos e substanciosos fracassos: 
tenta escrever para o público ame
ricano mas não tem êxito; funda a 
editora Tupi Publishing Company 
e o empreendimento e mal suce
dido; arrisca o que lhe resta de ca
pital na Bolsa de Valores e perde

Ele criou alguns dos melhores tipos da literatura do país. como o Visconde de Sabugosa. Emília e Jeca Tatu.
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Lobato e sua esposa Pureza viveram em Areias, uma das "Cidades Mortas".

tudo com a crise* financeira 
de 1929.

Em 1931 escreve América  e 
volta para o Brasil. Está completa
mente sem dinheiro, mas cheio de 
idéias: suas experiências com a 
economia americana tinham-no 
convencido de que, para progredir, 
um país precisa essencialmente de 
ferro e petróleo. O Brasil dispõe 
desses dois elementos; é preciso 
apenas que sejam explorados por 
brasileiros.

Nesse sentido, cria em 1932 a 
Com panhia de Petróleo Brasil; no 
mesmo ano, escreve Ferro, apon
tando ao governo a necessidade de 
se considerar de interesse nacional 
a siderurgia. M as tem de enfrentar 
uma concorrência muito forte: a 
empresa norte-americana Itabira 
Iron luta pelo monopólio do ferro 
brasileiro; e os capitais ligados à 
extração de petróleo não tem inte
resse na abertura de novos poços, 
pois a superprodução mundial já  
está barateando o produto; lan
ça-se até uma campanha no sentido 
de convencer o público brasileiro 
de que no Brasil não há  petróleo.

Em 1934, o governo nacionaliza 
as jazidas e proibe a extração mine
ral por estrangeiros. Mas a medida 
acaba atingindo também as modes
tas empresas brasileiras associadas 
a capitais internacionais, como a 
de Lobato. Reunindo esses fatos, 
em 1936 ele publica O Escândalo 
do Petróleo e do Ferro, para defen
der vários pequenos empreendi
mentos petrolíferos quase falidos. E 
insiste, em 1940, com uma carta ao 
Presidente Getúlio Vargas*, onde 
denuncia o que considera erros do 
Conselho Nacional do Petróleo. 
Menos de um ano depois, acusado

de difamar membros do governo, é 
condenado a seis meses de prisão. 
No entanto, sua campanha já  des
pertava o país para o problema.

Em 1945 —  um ano depois de 
ter fundado a Editora Brasiliense, 
com Caio Prado Júnior e Artur Ne
ves — , Lobato aproxima-se de ou
tra vítima do .Estado* Novo: Luís 
Carlos Prestes. Aprova os ideais 
socialistas do amigo, mas não se fi
lia a nenhuma agremiação política, 
nem mesmo à de Prestes (o Partido 
Comunista do Brasil).

Esse individualismo evita-lh 
uma decepção maior: nas eleições 
presidenciais, o líder comunista so- 
ma-se a Getúlio, apoiando a candi
datura do Marechal D utra 
(1883-1974) —  conluio que o es
critor considera oportunista e re
pugnante.

Eleito o militar, Lobato exila-se 
voluntariamente na Argentina, 
onde funda o Editorial Acteón. Pu
blicadas em espanhol, suas obras 
repetem o sucessc que haviam co
nhecido no Brasil.

Em 1947 Lobato volta à sua pá
tria e, numa última carta a Rangel, 
diz que, aos 66 anos, só lhe resta 
“arrum ar a quitanda para a grande 
viagem . . .  Se morrer é apenas pas
sar do estado vivo para o de não 
vivo, que venha a morte, que será 
muito bem recebida. Estou com 
Uma curiosidade imensa de mergu
lhar no A lém!”

No dia 5 de julho de 1948, Mon
teiro Lobato morreu, após ter so
frido um espasmo vascular.

VEJA TAM BEM : Brasil (Litera
tura).

Charles Louis de Secondat, Se
nhor de la Brède e Barão de Mon- 
tesquieu, nasceu a 18 de janeiro de 
1689, no castelo de La Brède, perto 
de Bordeaux. Depois de ter apren
dido as primeiras letras em casa, 
aos onze anos foi para o colégio de 
Jeuilly,_na diocese de Meaux, onde 
a influência iluminista dos padres 
oratorianos marcaria toda sua 
obra. Antes das Cartas Persas (de 
1721, onde satiriza a sociedade 
francesa da  época), escreveu a Dis
sertação sobre a Política dos R o 
manos no Domínio da Religião 
(1716), além de trabalhos sobre o 
fenômeno físico do eco e sobre a 
função das glândulas renais.

O nobre e a influência inglesa

Em 1705, entrou para a facul
dade de direito de Bordeaux; três 
anos depois, foi para Paris exercer 
a profissão. Com a morte do pai 
(1713), teve de retornar ao castelo 
de sua família para dirigir os negó
cios, casando-se dois anos depois 
com Jeanne de Iastigne, com a qual 
teve três filhos.

A morte de um tio paterno va
leu-lhe o título de Barao de Mon- 
tesquieu e o cargo de président à 
mortier do parlamento de Bor
deaux. Consolidado financeira
mente, dedicou-se ao estudo de 
direito romano na Academia de 
Bordeaux.

Seu primeiro trabalho de grande 
porte foi o Tratado Geral dos De
veres, escrito em 1725, na Acade
mia de Bordeaux. No ano seguinte 
retornou a Paris e, em 1728, entrou 
para a Academia Francesa.

Para completar sua formação, 
Montesquieu achou necessário co-

nhecer outras partes do mundo, e 
viajou para Viena, Itália, Alema
nha e Holanda. Na Inglaterra, onde 

•perm aneceu até 1731, foi admitido 
na Academia Real, tornando-se 
maçom e recebendo forte influência 
do pensamento inglês. Em particu
lar, a concepção newtoniana de lei 
(referente aos fenômenos do mundo 
físico) marcou-o decisivamente.

De volta ao castelo de La Brède, 
dedicou-se durante dois anos exclu
sivamente à literatura, do que re
sultou A  Monarquia Universal 
(1734) e Considerações sobre a 
Grandeza e Decadência dos R om a
nos (1734).

A maior obra

Procurando analisar extensa e 
profundamente a estrutura e a co
nexão interna dos fatos humanos e 
formular um rigoroso esquema de 
interpretação do mundo histórico, 
social e político, Montesquieu ini
ciou em 1734 Do Espírito das Leis 
ou Das Relações .que as Leis De
vem Ter com a Constituição de 
Cada Governo, Costume, Clima, 
Religião, etc., obra publicada 
em 1748.

“ As leis, os costumes e os diver
sos usos de todos os povos da 
terra” foram os objetos dessa obra 
que abrange “todas as instituições 
humanas” e que repercutiu como 
um instrumento capaz de abalar os 
alicerces do sistema social e polí
tico, muito mais perigoso que a 
simples crítica sarcástica das Car
tas Persas.

Em Do Espírito das Leis, Mon
tesquieu apresentou uma revolução 
metodológica composta de dois as
pectos inter relacionados —  a ex
clu são de qualquer perspectiva reli 
giosa ou moral e a abordagem 
descritiva e comparativa dos fatos 
sociais. Assim, reduziu as institui
ções sociais a causas puramente 
humanas.

A Lei, para ele, era uma relação

D E F E N S E
D E

L’ESPRIT DES LOIX,
A  laquelle on a joint quelques 

E C L A I  R C I S S E M E N S .

C h ez  B a r r i l l o t  &  F i l s .

M. D C C. L.

Inovador da ci&ncia social, Montesquieu adotou em sua obra um método 
descritivo e comparativo, e rejeitou toda perspectiva religiosa ou moral.
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Montesquieu considerou as instituições como produto da sociedade humana e satirizou as doutrinas religiosas na 
obra "Cartas Persas". ("Porta de Calais" de Hogarth que critica o comportamento dos religiosos.)

necessária que derivava da natu
reza das coisas, de tal maneira que 
“cada diversidade é uniformidade, 
cada modificação é constância”, 
pois todos os seres (a divindade, o 
mundo material, as inteligências 
superiores ao homem, os animais, 
os homens, etc.) têm suas leis. 
Dessa maneira, recusando os 
princípios religiosos e morais, 
Montesquieu distanciou-se do ra- 
cionalismo* abstrato do século 
XVII. Seu estudo comparativo e 
descritivo do relacionamento hu
mano, com a formulação de um 
novo conceito de lei, constituiu 
uma inovação teórica — e tor
nou-se sua principal contribuição à 
formulação das ciências sociais.

As doutrinas

A análise e divisão das formas 
de governo, a teoria da separação 
dos poderes e a influência do clima 
no comportamento humano foram 
os três assuntos mais destacados 
pela obra de Montesquieu.

Abandonando a divisão clássica 
de monarquia, aristocracia e demo
cracia, e classificando o governo 
em república, monarquia e despo
tismo, atribuiu a cada um deles um 
“princípio” inspirador: a virtude, a 
honra e o medo, respectivamente. 
Essa classificação procura refletir a 
maneira pela qual a vida política é 
efetivamente conduzida em cada 
uma dessas formas de governo. Ao 
invés de restringir-se ao critério da 
localização do poder político — se 
nas mãos de um, de poucos ou da 
maioria, como propusera Aristóte
les* — , a classificação de Montes
quieu é mais ampla e dinâmica. Por 
essa razão, é considerada um

marco na formação da ciência so
cial moderna.

Para Montesquieu, a autoridade
fjolítica é dividida entre os poderes 
egislativo*, executivo* e judiciá

rio*; e, nos Estados que mais pro
movem a liberdade, esses poderes 
são exercidos por indivíduos ou ór
gãos diferentes que agem indepen
dentemente.

Baseando suas generalizações 
(um tanto ingenuamente) em expe
riências feitas em Bordeaux, acen
tua os efeitos do frio e do calor na 
estrutura física do indivíduo e na 
perspectiva intelectual da socie
dade; essas influências deviam ser 
neutralizadas pelo poder legislador, 
o que não ocorria nas sociedades 
primitivas.

Tratado sobre o gosto

Em resposta aos inúmeros ata
ques a sua obra, Montesquieu apre
sentou a Defesa do Espírito das 
Leis (1750), que aumentou sua 
fama e o interesse dos círculos cul
tos de Paris. Instado a escrever um 
verbete de política para a Enciclo
pédia, recusou o convite de D’A
lembert* e preferiu o Ensaio sobre 
o Gosto, seu último trabalho 
publicado.

Rico, famoso e tranqüilo, Mon
tesquieu passou seus últimos anos 
em Brède, onde apenas o enfraque
cimento de sua visão o preocupava. 
Morreu em Paris, em 1755.

VEJA TAM BÉM : Estado; Execu
tivo, Poder; Judiciário, Poder; Ilu- 
minismo; Legislativo, Poder; Lei; 
Liberalismo; Monarquia; Política.

Monteverdi

Claudio Monteverdi nasceu em 
Cremona, Itália, no ano de 1567. 
Criança ainda, já estudava música 
com o mestre de capela da cidade, 
Marc’Antonio Ingegneri (1545- 
1592), graças a quem conheceu as 
dissonâncias de Cario Gesualdo 
(1560-1613), como também alguns 
cromatismos de Luca Marenzio 
(1553-1599) — ambos considera
dos famosos madrigalistas da 
época. A influência do primeiro 
mestre seria marcante: cultor da 
polifonia* vocal, Ingegneri trans
mitiu ao aluno o gosto pela conci
são e pureza formal.

Naquela época, as pesquisas po- 
lifônicas realizadas pelos franco- 
flamengos eram assuntos tão apai- 
xonantes quanto o desempenho de 
Josquim des Près (1450-1521), 
Adnan Willaert (1480-1562) e Ro
land de Lassus* na arte do contra
ponto*.

Aos vinte anos Monteverdi pu
blicou sua primeira coleção de ma
drigais, num volume que incluía 21 
peças, Daquele ano (1587) a 1651, 
completaram-se oito coleções, onde 
é visível seu espírito de pesquisa.

Nessa forma polifônica, herdada 
dos franco-flamengos, os elementos 
literário e musical assumiram idên
tica importância. Muitos conjuntos 
especializados no gênero chegaram 
realmente a marcar época, cada ci
dade disputando a primazia de pos
suir os melhores cantores: em Fer
rara eram os Intrepidi; em Mântua,

os Invaghetti; os Animosi em Cre
mona; e, na Bolonha, os Floridi.

Para esses conjuntos, Monte
verdi escreveu inúmeros madrigais 
para quatro, cinco ou seis vozes. 
Todas as sutilezas do contraponto, 
uma liberdade expressiva que se 
vale dos mais audaciosos cromatis
mos, são características desses tra
balhos. Nota-se sua preocupação 
em ilustrar musicalmente cada por
menor, cada palavra, cada imagem 
do texto. Em 1638, no prefácio de 
seu s Madrigais Guerreiros e A  mo
rosos, explicava a necessidade de 
ajustamento instrumental ao sen
tido dramático do tema.

No ano de seu casamento com 
Claudia Cattaneo (1595), ele parti
cipou de uma expedição guerreira 
à Hungria, contra as hordas turcas 
comandadas por Maomé III.

Precursor da ópera

No fim do século XVII, os inte
grantes da camerata fiorentina co
meçavam a tentar outras experiên
cias. Esse novo caminho atingiu 
um ponto alto com Euríaice
(1600), composta por Jacobo Peri 
(1561-1633), narrativa mitológica 
que, em vez de ser executada por 
um madrigal polifônico, foi inter
pretada por atores solistas, cada 
um atuando individualmente e 
acompanhado por um £rupo de ins
trumentos. Embora ja  se tratasse 
do primeiro germe da ópera, cabe
ria a Orfeu, que Monteverdi com
pôs dois anos depois, o passo fun
damental na historia desse gênero. 
Orfeu reveste-se de grande liber
dade expressiva. O recitativo acusa 
todas as graduações de expressão 
do texto, através de ritmos, silên
cios, curvas e afastamentos melódi
cos e efeitos de contraste e intensi
dade.

Monteverdi compreendeu bem o 
papel da orquestra, confiando aos 
instrumentos a missão de criar o 
ambiente no qual a obra se desen-

Monteverdi produziu muitos madri 
gais e foi um pioneiro da ópera.
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volve. Por isso, boa parte do êxito 
de Orfeu deveu-se à orquestração. 
Empregando timbres originais — 
pizzicato  nos instrumentos de 
corda, trombones em surdina —  o 
compositor obtinha uma riqueza de 
efeitos sonoros novos para a época. 
Recitativo e ária são os recursos 
formais empregados p ara  estrutu
rar a ópera desde o inicio. O recita
tivo é a ação, o diálogo dos atores; 
enquanto a ária consiste na passa
gem à ação e compreende a confi
dência dos sentimentos que o can
tor exprime.

A aria de Monteverdi pode ser 
cantada em solo, duo, trio ou por 
qualquer conjunto vocal. Há ainda 
o arioso, combinação de recitativo 
e ária, e que geralmente constitui 
uma narrativa com sugestivas infle
xões melódicas. Dessa maneira, 
Monteverdi criou o “espetáculo to
tal” , ou seja; um a representação 
onde, sob a egide do canto, estão 
enfeixadas praticamente todas as 
artes —  dança, interpretação, mú- 
sicaLpintura.

Em Orfeu estavam delineados,

fiortanto, os princípios do drama 
írico. Em 1608, outra obra lírica 

de Monteverdi foi a público: era 
Ariana, da  qual só restou o La
mento, imediato sucesso popular 
na Itália. A peça era cantada em 
tavernas e assobiada nas ruas. La
mento, que antecede o compositor 
romântico de melodramas, preocu
pado em exteriorizar suas paixões, 
faz parte até hoje do repertorio dos 
cantores líricos.

Com a ópera, Monteverdi não 
somente acentuou de maneira con
siderável o papel da orquestra, 
como também abriu as portas para 
a música descritiva. Em Combate 
de Tancredo e Clorinda (1624; ex
traído de Jerusalém Libertada, de 
Torquato Tasso*), chegou mesmo a 
fazer a orquestra imitar os ruídos 
de uma batalha e o tropel de cava
los, criando assim o chamado stile 
concitato> (“estilo expressivo”).

Obra sacra

Desde Sacrae Cantiunculae
(1582) e Madrigais Espirituais
(1583), a obra religiosa de Monte
verdi é tão importante quanto a 
laica. Na coleção Vésperas da Vir-

f em Maria (1610), dedicada ao 
apa Paulo V (1552-1621), a parte 

instrumental já  havia adquirido im
portância autônoma —  e isso 
num a época em que a música sacra 
baseava-se fundamentalmente no 
coro. Fornecendo expressividade e 
amplo acompanhamento instru
mental à musica religiosa, Monte
verdi demanda outras contribui
ções ao introduzir neste gênero 
diversos elementos que se destaca
vam pela originalidade.

Em 1607 morreu sua mulher; 
cinco anos mais tarde, ele demi
tiu-se do posto de diretor musical 
da corte de M ântua (que ocupava 
desde 1602), passando em 1613 
para  a igreja de São Marcos (Ve
neza), onde exerceu o mesmo cargo 
até a morte.

Nos próximos trinta anos dedi
cou-se a composição de suas prin
cipais obras religiosas, a par de in
tensa produção lírica. São desse 
período suas últimas coleções 
de madrigais: para cinco vozes

(1614); para uma a seis vozes 
(1619); madrigais guerreiros e 
amorosos (1638); madrigais e can
çonetas (1651). Há também um 
balé, Tirsi e Clori (1616), e uma co
leção de música sacra datada de 
1640, que inclui 41 pejas, entre 
magnificats, salmos, cânticos e 
uma missa para quatro vozes. Em 
1650, editaram-se uma missa, tam 
bém a quatro vozes, e salmos para 
uma a oito vozes.

A obra lírica desse período 
abrange treze óperas, mas da maio
ria —  dez —  restaram apenas os 
nomes e as datas, como: Combate 
de Tancredo e Clorinda (1624), R e
torno de Ulisses à Pátria (1640) e 
Coroação de Pompéia (1642), seu 
último trabalho no gênero, com o 
qual deu impulso ao drama lírico 
de argumento histórico. Nessa 
ópera, composta sobre um libreto 
de Francesco Busenello, Monte
verdi funde os elementos teatrais 
tragicômicos com uma linguagem 
musical expressiva, prenunciadora 
da ópera do século XIX.

Em 1632, Monteverdi orde- 
nou-se padre. Na mesma época, de- 
dicou-se também a aulas particula
res de música e à produção de 
óperas, que conseguiram grande 
sucesso.

Em Veneza começavam a surgir 
os primeiros teatros líricos; a ópera 
vinha ganhando preferência no 
gosto popular. E nessa cidade, já  
famoso como “o divino Monte
verdi”, o compositor morreu a 29 
de novembro de 1643.

(estilo expressivo).Na obra "Combate de Tancredo e Clorinda” (1624), Monteverdi criou o "stile concitato
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VEJA TAM BÉM : Musica; Ópera."Orfeu". frontispício de 1609 (dois anos após a primeira apresentação).
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Montevidéu

Capital da República Oriental 
do Uruguai*, Montevidéu está lo
calizada na costa norte do estuário 
do rio da Prâta. Apresenta clima 
temperado, com média térmica 
anual de 16,7° C e pluviométrica 
de 1 117 mm; seus 1 376 000 habi 
tantes (estimativa de 1973) repre 
sentam quase metade da população 
nacional.

Em 1726, o governador de Bue
nos Aires —  Bruno Mauricio de 
Zabala —  fundava o Forte San Fe
lipe tentando neutralizar o avanço 
português na área. Os primeiros 
moradores da pequena guarnição 
eram familias das ilhas Canárias, 
atraídas por promessas de reba
nhos e respeitabilidade.

Ponto estratégico, a cidade foi 
várias vezes ocupada por forças 
que procuravam a hegemonia eco
nômica do Prata.

A partir do fim do século XIX, 
levas imigratórias de espanhóis e 
italianos impulsionaram o desen 
volvimento de Montevidéu, trans- 
formando-a num grande conglome 
rado urbano. Esse desenvolvimento 
inicial, incrementado pelo cons 
tante êxodo do trabalhador rural, 
contribuiu para que Montevidéu, 
atualmente, concentre 46% da po 
pulação uruguaia.'

Indústrias e monum entos

O porto de Montevidéu (empresa 
governamental, como todos os ser
viços públicos) tem a mesma apa
rência e capacidade do início do sé
culo XX, quando foi remodelado a 
fim de receber embarcações de 
grande porte. Ao lado do distrito 
portúário está a Ciudad Vieja (Ci
dade Velha), que apresenta carac 
terísticas da época colonial.

A Ciudad Vieja mantém-se 
como centro economico e finan 
ceiro do Uruguai, abrigando Bolsa 
de Valores, Banco Central, matriz 
de bancos e escritórios das empre 
sas de navegação e comércio exte
rior. Na Plaza de la Constitución 
encontram-se a catedral católica e 
o cabildo (edifício de administra 
ção nos tempos coloniais), aprovei
tado por muito tempo como sede 
do Legislativo. A vizinha Plaza de 
la Independencia —  a maior e mais 
moderna da cidade —  acolhe o Pa
lácio Salvo (arranha céu mais an 
tigo), a C asa do Governo e o mau
soléu de José Gervasio Artigas*. 
Nessa mesma praça começa a 
grande avenida 18 de Julho.

A cidade centraliza as principais 
indústrias do país: têxteis, de sapa
tos, sabão, fósforos e roupas. A lã, 
a carne e o couro são reservados 
em grande parte para venda ao ex
terior; representam aproximada 
mente 90% das exportações uru
guaias. As matérias-primas indus
triais chegam a Montevidéu por in
termédio de quatro ferrovias.

VEJA TAM BÉM : Emancipação 
Americana; Uruguai- Construções antigas (à esquerda) e a Plaza de La Independencia, com o arranha-céu mais antigo da capital.

A larga e movimentada Avenida Central, onde se localizam os principais ediffcios comerciais de Montevidéu.
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Moravia, Alberto

Filho de um arquiteto e pintor 
que desejava fazê-lo diplomata, o 
escritor italiano Alberto Moravia 
(nascido Alberto Pincherle — 
Roma, 28 de novembro de 1907) 
definiu ironicamente sua infância 
como “normal apesar de solitária” . 
Isto em virtude da tuberculose ós
sea que o atacou dos nove aos de
zesseis anos e cujos efeitos fize
ram-se sentir até os 25, quando o 
fascismo* (que ele comparou ao 
terror de sua doença) já  se achava 
em pleno apogeu na Itália. Desse 
modo, a tuberculose e o regime 
político opressivo obrigaram-no a 
fazer o que normalmente não teria 
feito. “O que forma nosso caráter”, 
afirmou, “ são as coisas que somos 
obrigados a fazer e não aquelas que 
fazemos por nossa própria von
tade.”

Num dos períodos mais críticos 
da doença, Moravia foi obrigado a 
permanecer no leito durante cinco 
anos: três em casa e dois no Sana
tório Codivilla, em Cortina d’Am
pezzo, de onde saiu apoiado em 
muletas e calçando tem poraria
mente pesado aparelho ortopédico.

Em conseqüência da forçada 
imobilidade, seus estudos foram 
muito irregulares. O único diploma 
conseguido foi o ginasial. Mas a li
teratura jam ais toi negligenciada: 
lia praticamente um livro por dia e 
narrava para si próprio ou para 
amigos estórias que inventava. (O 
costume de narrar em voz alta 
acompanhou-o por muito tempo e 
dele nasceu um de seus mais famo
sos romances, Os Indiferentes.)

As névoas da decadência

Com treze anos, Moravia publi
cou seu primeiro livro, Diciotto Li- 
riche (Dezoito Líricas), uma tenta
tiva ' poética que ele mesmo 
classificaria como “versos horrí
veis”. Cinco anos depois começou 
a escrever Os Indiferentes, que ter
minaria em 1928, ano em que apre
sentaria também a novela Corti- 
giana Stanca (Cortesã Cansada). 
Enviou os dois manuscritos ao edi
tor da revista Novecento, que pu
blicou apenas o segundo, pois o ou
tro foi considerado como “ uma 
névoa de palavras”.

Os Indiferentes somente seria 
publicado em julho de 1929, numa 
edição financiada pelo próprio 
autor.

Narrando a decadência de uma 
família da burguesia romana, o li
vro (posteriomente considerado o 
primeiro romance existencialista 
europeu) provocou violenta polê
mica entre público e críticos. A 
tram a, sugerindo o clima sufocante 
do fascismo e analisando a aliena
ção e a decadência moral da bur
guesia, traria para o autor sérios 
problemas com a censura de Mus
solini: a quinta edição seria reti
rada das livrarias.

Enquanto pioravam suas rela
ções com o fascismo, Moravia ini
ciou sua carreira jornalística, via
jando para Londres e Paris como

correspondente de La Stampa. Ao 
mesmo tempo publicou algumas 
novelas, entre as quais Inverno da 
Malato (Inverno de Doente, 1930) 
e Le  Am bizioni Sbagliate (As A m 
bições Frustradas, 1935). Passou a 
ser acusado de escritor imoral. “ Na 
realidade” , escreveu Moravia ao re
ferir-se ao período, “eu me tornara 
antifascista e só freqüentava anti
fascistas e isso era sabido.” Foi 
obrigado a assinar suas matérias 
com pseudônimo (“ Pseudo”) e par
tiu a seguir para os Estados Unidos 
e México (em 1936). Viajou ainda 
pela Grécia e China, e ficou algum 
tempo em Capri.

Dessa fase datam os livros de 
contos L ’Imbroglio (A Confusão, 
1937), /  Sogni dei Pigro (Os So
nhos do Preguiçoso, 1940) e o ro
mance La Mascherata (A M asca
rada, 1941), sátira à ditadura num 
país da América do Sul. Este ro
mance também foi proibido pela 
censura fascista, enquanto o autor 
ficava impedido de escrever para 
jornais, revistas e cinema. Assim, 
os roteiros que fiessa época escre
veu para os filmes Un Colpo di Pis
tola (Um Tiro de Pistola) e Zazá 
deixaram de ser assinados. Suas 
atividades jornalísticas somente se
riam retomadas no Popolo di 
Roma, após a queda do fascismo, 
em julho de 1943.

Moravia retomou sua vida nor
mal em 1945, ao publicar Aços- 
tino, que valeu o prêmio literário 
do Corriere Lombardo. Com a his
tória do adolescente que descobre 
o sexo, retornou à narrativa rea
lista, após ter recorrido ao surrea
lismo e à sátira. Dois anos depois, 
conseguiria com La Romana (A 
Romana, 1947) o mesmo êxito de 
Os Indiferentes, transformando-se 
num dos mais lidos autores italia 
nos. Empregou a narração na pri
meira pessoa e enfatizou o valor 
simbólico do sexo (sempre conside
rou que os fenômenos sexuais eram 
muito importantes).

Seguiram-se La Disubbidienza 
(A Desobediência, 1948). L A  more 
Coniugale (O A m or Conjugal, 
1949) e II  Conformista (O Confor
mista, 1951). Enquanto todas as 
suas obras eram colocadas no In
dex do Santo Ofício, ganhava mais 
popularidade com I  Racconti (Os 
Contos, Prêmio Strega de 1952) e 
Racconti Rom ani (Contos R om a
nos), Prêmio Marzocce de 1954). E 
obteria sucesso maior com os ro
mances I I  Disprezzo (O Desprezo, 
1955) La Ciociara (1957) e La  
N o ia (O Tédio, 1960), todos adap
tados ao cinema, como a maioria 
de seus livros (A  Romana, Os Indi
ferentes, O Conformista, etc.).

Moravia destaca-se também 
como autor de livros de viagem, en
tre os quais Un Mese in Russia 
(Um M es na Rússia, 1958), U nl- 
dea deli índia (Uma Idéia sobre a 
índia, 1962), L 'Uomo come Fine e 
A ltr i Saggi (O Homem como Fim  
e Outros Ensaios, 1964) e La Rivo- 
luzione Culturale in Cina (A R evo
lução Cultural na China, 1968).

Seu trabalho como romancista 
nunca o impediu de escrever para 
jornais e revistas : na década de 60 
tornou-se crítico cinematográfico 
do L ’Espresso e diretor da revista 
N uovi Ãrgomenti, que fundou com 
Alberto Carocci.
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Morcegos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Subclasse: Theria 
Infraclasse: Eutheria 
Ordem: Chiroptera 
Subordem: Megachiroptera 
Família: Rhinopomatidae, 

Em ballon uridae, Nycteri- 
dae, Noctilionidae. Mega- 
der matidae, Rhinolophi- 
dae, Phyllostomatidae, Fu- 
rip teridae, Natalidae.Thy- 
ropteridae, Myzopodidae, 
Vespertillionidae, Mysta- 
cinidae, Molossidae

Há 60 milhões de anos que algu
mas espécies de morcegos (como os 
microquirópteros) possuem um sis
tema de orientação verdadeira
mente “eletrônico , um radar* na
tural. Emitem sons de curtíssima 
duração (pulsos de 1 a 2 milésimos 
de segundo) e de alta freqüência (de 
20 000 a 120 000 hertz). O eco des
ses ultra-sons nos obietos à sua 
volta, recebidos e interpretados por 
uma área do cérebro, permite ao 
morcego “ver” o tamanho e a 
forma dos objetos ao redor, bem 
como sua posição exata. Conse
guem, desse modo, voar na obscu
ridade total das cavernas e grutas 
em que vivem. Os morcegos insetí
voros, por exemplo, caçam suas 
presas em vôo, na mais completa 
escuridão. Nem todos, porém, emi
tem ultra-sons. Os megaquirópte- 
ros orientam-se pela visão.

Chamados cientificamente de 
quirópteros (do grego: chéir =  
mão; plerón =  asas), o morcegos 
formam uma ordem de mamíferos 
e seus representantes mais antigos 
datam do período geológico eocê- 
nico. Não são conhecidas as suas 
formas de transição, mas deduz-se 
que se originaram de pequenos in
setívoros* primitivos, arborícolas, 
pois existem numerosas afinidades 
entre os dois grupos. Teriam sido 
pequenos animais que ganharam 
uma membrana alar ou patágio, 
podendo assim planar de uma ár
vore para outra. Com o progressivo 
aperfeiçoamento do esqueleto das 
patas anteriores, adquiriram capa
cidade de vôo. Ao mesmo tempo, 
tiveram sua fisiologia afetada por 
dois fatores importantes: a locomo
ção aérea e a vida noturna.

Morfologia e habitat

A dimensão dos morcegos varia 
de 3 a mais de 40 cm (neste caso, 
a abertura das asas chega a 1,50 
m). Seu esqueleto é altamente espe
cializado para a vida aérea: é leve, 
com ossos longos e finos e uma 
grande cavidade medular.

O  s is tem a  c u tâ n e o , m u ito  d e sen 
volvido, estende-se como uma

membrana dupla sobre as patas 
dianteiras, chegando até a cauda. O 
dedo polegar, livre dessa mem
brana, é armado de forte unha que 
serve de garra nos intervalos de 
vôo. Algumas espécies fixam-se pe
las patas traseiras, sem o mínimo 
esforço muscular: o peso do corpo 
estende alguns tendões dos pés e fe
cham firmemente os dedos.

A membrana alar compreende 
quatro regiões: propatàgio (até o 
primeiro dedo), dactilopatágio (en
tre os dedos), endopatágio (parte 
que liga o quinto dedo ao corpo) e 
uropatágio (parte que une as patas 
traseiras e a cauda).

Os morcegos possuem também 
um grupo de glândulas que se de
senvolve com grande intensidade 
durante o ciclo sexual: a secreção 
odorífera dessas glândulas desem
penha importante papel na atração 
dos sexos. Na vasta rede glandular 
dos morcegos, as sebáceas são 
mais abundantes e necessárias para 
a manutenção da flexibilidade do 
patágio, sempre ameaçado de res- 
secamento devido à intensa transpi
ração na região das asas; por isso 
bebem muito líquido e preferem lu
gares úmidos.

Capazes de respirar quantidade 
de amoníaco que seria letal a qual
quer mamífero, conseguem viver 
em cavernas e grutas sobre as pró
prias dejeções, que libertam grande 
quantidade de calor e gases amo- 
niacais. Com isso, criam ambiente 
insuportável a seus possíveis preda
dores, e economizam grande quan
tidade de calor metabólico.A alimentação dos morcegos é variada. Algumas espécies preferem frutas.

I s o la d o  o u  e m  p e q u e n o s  b a n d o s ,  « s t e  m o r c e g o  é  c o m u m
Uma de suas principais características são as orelhas, bastante grandes em relaçáo à dimensão do corpo.
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Em Cingapura (sudeste asiático) ainda hâ casas especializadas, onde o ópio é fumado coletiva e legalmente.

Algumas espécies utilizam abri- 
os temporários, como folhas de 
ananeira, tocas de porco-espinho 

e o interior de talos de bambu. 
Duas espécies tropicais americanas 
cortam folhas de bananeira com os 
dentes, para dobrá-las em forma de 
tendas, onde se escondem e se pro
tegem.

A vida noturna dos morcegos 
dispensa praticamente o sentido da 
visao, enquanto o tato e a audição 
são extremamente apurados.

Quase todos eles possuem denta
dura semelhante à dos insetívoros. 
Sua dieta alimentar, porém, é bas
tante variada. Embora alguns se
jam  exclusivamente insetívoros, ou
tros alimentam-se de frutas, pólen 
e néctar (possuem língua ade
quada), peixes, pássaros ou mamí
feros. Algumas espécies são hema- 
tófagas (morcegos-vampiros que 
sugam o sangue de animais e, ra ra
mente, do homem). Devido a essa 
versatilidade, tornaram-se a se
gunda ordem de jnamíferos em nú 
mero de espécies, distribuídos pela 
maior parte do globo. Nesse pro
cesso de radiação, as diferentes es
pécies passaram por grandes modi
ficações na estrutura e nos hábitos, 
adaptando-se aos vários ambientes.

Freqüentemente, os morcegos 
realizam longas migrações. O pe
queno pipistrello europeu viaja re
gularmente entre o sudeste da Eu
ropa e as ^províncias centrais da 
União Soviética, cobrindo uma dis
tância de 1 000 a 1 200 km. Alguns 
morcegos mexicanos, que passam 
os meses de verão no sul dos Esta
dos Unidos, percorrem distâncias 
idênticas. Para o estudo dessas mi
grações colocam-se anéis metálicos 
em seus membros anteriores. Cos
tumam ser recapturados cerca de 
3%, o que demonstra existir um pa
drão migratório constante e que, 
em três ou quatro semanas, percor
rem 150 km.

Na anatom ia especialmente 
adaptada dos quirópteros, a cartila
gem da laringe chega até mesmo a 
ossificar-se. A forte musculatura da 
região propícia também a emissão 
de gritos orientadores durante o 
vôo e a deglutição em pleno vôo. 
No aparelho respiratório, os pul
mões são volumosos (principal
mente o direito), enquanto no cir
culatório as artérias e veias da 
membrana alar podem contrair-se 
com movimentos peristálticos, o 
que favorece a circulação.

Sistemática

A ordem dos quirópteros é divi
dida em duas subordens: os Mega- 
quirópteros, com apenas uma famí
lia (Pteropídeos) e os Micro- 
quirópteros que reúnem catorze 
famílias de morcegos com costu
mes e alimentação muito variados.

MEGAQUIRÓPTEROS —  São 
os maiores morcegos e vivem em 
zonas quentes da  África, Ásia e 
Austrália. A maior parte possui a 
cabeça semelhante à da raposa. Por 
isso recebem o nome de raposas- 
voadoras. As espécies mais comuns 
são : Rousettus aegyptiacus e Ptero- 
pus edulis. Quase todos os mega- 
quirópteros alimentam-se de frutas 
e são geralmente caçados durante o 
ataque aos pomares. Os filhotes se

agarram à pelagem da mãe, du
rante dois ou três meses após o nas 
cimento, até aprenderem a voar.

M ICROQUIRÓPTEROS — 
Na maioria insetívoros, são peque
nos e vivem em quase todo o globo, 
com exceção de algumas remotas 
ilhas oceânicas e das proximidades 
dos pólos.

Suas numerosas famílias apre
sentam indivíduos de costumes es
tranhos. A família dos noctilio- 
nídeos tem como representante ca
racterístico o Noctilio leporinus, 
chamado de morcego-pescador, 
que se alimenta de pequenos peixes. 
Na família dos megadermatídeos 
encontram-se os falsos vampiros e 
uma espécie canibal (Macroderma 
gigas).

Alguns microquirópteros pos
suem expansões nasais cutâneas. 
Na família dos rinolofídeos seus re
presentantes são chamados “ferra
dura” (Rhinolophus ferrum-equi- 
num), devido à semelhança com o 
objeto.

Pequenos e armados de um 
único par de incisivos superiores, 
com bordos muito afilados, os ver 
dadeiros vampiros pertencem à 
família dos fílostomatideos. Sugam 
o sangue dos grandes mamíferos, 
que continuam a sangrar por algum 
tempo devido à saliva anticoagu
lante do morcego. Distribuídas pe
las Américas, as espécies mais co
muns são Desmodus rotundus e 
Diphylla ecaudata.

Devoradores de insetos, os mor
cegos pertencentes à família dos 
vespertilionídeos (os mais comuns 
da ordem) encontram-se em todo o 
mundo; suas espécies mais conhe
cidas são M yotis m yotis e Pipis- 
irellus kuhlii.

VEJA TAM BÉM : Cordados; M a
míferos.

Morfina, Cocaína, 
Heroína

Entre a farta variedade de dro
gas de que o homem vem se ser
vindo ha milhares de anos, o ópio 
é uma das mais antigas de que se 
tem notícia. No quarto milênio a.C. 
os sumérios conheciam esse tóxico, 
obtido do látex das flores da pa
poula (Papaver somniferum), plan
ta nativa da Ásia Menor. Também 
os egípcios e gregos usavam o ópio. 
Os médicos árabes utilizavam-no 
para o tratam ento de diarréias e 
tosses. Através dos comerciantes 
árabes, a droga foi introduzida na 
China. No começo da era cristã, 
apareceu na Europa, empregada te- 
rapeuticamente como analgésico e 
sonífero.

Durante a Renascença*, o ópio 
era utilizado para tratamento da 
histeria, o que comprova a existên
cia de conhecimentos sobre as in
fluências psicológicas da droga. 
Até o século XIX , ela era consu
m ida “terapeuticamente” , mistu
rada com uísque ou álcool (láu- 
danoX Poucos médicos —  todos de 
reputação duvidosa —  a receita
vam, e os grandes consumidores 
(além dos próprios médicos) eram 
intelectuais e artistas.

Acredita-se que o ópio começou 
a ser fumado em cachimbos por 
volta do século XVII. A Guerra do 
ó p io  (1840/42), entre chineses e in
gleses, foi um pretexto para a aber 
tura dos portos de Hong Kong, ci
dade que se tomou um dos maiores 
centros do tráfico de entorpecentes. 
Até os dias de hoje, em alguns por
tos do oriente, existem casas espe
cializadas onde o ópio é fumado le
galmente.

A morfina é o mais importante 
dos alcalóides contidos no ópio. 
Foi isolada em 1805, recebendo 
esse nome pela associação com os 
poderes de Morfeu, deus grego 
do sono.

Inicialmente, as propriedades da 
morfina foram tão mal compreen
didas que chegou a ser indicada 
para tratamento de opiômanos. O 
vício do ópio era realmente curado: 
os pacientes transferiam sua depen
dência de uma droga para outra.

Relativamente facil de ser produ
zida por métodos semi-sintéticos, a 
morfina está entre os mais eficazes 
analgésicos usados pela medicina 
para o combate de dores de fratu
ras, queimaduras e na cirurgia; e 
serve de lenitivo aos pacientes nos 
últimos estágios de doenças como 
o câncer.

Entretanto, é uma faca de dois 
gumes, devido à rápida tolerância 
desenvolvida pelo organismo. Du
rante a Segunda Guerra Mundial

Extraído da papoula, o ópio é usado 
desde a Antiguidade.
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(1939/45), os soldados contavam 
com “rações” de morfina, e o resul
tado foi que, após o conflito, au
mentou o numero de dependentes 
dessa droga.

O entorpecente é apresentado 
como um pó cristalino e incolor, 
que, diluído em líquido, é adminis
trado em injeções subcutâneas ou 
endovenosas. Pequenas doses pro
duzem uma sensação de tranqüili
dade; em doses maiores verifica-se 
um estado geral de euforia, seguido 
de uma fase de sonolência e torpor 
físico e mental.

O indivíduo dependente da mor
fina apresenta, como sintomatolo
gia geral, sonolência, redução de 
atividades físicas, contraçao das 
pupilas, depressão do ritmo respi
ratório. Em estágios mais avança
dos, podem registrar-se náuseas e 
vômitos. O processo intoxicação- 
tolerância é rápido e de difícil cura, 
uma vez que a morfina leva à de
pendência física e psíquica.

A droga da violência

Ao lado da cocaína, dos barbitú 
ricos, da morfina e das anfetami 
nas, a heroína — éter diacético da 
morfina, igualmente apresentado À falta de instrumentos científicos para o preparo e consumo da droga, o usuário recorre a objetos simples.

em forma de pó cristalino branco 
— completa o quadro das cham a
das “drogas pesadas” , em oposição 
às “drogas alucinógenas” ou “ psi- 
codélicas” (LSD, mescalina, psilo- 
cibina, etc.). O adjetivo “pesadas” 
não decorre apenas da forte depen
dência e deterioração física que 
provocam, mas também de sua 
constante ligação a contextos so
cialmente violentos.

Entre os derivados do ópio, a he
roína é o mais poderoso; embora 
seus efeitos sejam semelhantes aos 
da morfina, ela é cinco vezes mais 
forte. Menos de dez doses podem 
ser suficientes para aprisionar o in
divíduo a uma dependência cres
cente, de cura muito difícil. Os vi
ciados em heroína mostram forte 
tendência depressiva —  sobretudo 
ao final do efeito de cada dose, que 
precisa ser aumentada progressiva
mente. Pacientes internados para a 
cura do vício da heroína costumam 
apresentar, nas seções de terapia 
ocupacional, desenhos de temática 
m órbida e deprimente: morte, ter
ror, lugares sombrios e fantasma
góricos.

Privado de sua dose diária, o de
pendente começa a sofrer convul
sões, calafrios, transpiração abun
dante e um desespero crescente, 
que pode terminar em violência ou 
suicídio.

O  tratamento é feito através da 
lenta substituição da heroína por 
outra droga mais fraca e que pro
voca menor tolerância: a meta- 
dona. Nos Estados Unidos e na Eu
ropa, principalmente, o problema 
assumiu proporções tão graves que 
as instituições de saúde pública 
passaram a registrar os viciados, 
assegurando-lhes ao menos uma 
dose diária. Exemplo dessa política 
é dado pela “fila da meia-noite” , no 
bairro londrino do Soho. Graças a 
esse expediente, as autoridades sa
nitárias conseguem manter relativo
controle sobre os pacientes e, mais

que isso, vão reduzindo gradual
mente as doses e substituindo a 
droga por metadona.

Ao contrário da heroína, a co
caína, não chega a gerar dependên
cia física ou rápida tolerância., em
bora causj intensa dependencia 
psíquica. E o principal alcalóide 
contidonas folhas da coca (Erythro- 
xylon coca), planta nativa dos 
Andes. Para os incas*, que masca
vam essas folhas diariamente, a 
coca era considerada uma planta 
sagrada. Depois, os colonizadores 
espanhóis estimularam seu uso en
tre os nativos escravizados: além 
de mitigar a fome, a droga propor
ciona ao indivíduo mais energia e 
disposição para o trabalho. Ainda 
hoje, em países como Bolívia, Peru 
e Colômbia, as folhas de coca são 
mascadas pela população de ori
gem indígena, que, para aumentar 
os efeitos, costuma misturá-la a 
óxido de cálcio (cal).

Autoconfiança e dependência

A cocaína, isolada em 1859; 
apresenta-se na forma de um po 
branco cristalino, que é aspirado 
como rapé. Em 1878, foi utilizada 
erroneamente como terapia para vi
ciados em morfina. Aspirando um 
ou dois gramas, o consumidor do 
chamado “pó dos sonhos” sente-se 
capaz de realizar qualquer tarefa. 
A fadiga desaparece, as forças au
mentam e o indivíduo sente-se au- 
toconfiante e até, em alguns casos, 
“superior” aos outros. Vasoconstri- 
tor poderoso, a cocaína provoca 
uma ilusória sensação de perma
nente corrimento nasal e, a longo 
prazo, produz corrosão da mucosa 
nasal, com aparecimento de carne 
esponjosa.

VEJA TAM BÉM : Alucinógenos:
Drogas; Maconha.

O h o m e m  m o d e rn o  e m p re s to u  n o v a s  c a r a c te r ís t ic a s  à  d ro g a . A lg u n s  v& em
nela a única alternativa na procura de uma realidade mais satisfatória.



232 Morgan, Lewis

Morgan iniciou o estudo dos sistemas de parentesco. (Iroqueses.)

Morgan, Lewis

Na cidade de Aurora (Estado de 
Nova York), onde nasceu a 21 de 
dezembro de 1818, Lewis Henry 
Morgan fez seus estudos de direito. 
Formado, passou a exercer a pro
fissão em 1844, na cidade de Ro- 
chester, onde faleceu em 1881.

Afastou-se da advocacia em 
1862, mas continuou represen
tando algumas corporações de Mi- 
chigan, das quais era investidor. 
Morgan ocupou também alguns 
cargos políticos: foi membro da 
Assembléia (1861/68) e senador 
(1868/69).

Iniciou-se em antropologia com 
estudos intensivos acerca da histó
ria, cultura e organização social 
dos iroqueses — particularmente 
dos membros da tribo sêneca. Em 
1851, publicou o resultado de suas 
investigações em A Liga dos Ho- 
dé-no-sau-nee ou Iroqueses, obra 
pioneira na análise de relações de 
parentesco*. Afastado por algum 
tempo da antropologia, em 1856 
retomou o mesmo tema: estudou a 
terminologia usada pelos sênecas 
para estabelecer o parentesco. Dois 
anos depois descobriu que outra 
tribo, os ojybwa, de Michigan. pos

suía o mesmo sistema familiar.
Formulou então a hipótese de 

que esse sistema poderia estar di
fundido por toda a América. Além 
disso, caso ele fosse encontrado na 
Ásia, ficaria comprovado que to
das as tribos norte-americanas te 
riam origem asiática. Acreditou ter 
provado definitivamente o acerto 
dessa tese num trabalho de 1870: 
Sistema de Consangüinidade e A fi
nidade da Família Humana.

Interpretando os dados que pos
suía acerca da terminologia do pa
rentesco, enquadrou-os em uma 
teoria da evolução das sociedades. 
Partindo da promiscuidade, a famí
lia teria atingido a monogamia, nas 
sociedades que Morgan enqua
drava no “estágio de civilizaçao". 
Apesar de suas teorias sobre a pro
miscuidade terem sido superadas, a 
grande contribuição de Morgan 
para o estudo científico do paren
tesco garante-lhe um lugar entre os 
principais antropólogos.

Selvageria, barbárie  
e civilização

Morgan é autor da primeira ten
tativa antropológica dirigida à aná
lise estrutural dos sistemas sociais, 
estudando a articulação entre os 
vários elementos da cultura (sobre
tudo a tecnologia, a família e a es
trutura política). Nessa análise, 
adota uma posição materialista, en

fatizando fatores ecológicos e tec
nológicos na explicação antropoló
gica: o homem passa a ser visto 
essencialmente como um animal 
que se adapta a seu habitat por 
meio da técnica.

A análise de Morgan, contudo, 
concentra-se principalmente no 
processo evolutivo da humanidade, 
concebido como uma sucessão de 
estágios que todas as sociedades 
atravessariam necessariamente, e 
ordenados numa escala de pro
gresso crescente.

Em A Sociedade Antiga, Mor
gan^ distingue três estágios da evo
lução humana — selvageria, bar
bárie e civilização — , ordenados 
segundo o pível de desenvolvi
mento tecnológico. O estado de sel
vageria — que Morgan chama 
também de “paleolítico” —  abar
caria todo o período pré-histórico 
que antecede o aparecimento da ce
râmica, e a barbárie iria até a in
venção da escrita (gue marcaria o 
início da civilizaçao). Subdividiu 
cada um desses estágios em três pe
ríodos: selvageria antiga (criação 
da linguagem falada), média (uso 
do fogo, do machado e da lança) e 
recente (arco e flecha); barbárie an
tiga (surgimento da cerâmica), mé
dia (agricultura e domesticação de

animais) e recente (metalurgia); ci
vilização antiga (aparecimento da 
escrita), média (invenção da pól
vora, da bússola, do papel e da im 
prensa) e recente (invenção da má
quina a vapor e do uso da 
eletricidade).

Nessa obra, Morgan afirmou 
também que as modificações sócio- 
culturais são globais e, às vezes, re
volucionárias. Dando pouca aten
ção à mitologia* e as religiões, 
centralizou sua atenção no relacio
namento que a tecnologia, os siste
mas de parentesco e os sistemas de 
propriedade mantêm com as insti
tuições sociais e políticas.

Uma das preocupações mais 
constantes de Morgan foi a desi
gualdade social e econômica. Não 
aceitava que o destino da humani
dade fosse apenas "um a mera car
reira da propriedade”. A obsessão 
do homem pela posse privada seria 
apenas um estado passageiro da ci
vilização humana, pois, do contrá
rio, a sociedade se_ encaminharia 
para a autodestruição. Para evitar 
esse suicídio coletivo, acreditava o 
antropólogo que a propriedade de
veria ser distribuída e, se necessá
rio, controlada. Somente assim po
deria haver democracia política, 
igualdade de direitos, educação

Grande teórico do evolucionismo cultural, sua obra atraiu Marx e Engels. 
que a assimilaram em suas pesquisas. (Máscara típica dos iroqueses.)
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Ilustração de um livro de Thomas Morgan sobre as mutações das moscas.

universal e fraternidade. Confron
tando instituições, invenções e des
cobertas, Morgan convenceu-se da 
origem única do gênero humano, 
da semelhança dos desejos de ho
mens que vivem em diferentes so
ciedades e da uniformidade das 
operações mentais em condições 
sociais similares. Concluiu assim 
que a raça humana era una na ori
gem, na experiência e no progresso.

Para o antropólogo norte-ameri- 
cano Robert Harry Lowie 
(1883-1957), A Sociedade Antiga  
foi a primeira síntese sociológica 
que reuniu material acerca dos pri
mitivos australianos e americanos, 
da Grécia e de Roma antiga. Todos 
esses dados foram apresentados 
numa disposição ordenada, deter
minada pela teoria evolucionista.

M arx ism o e evo lucion ism o

A Sociedade Antiga  inspirou 
obras marxistas. A ênfase que ele 
concedia ao papel da propriedade 
na história, as críticas à apropria
ção privada e a previsão de uma 
sociedade mais nobre e justa sensi
bilizaram os criadores do socia
lismo científico. Em A Origem da 
Família, da Propriedade Privada e 
do Estado (1844), Engels* creditou

Lewis Morgan deu pouca atenção a
fenômenos religiosos.

a Morgan uma formulação teóri
ca do materialismo* histórico.

Morgan participou de muitas 
instituições científicas e foi home
nageado por várias outras. Em 
1869, elegeu-se membro da Acade
mia Americana de Artes e Ciên
cias; em 1875, da Academia Na
cional de Ciências; em 1879, era 
presidente da Associação Ameri
cana para o Progresso da Ciência. 
No mesmo ano, o Instituto Ar- 

ueológico da América encomen- 
ou-lhe um programa para pesqui

sas de campo nas Américas.
O evolucionismo* foi violenta

mente atacado na Europa por 
Schmidt* e Wilhelm Koppers e nos 
Estados Unidos por Franz Boas* e 
seus discípulos. Morgan foi o pri
meiro alvo das críticas.

Posteriormente, sua obra foi re
considerada: Morgan passou a ser 
visto como um dos pioneiros da 
teoria antropológica. Hoje seus tra
balhos têm merecido estudos im
portantes, sobretudo porque Mor
gan foi o primeiro a demonstrar 
que as posições de parentesco se 
organizam em sistemas sociais cu
jas características seria necessário 
distinguir e estudar em separado.

VEJA TAM BEM : Antropologia;
E volucionism o; ín d io s• Norte-am e- 
ricanos; Marxismo; Parentesco.

Morgan, Thomas

Thomas Hunt Morgan, ganha
dor do Prêmio Nobel de medicina 
e fisiologia de 1933, nasceu em Le- 
xington, Kentucky, em 1866. Ini
ciou seus estudos no colégio esta
dual de Kentucky, conseguindo seu 
doutorado em biologia em 1890, 
pela Universidade Johns Hopkins. 
No ano seguinte, tornou-se profes 
sor associado de biologia no Colé
gio Bryn Mawr, na Pensilvânla, 
cargo que ocupou até 1904, 
quando passou a dar aulas de zoo
logia experimental na Universidade 
de Columbia (Nova York). Em 
1928, mudou-se para Pasadena, na 
Califórnia, onde seria professor de 
biologia no Instituto de Tecnologia 
da Califórnia. Morou nessa cidade 
até morrer, em 1945.

Começou a carreira de pesquisa
dor com estudos sobre embriolo
gia*, dos quais resultou O Desen
volvimento do Ovo do Sapo 
(1887), um trabalho essencialmente 
morfológico. Dedicou-se em se
guida à embriologia experimental, 
tornando-se um líder nessa área de 
pesquisa. Após publicar Regenera
ção (1901), voltou suas atenções 
para os problemas de evolução*'.

assunto do livro Evolução e A dap
tação, de 1903.

Após a redescoberta das leis de 
Mendel, Morgan passou a estudar 
genética* — inicialmente com ra
tos e depois, em 1909, com a 
mosca das frutas, Drosophila mela- 
nogaster. Em 1910, publicou os re
sultados de suas pesquisas com o 
novo material.

Um  novo conceito : o  gene

O primeiro mutante descoberto 
na drosófila foi uma mosca de olho 
branco (elas têm olhos vermelhos). 
Acompanhando através de gera
ções a transmissão desse caráter 
(cor do olho), verificou-se que de
pendia do cromossomo X ou o Y. 
Demonstrou-se assim a existência 
de um novo tipo de padrão heredi
tário, a “ herança ligada ao sexo” 
— descoberta que contribuiu para 
o desenvolvimento da idéia de que 
os fatores hereditários se localizam 
nos cromossomos*.

Mais tarde, com o estudo de no 
vas mutações, Morgan e seus discí
pulos fixaram as bases de uma 
complexa teoria dos genes ou fa to 
res de caracteres. Segundo ela, os 
caracteres estariam contidos nos 
cromossomos que, por sua vez, se
riam os responsáveis pela transmis
são desses caracteres no ato da re
produção. Assim, foi estabelecida 
pela primeira vez a conexão entre 
hereditariedade e cromossomos.

Verificaram que muitos pares de 
caracteres, em vez de serem trans
mitidos independentemente, como 
previa a segunda lei de Mendel, 
apresentavam certa taxa de recom- 
binação (que variava de acordo 
com os caracteres considerados). 
Atribuíram à localização dos genes 
num mesmo cromossomo o fato de 
os caracteres não se transmitirem 
independentemente, e a taxa de re- 
combinação foi interpretada como 
uma medida da distância dos genes 
no cromossomo. A partir dessaS 
teorias, foram elaborados os pri
meiros mapas cromossõmicos, ou 
seja, a distribuição dos genes no 
cromossomo.

Em seus últimos anos, o biólogo 
dedicou-se em particular aos pro
blemas de fertilização e esterili
dade. Foi presidente da Academia 
Nacional de Ciências de 1927 a 
1931 e presidente da Associação 
Americana para o Desenvolvi
mento da Ciência em 1930. Mor
gan escreveu também: O Meca
nismo da Hereditariedade (1915; 
em colaboração com Sturtevent, 
Bridges e Muiler); Crítica à Teoria 
da Evolução (1916), A s Bases Físi
cas da Hereditariedade (1919), A  
Teoria do Gene (1926), Embriolo
gia Experimental (1927), Evolução 
e Genética (1925), A Base Cientí

fic a  da Evolução (1932) e Embrio
logia e Genética (1933).

Entre os que trabalharam com 
Morgan, destacam-se Alfred H. 
Sturtevent (1891 ), Calvin B. 
Bridges (1889-1938) e Hermann J. 
Muiler (1890-1967), que participa
ram no desenvolvimento das teo
rias do gene.

VEJA TAM BÉM : Gene; Genética; 
Mendelismu.
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O episódio bíblico da torre de Babel é o início do "Livro de Mórmon".

Mórmons

Mórmons são os adeptos da 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, seita de caráter 
milenarista fundada no século XIX 
pelo norte-americano Joseph Smith 
(1805-1844).

De origem presbiteriana, mas in
conformado com os crescentes con
flitos entr.e os vários ramos do pro
testantismo*, Smith buscava desde 
a adolescência um novo caminho 
religioso. Costumava contar que, 
aos quinze anos, recebeu uma men
sagem divina ordenando-lhe que 
não se unisse a nenhuma igreja; 
três anos depois, um anjo o teria in
cumbido de uma missão: restaurar 
a Igreja de Jesus Cristo. Teria ini
cialmente de traduzir escritos feitos 
catorze séculos antes por Mórmon
—  pai desse anjo e cujo nome se 
originou da combinaçao de more 
(“ mais”, em inglês) com mon 
(”bom”, em egípcio). Esses escritos 
estariam contidos em placas de 
ouro escondidas nas proximidades 
de Palmyra, nos Estados Unidos. 
Assim ele explicou a origem de 
umas placas preenchidas por hieró
glifos (como os da escrita egípcia) 
e cuja tradução publicou em 1830 
sob o nome de Livro de Mórmon.

O livro narra uma versão reli
giosa para a origem dos grupos 
que, depois da confusão de idiomas 
ocorrida em Babel (Gen I, 1-9), te
riam povoado a América. Toman
do-o como base doutrinária, Smith 
fundou a nova seita no ano de 
1831, em Kirtland (Ohio, EÜA).

A doutrina mórmon afirma a 
continuidade das revelações divi
nas manifestadas na Bíblia* (da 
qual se adota a tradução de Joseph 
Smith). Provas dessa continuidade 
seriam o Livro de Mórmon e obras 
posteriores também consideradas 
de inspiração profética, como Pé
rola de Grande Valor e Doutrinas 
e Convênios. A continuidade das 
revelações ocorreria através dos sa
cerdotes de Melquisedec.

A doutrina enfatiza ainda cren
ças como as da trindade divina; 
imortalidade e vida eterna prometi
das por Deus ao homem; salvação 
universal e ressurreição humana, 
conseguidas pelo sacrifício de 
Cristo; e continuidade dos casa
mentos “ no tempo e na eterni
dade”. Enfatiza-se a educação inte
lectual e estimulam-se nos jovens 
as atividades missionárias. Regula
mentos sobre a saúde estabelecem 
que os fiéis devem abster-se de 
fumo, bebidas alcoólicas, café e 
chá; e recomendam frutas, verdu
ras e cereais como alimentos.

Os princípios doutrinários mór
mons enfatizam que há níveis de 
sacerdócio, o que justifica a organi
zação hierárquica. O grau mais ele
vado da liderança pertence aos sa
cerdotes de Melquisedec, dotados 
de poderes espirituais proféticos e 
encarregados da legislação, exten
siva a todos os setores da Igreja 
(que é geograficamente subdividida 
em “estacas” e “ alas”). O sacerdó
cio de Melquisedec é chefiado por 
um presidente e dois conselheiros, 
e abrange, entre outras posições, o 
Conselho dos Doze Apostolos e o 
Conselho dos Setenta Sumos Sa
cerdotes. Logo abaixo está o sacer
dócio de Arão: incumbido do 
acompanhamento religioso dos

fiéis e do proselitismo, é dirigido 
por um bispo e dois conselheiros, 
que supervisionam bispos, sacerdo
tes, professores, diáconos e outros 
encarregados.

Inicialmente muito combatidos e 
perseguidos por posições políticas 
e sociais que assumiram — entre 
as quais a de terem adotado a poli
gamia (com base em princípios reli
giosos) — , os mórmons estabelece
ram-se a partir de 1840 em Salt 
Lake City (Utah, EUA), onde está

seu templo principal. A religião ex
pandiu-se pelos Estados Unidos e 
atingiu também América e Europa. 
Em 1972, a Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias esti
mava seus adeptos em 1 milhão, 
sendo 50 000 brasileiros.

VEJA TAM BÉM : Abstinência; 
Milenarismo; Protestantismo; 
Seita.

S m it h ,  fu n d a d o r  d a  Ig r e ja  M ó r m o n .  r e c e b e n d o  d o  a n jo  M o r o n i  o s  p r e c e i to s  
da nova religião (em cima): templo mórmon, em Salt Lake City, EUA.
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Morris, William

Nascido em Walthamstow, a 24 
de março de 1834, filho de um rico 
industrial inglês, William Morris 
entra em 1853 para o Colégio Exe- 
ter de Oxford, onde inicia uma 
longa e fecunda amizade com Ed- 
ward Burne-Jones*. A atração pela 
Idade Média, numa atitude de re
cusa à própria época, provoca uma 
crise mística e o desejo de se torna
rem padres; mas, em 1855, durante 
uma viagem à França, mudam de 
idéia e fundam uma espécie de con
fraria que se propõe a uma cruzada 
artística contra a época.

Morris fora influenciado por A s  
Sete Lâmpadas da Arquitetura 
(1849), livro em cjue John Ruskin* 
defende a arte gótica. Simultanea
mente, surgira na Inglaterra o pré- 
rafaelismo, movimento fundado em 
1848 por Holman Hunt que, numa 
perspectiva de valorização da 
Idade Média, elegia como modelo 
estético a arte anterior a Rafael*.

A rquitetura, pintura, 
poesia e artesanato

Em 1856, interessado em arqui
tetura, Morris entra para o escritó
rio de Georg Edmund Street, onde 
se torna amigo de Phillip Webb 
(1831-1915).

Ainda em 1856, Burne-Jones, 
que fazia parte do grupo pré-rafae- 
lita, apresenta Morris a uma das 
principais figuras do movimento, 
Dante Gabriel Rossetti*. Sob a in
fluência deste, Morris troca a ar
quitetura pelos pincéis e ajuda a fi
nanciar a Revista de Oxford e 
Cambridge, onde se expunham os 
ideais do movimento. Contribui 
também com uma série de poemas. 
No ano seguinte, com Burne-Jones, 
acompanha Rossetti a Oxford para 
decorar com afrescos as paredes do 
Oxford Union. Nessa cidade exe
cuta sua única pintura de cavalete: 
A Bela Isolda, retrato de Jane Bur- 
den (com quem se casaria em 
1859). Em 1858, publica seu pri
meiro livro de poesias, A Defesa de 
Guenevère e Outros Poemas. No 
mesmo ano, encarrega Phillip 
Webb de projetar sua casa, uma 
das mais importantes experiências 
arquitetônicas do século XIX (Red 
House). Morris e uns amigos dese
nharam móveis e objetos, experiên
cia que acaba por levá-lo às artes 
aplicadas; o grupo dos pré-rafaeli 
tas colabora com ele em seu atelier 
artesanal.

Em janeiro de 1862, funda uma 
firma sob o nome de Morris, Mar- 
shal, Faulkner & Company, dedi
cada à confecção de objetos deco
rativos. Reitera assim sua fé no 
artesanato e sua aversão pela má
quina, que responsabilizava, junta
mente com a divisão do trabalho, 
por todos os males da época, inclu
sive o mau gosto dos objetos indus
trializados. Coloca em prática esta 
crença, confeccionando móveis, ta
petes, tecidos, almofadas, papéis 
pintados e vidros.

A s  fo r m a s  q u e  e s c o lh e  in s p i-

ram-se sobretudo nos princípios es

téticos da arte medieval*. No en
tanto, a admiração pelas 
corporações de ofício da Idade Mé
dia não impede que ele aplauda o 
Manifesto Comunista de 1848 e de- 
clare-se “ socialista prático”, além 
de ver no gótico uma arte feita 
“pelo povo e para o povo”. Sua po
sição estética será exposta em vá
rias conferências realizadas entre 
1877 e 1894, onde se opõe a qual
quer tipo de arte criada para uma 
minoria de eleitos. Afirmando que 
a arte só vale se todos puderem 
dela participar, lança um dos fun
damentos da arte moderna.

Mas a produção industrial, em 
larga escala e a baixo custo, é uma 
rival muito forte para Morris — 
como só uns poucos privilegiados 
podem comprar produtos artesa- 
nais, sua arte é consumida por uma 
minoria. A união entre a consciên
cia renovada da importância do 
trabalho artesanal e a posterior 
adoção das possibilidades propor
cionadas pela máquina daria ori
gem a movimentos importantes, 
como o Art* Nouveau.

No fim da vida, Morris já  não se 
interessa tanto pelo artesanato. Em 
suas últimas conferências, diz que 
o homem devia ser senhor da má
quina e usá-la como instrumento 
para impor melhores condições de 
vida. Insiste no aspecto funcional 
da arquitetura, e essa proposta será 
essencial para o desenvolvimento 
da arquitetura moderna. Implícita 
em suas doutrinas está a concepção 
de uma nova ordem social, orien
tada não para o lucro, mas para a 
humanização e o bem-estar.

Por razões de saúde e de negó
cios, Morris deixara Upton em 
1865 e se estabelecera em Londres. 
Em 1875, a empresa é totalmente 
reorganizada sob seu controle, com 
o nome de Morris & Company. Pa
ralelamente, desenvolve intensa ati
vidade literária e política. Em 
1868, publicara um livro de poe
mas, Paraíso Terrestre, seguido de 
O A m or Basta (1872), traduções 
da Eneida, de Virgílio (1875), e da 
Odisséia, de Homero (1877). Ainda 
em 1877, quando funda a Socie
dade de Proteção aos Antigos 
Edifícios, publica seu poema épico 
História de Sigurd, o Volsung.

Em 1878, transfere-se com a 
família para Hammersmith, onde 
se consagra à poesia, à tipografia 
e aos problemas sociais, sem re
nunciar às artes decorativas e às 
conferências. Em 1883, adere à Fe
deração Democrática e no ano se
guinte funda a Liga Socialista, 
onde, além de dirigir o jornal da or
ganização (The Commonweal), de
senvolve intensa atividade de agita
dor. Desses anos datam os livros 
N ovas de Nenhum Lugar (1891), 
Cantos Socialistas (1893), Socia 
lismo: Sua Crença e Seus Fins 
(1893) e Os Poréns da Arte ( 1887).

Sua última aventura estética foi 
a criação, em 1890, da Kelmscott 
Press, que publicou mais de cin
qüenta livros de luxo, entre eles 
uma obra do escritor inglês Chau- 
cer*. Morris faleceu em 3 de outu
bro de 1896.

VEJA TAM BÉM : Artes e Ofícios: 
Bauhaus; Ornamentaçao.
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O t h a t t h e y  5 W OULD 
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1 HER W E T  
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J WARD FROM i HER BROW.

S HER HAND CLOSE T O  HER 
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|  AS TH O U G H  SHE HAD HAD 
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1 ED SO.
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1 SHE W ALKED AW AY FROM 
JG A U W A IN E.W IT H  HER HEAD

Morris fazia poemas e os ilustrava. Queria a volta ao artista-artesão.



A má nutrição é uma das causas da mortalidade infantil. (Biafra, 1968.)

Mortalidade

As primeiras análises referentes 
à mortalidade basearam-se em da
dos precários, extraídos de regis
tros religiosos. Hoje, são os atesta
dos de óbito que fornecem 
elementos para o cálculo das taxas 
de mortalidade, e o assunto é estu
dado com rigor científico (sobre
tudo pela atuaria).

Entre essas duas etapas da preo
cupação com o número de mortos 
estao os trabalhos do inglês John 
Graunt, que iniciou, no século 
XVII, o processo de modernização 
da análise da mortalidade.

Os coeficientes da morte

Nos países desenvolvidos, a me
lhoria do nível de vida da popula
ção ocasionou uma diminuição das 
taxas de mortalidade. Os índices 
baixaram ainda mais devido a uma 
série de fatores —  saneamento am
biental, difusão de hábitos de hi

giene pessoal, desenvolvimento da 
medicina e saúde pública, etc. — 

ue amenizaram os efeitos das epi- 
emias e da carência alimentar.

A diminuição das taxas de mor
talidade geral é muito significativa 
também nos países do Terceiro 
Mundo que importaram métodos 
de higiene e saúde pública. O con
trole da alta mortalidade foi possí
vel a custos relativamente baixos, 
já  que a utilização de técnicas tão 
simples quanto as vacinações pro
duz efeitos sensíveis nas taxas.

Em países onde cerca de 50% da 
população está na faixa etária dos 
cinqüenta anos ou mais, pressu
põe-se um alto índice de mortali
dade, já  que a morte é um evento 
esperado nas idades mais avança
das. Em países como o Brasil, onde 
mais de 70% da população tem me
nos de 21 anos, as taxas deveriam 
ser mais baixas.

A taxa bruta de mortalidade (ou 
coeficiente geral de mortalidade) é 
a relação entre o número total de 
óbitos registrados em certa área, 
em determinado ano, e a população 
total residente nessa área, ajustada

^a r a  o  m e i o  d e s s e  a n o  ( l . °  d e  j u
io). 0  numerador dessa relação é

Mortalidade

obtido em cartórios; os recensea
mentos (ou as projeções populacio
nais, nos anos intercensitários) for
necem o denominador. Mas o 
coeficiente é afetado pela má quali
dade de algumas fontes de dados: 
por exemplo, nas zonas rurais, nem 
todas as mortes são registradas.

Além disso, as taxas brutas são 
pouco significativas numa compa
ração dos problemas demográficos, 
sociais e econômicos de uma nação 
com os de outra. Isso pode ser veri
ficado no quadro 1, à página 237, 
onde as taxas brutas de mortali
dade dos países economicamente 
desenvolvidos, com boas organiza
ções de saúde (a Suíça, por exem
plo), diferem muito pouco das dos 
países (como El Salvador) em que 
isso não acontece.

O coeficiente geral de m ortali

dade (C.G.M.) é uma expressão su
mária do risco de morte, dada a 
composição específica — por 
idade ou por sexo —  da população.

Antes de qualquer comparação, 
as diferenças existentes de compo 
sição entre as diferentes populaçoes 
devem ser eliminadas. Isso pode ser 
feito através da padronização dos 
coeficientes. Para uma eficiente 
análise dos níveis de saúde das po
pulações, é preciso conhecer-se 
também os coeficientes específicos 
de mortalidade por sexo, idade e 
causa de morte.

As dificuldades são grandes tam 
bém no que diz respeito à definição 
das causas de morte. Existem sérias 
divergências nos diagnósticos mé
dicos, que têm qualidades diferen
tes nos vários países. Por isso, no 
momento do preenchimento de um

( Legitima ou ilegitima
sem anas

Lugar onde ocorreu o parto  ou
( Declarar se  ocorreu m hospital, casa de saúde, etc. )

Idade

N aturalidade
(Cidade. Município. Estado ou Pais)

Profissão

N aturalidade

Residência
Cidade. Município, Estado ou Pais

Número de gestações < incluindo a atual ) : ................................
fm enos de  28 sem anas (abo rto s  i: . .. 

Mortes Fetais . . . 1
128 sem anas ou  m ais (n a tim o rto s) : ..................

N ascidos v ivos :........................

A inda v ivos .............

SECRETARIA DA SAÛDE DO ESTADO DE SÀO PAULO
(U tilizar tam bém  para  a declaracão  de abò rto )

DECLARACÀO DE 
NASCIDO MORTO

Dia e  hora do nascimento...

OBSERVAÇÕES: L êr com  atenção, a N ota constan te  do 
rodapé, an te s  de  p reen ch er êste  lado.

Morreu antes ou  depois do  p arto  ?..
Parto espontâneo ? ...................................

Parto operatório? .....................................

G ravidei: Simples ? ...............................

D uração

( Especifica

Causa« antecedentes

Estodoa m órbidos que, eventualm ente 
levaram  ao estado  supra citado, indican
do-se em  último lugar o estado  mórbido

I I

CAUSA DE MORTE

provocado por ou consecuUvo a

b )  ..........................................................
provocado por ou consecutivo a

Outros estados m órbidos Im portantes 
tendo  contribuído para o  óbito , mas sem 
re la ç to  com a  doença ou com o estado
mórbido que o provocou. ..................................................................... ........ .&y«
< •  ) NSo se tra ta  aqui do modo de m orte, mas da doença, da lesfio ou da complicação que determ inou a morte.

Intervalo aproxi
m ado entre o  ini
cio do processo 
mórbido e o  óbito

Que exam e complementar confirmou o diagnóstico?

Operação ......................................................

Necrópsla ........................................................
D ADOS DE \

Assinatura do m éd ico ...................

Nom e do médico, por extenso  ..

Residência .................................... .................

Registado sob n.o........... ..... .........,

Cartório do R egisto C ivil d e ...............

O Oficial do Registo C iv i l ......................

Cemitério em  que vai ser  sepultado

CONCEITO ATUAL DE NATI-MORTO E NATI-VIVO:
. Entende-se por nascido vivo o produto  de concepçïo  que. Independente da d u raç ío  da «ravidez, 
ou extraido com pletam ente do corpo da  mâe, respire ou dé qualquer ou tro  sinal d e v id a , ta > o r n o  

cardíaco«, pulsações do cordSo um belical ou m ovim entos efeUvo» dos m úsculos de contraçSo voluntá- 
nha  ou nAo «Ido cortado o co rd lo  umbelica! e  esteja ou n ío  desprendida a placenta.
B ) _  Entende-se por m orte  feta l a  m orte  de um  produto  de concepçSo an tes da expulsão ou ex tração 
la m te . independente da  duraç*o da gravidez. A m orte do te to  é caracterizada pela Inexistência, de- 

tçSo, d e  qua lquer do» sinais descritos para o  na sd d o  vivo.
( VÊR A NOMENCLATURA 1NTERNACIONAI. DE CAUSAS DE NATIMORTALIDADE )

aa.07.01t

Declaração do natimorto: um dado para as estatísticas demográficas.
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atestado de óbito (cujo modelo é in
ternacional), é preciso que o mé
dico siga a seqüência pedida, espe
cificando a causa básica do óbito 
e as causas decorrentes. Para tanto, 
existe a Classificação Internacional 
de Doenças e Causas de Morte.

Com o progresso da tecnologia 
médica e da saúde pública, algu
mas das causas de morte tendem a 
ser eliminadas ou pelo menos redu
zidas. As doenças crônicas (dege
nerativas) têm papel preponderante 
na mortalidade em áreas desenvol
vidas, onde existe controle sobre as 
doenças infecciosas e parasitárias. 
Contudo, nos países ainda em de
senvolvimento, as doenças infec
ciosas continuam sendo as princi
pais causas de morte.

Os coeficientes específicos de 
mortalidade por sexo são obtidos 
dividindo-se o número de óbitos fe 
mininos (ou masculinos) na área e 
ano considerados, pela população 
feminina (ou masculina) na mesma 
área, para o meio do ano e multipli- 
cando-se o resultado por mil.

Obtêm-se os coeficientes especí
ficos de mortalidade por grupos 
etários, dividindo-se o número de 
óbitos de cada grupo por sua popu
lação viva e multiplicando-se o 
quociente por mil. No caso do coe
ficiente de natimortalidade, divi
de-se o número de perdas fetais 
tardias (28 semanas ou mais de 
gestação), multiplicado por mil, 
pelo número de nascidos vivos; o 
coeficiente de mortalidade infantil 
corresponde ao número de obitos 
de nascidos vivos menores de um 
ano, dividido pelo número de nasci
dos vivos e multiplicado por mil.

Dividindo-se o número de óbitos 
por determinada causa pela popu 
lação exposta na área para o meio 
do ano e multiplicando-se o resul
tado por mil, obtém-se um coefi
ciente específico de mortalidade 
por causa de morte.

A m orta lidade  infantil

A natimortalidade é particular 
mente afetada por fatores de ordem 
genética e congênita, ou seja, pelo 
ambiente que o feto encontra du
rante o período de gestação. São 
mais comuns os natimortos mascu
linos, o que sugere uma diferença 
na resistência biológica entre os 
sexos.

A mortalidade infantil tem dois 
coeficientes: o de mortalidade neo- 
natal (os óbitos de nascidos vivos 
menores de 28 dias divididos pelo 
número de nascidos vivos e multi
plicado por mil) e o de mortalidade 
infantil tardia (obtido dividindo-se 
os óbitos de nascidos vivos maiores 
de 28 dias e menores de um ano 
pelo número de nascidos vivos e 
multiplicando-se o quociente por 
mil).

O primeiro desses coeficientes 
reflete mortes condicionadas a fa
tores congênitos e genéticos e cau
sas relativas ao parto e pós-parto 
(malformações congênitas, parca 
assistência ao parto, fraqueza ou 
doenças da mãe); o segundo sofre 
maior interferência de aspectos de 
saneamento do ambiente (contami
nação de águas, controle de roedo
res e insetos), controle e prevenção
— através de vacinas —  das doen 
ças infecciosas, bem como quanti

Quadro 1

Coeficiente Coeficiente de Coeficiente de
Âreas geral de mortalidade mortalidade

mortalidade infantil neonatal
(%o hab.) (%o hab.) (%o hab.)

França 11.4 19.6 13,7
Suécia 10.5 11,7 9,3
Suíça 9,3 15,4 11,4
Canadá 7.3 19,3 13,9
El Salvador 9,9 63,3 19.6
México 9,7 68.4 25,3
Estados Unidos 9,5 20,7 15,4
Venezuela 6,8 69,3 33,1
Austrália 8,7 17,9 13,0
Japão 6.7 14,2 9.1
* São Paulo (Mun.) 7,96 74,92 35,93
Maceió 16,2 300,5 —

Fonte: World Health Statistics Report, 24 (12) 1971 Organização
Mundial de Saúde, Genebra 

(*) para 1967

Quadro 2

Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de
mortalidade mortalidade mortalidade

Cidades neonatal infantil infantil
tardia

%0 % °/oo % %0

Recife 34,4 37,5 57,1 62,5 91,5 100
La Paz 32,2 42,2 44.1 52,2 76,3 100
São Paulo 34.8 50,4 34,2 49,6 69.0 100
Santiago 19,6 38,8 30,9 61,2 50,5 100
Medellin 19,1 41,2 27,2 58.8 46,3 100
Kingston 27,4 65.4 14,5 34,6 41,9 100

dade e qualidade da alimentação.
Nos países desenvolvidos, o coe

ficiente de mortalidade neonatal é 
maior do que o de mortalidade in
fantil tardia, indicando que as mor
tes de menores de um ano concen
tram-se nas crianças com menos de 
um mês de vida. Esses óbitos deri
vam, em geral, de problemas de 
malformações congênitas.

Nos países subdesenvolvidos, os 
óbitos de menores de um ano ocor
rem quase sempre após o primeiro 
mês de vida. As causas prováveis 
dessas mortes são as doenças trans
missíveis, que refletem más condi
ções de saneamento e baixo nível 
de nutrição. Se comparados aos 
países desenvolvidos, os coeficien
tes de  ̂ mortalidade neonatal tam 
bém são altos. Esse fato decorre da 
carência de atendimento pré-natal, 
assistência ao parto e cuidados es
pecíficos com o recém-nascido pre
maturo.

O quadro 2, desta página, de
monstra que a mortalidade infantil 
mais alta entre várias cidades das 
Américas, em 1968/69, era a do 
Recife (Brasil), e a mais baixa a de 
Kingston (Jamaica).

As causas de morte em outros 
grupos^ etários também refletem 
condições de saúde pública. São 
Paulo tem como principal causa de 
óbito, no grupo de um a quatro 
anos, as doenças infecciosas 
(1,1/1000 habitantes). Em Kings
ton, o coeficiente é da ordem de 
0,5/1000 habitantes; e, em El Sal 
vador. de 3,8/1000 habitantes.

VEJA TAM BÉM : Estatísticas Vi
tais; Natalidade.

As precárias condições sócio-econômicas de algumas regiões aumentam as taxas de mortalidade. (Bahia, 1971.)



238 Morte

Como evitar a morte, ou pelo menos adiá-la, foi sempre uma das maiores preocupações da humanidade. ("O Triunfo da Morte”, de Pieter Bruegel.)

Morte

Morte é a cessação completa e 
definitiva da vida* de um animal 
ou vegetal. Biologicamente, estão 
vivos_ todos os seres formados por 
proteínas*, gorduras e hidratos de 
carbono cujo funcionamento celu 
lar é organizado e dirigido pelo 
ADN, enquanto esse conjunto ali
mentar-se, crescer e reproduzir-se.

O conjunto morre e se decompõe 
quando, por alguma ação exterior, 
perde essas três características 
(apesar de manter a mesma compo
sição química). Certos fatores ex 
ternos podem abalar a matéria viva 
sem destruí-la definitivamente. 
Suas propriedades ficam apenas 
suspensas: trata-se da morte apa
rente ou vida latente; ao se restituí
rem as condições favoráveis, a ma
téria readquire suas propriedades 
de assimilação funcional.

Nos organismos unicelulares, a 
morte sobrevêm pelo aparecimento

de condições muito desfavoráveis. 
Se as condições permanecem van
tajosas e o meio adequado, a morte 
praticamente não os atinge, já  que 
ela se traduz apenas por uma divi
são celular, que deixa vivas as duas 
células filhas.

Nos organismos multicelulares 
complexos (como uma árvore, um 
inseto ou um vertebrado), a morte 
é, ao contrário, a conseqüência ine
vitável da vida, uma vez que a ati
vidade funcional produz certos de
tritos insolúveis que se depositam 
nos tecidos, endurecendo-os e difi
cultando seu funcionamento. É a 
morte por velhice (a morte natural), 
que ocorre mais raramente. No ho
mem, a morte por envelhecimento* 
é excepcional — só acontece em 
1% dos casos; o mais comum é o 
óbito por doença, intoxicação ou 
traumatismo.

O ser humano morre sempre por 
descontinuidade nervosa, qualquer 

ue seja a causa mortis. A ruptura 
a sinergia nervosa determina a su

pressão da unidade psíquica, o que, 
no homem, precede a morte física.

Todos os organismos vivos pro
vêm de uma única célula inicial: o

ovo ou zigoto. Após uma fase indi
ferenciada, ocorre a especialização 
das células para determinadas fun
ções. Depois dessa fase de diferen
ciação morfológica, a maioria das 
células passa por um período final 
de envelhecimento, que culmina 
com a morte.

F o rm as de  m orte

O envelhecimento e a morte da 
célula estão intimamente relaciona
dos com o envelhecimento e a 
morte de todo o organismo, mas 
não se confundem, pois, ainda na 
fase embrionária, pode haver célu
las que estejam continuamente so
frendo esses processos; além disso, 
todo corpo e envolto por células 
mortas (capa externa da epiderme), 
que exercem função protetora.

Por outro lado, a morte do in
divíduo não implica a detenção 
imediata dos processos vitais em 
todas as células. As da traquéia e 
dos brônquios, por exemplo, man
têm seu movimento ciliar por longo 
tempo depois que o coração deixa 
de bater. Em animais de laborató
rio, encontraram-se células sobrevi

ventes até 120 horas após sua 
morte.

Além disso, muitas células trans
plantadas no momento da morte de 
um indivíduo podem continuar vi
vendo em outro hospedeiro, ou em 
cultura de tecidos. Órgãos inteiros, 
retirados após o falecimento de 
uma pessoa, podem ser transplan
tados e sobreviver.

O abaixamento da mandíbula, a 
lividez dos tegumentos, o desapare
cimento da contração muscular 
provocada pela excitação elétrica, 
a rigidez do corpo, a queda pro
gressiva da temperatura, a flacidez 
do globo ocular, a imobilidade da 
íris, a coagulação do sangue e a pu 
trefação sao os principais sinais de 
morte, em medicina legal. Desse 
ponto de vista, distinguem-se morte 
natural, morte violenta e morte sú
bita. Esta pode ser uma morte natu
ral (síncope, embolia, congestão 
bulbar, etc.), mas diferencia-se da 
primeira pelo estado do cadáver, 
que em geral não apresenta os si
nais exteriores de desgaste físico 
(decorrente do envelhecimento) ou 
de esgotamento, típicos de uma 
doença aguda ou crônica que tenha
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acarretado a morte. A morte vio
lenta pode ser acidental ou crimi
nosa, mas. nos dois casos, deixa si
nais visíveis (pancadas, ferimentos, 
traços de envenenamento).

As causas da morte vegetal dife
rem ligeiramente das da morte ani
mal, estan.do mujtas vezes ligadas 
ao parasitismo. É o que acontece, 
por exemplo, quando fungos alo- 
jam-se nas raízes dos vegetais supe
riores, prejudicando sua alimenta
ção e provocando o apodrecimento 
dos bulbos das raízes.

O longo sono

Depois que o coração pára de 
bater, a circulação e a respiração 
cessam quase imediatamente. E a 
chamada morte clínica. Em se
guida, como uma onda, a morte vai 
se propagando pelo corpo, e. cerca 
de quatro minutos depois, os cen
tros nervosos localizados no cére
bro são atingidos e irremediavel
mente destruídos. Esse período 
entre a morte clínica e a morte defi
nitiva é estudado pela criobiologia.

Essa ciência preocupa-se com os 
fenômenos que ocorrem nos seres 
vivos em temperaturas muito bai
xas, próximas ao Zero absoluto 
(-273°C). Mas o termo tem sido 
usado também para indicar a téc
nica de conservação de seres vivos 
congelados, de modo que a estru
tura química e biológica fique in
tacta, para que eles possam ser rea
nimados posteriormente. Em 1967. 
essa técnica começou a ser apli
cada em pessoas que pretendiam 
permanecer em hibernação, até que 
?e descobrisse a cura de suas doen
ças, simultaneamente com técnicas 
que permitissem a reanimação.

O doutor James Bedford foi a 
primeira pessoa a submeter-se a 
essa experiência. Morreu de câncer 
em janeiro de 1967. Imediatamente 
após a morte clínica, uma equipe 
de médicos preparou-o para a hi
bernação.

Antes de chegarem a essa téc
nica, os cientistas passaram por di
versas fases de pesquisas. Sabiam 
que, na hibernação* normal de 
muitos animais, os processos bioló
gicos consumidores de energia fi
cam suspensos (exceto aqueles es
senciais a manutenção da vida) e a 
temperatura desce quase a ponto de 
congelamento.

Baseados na diminuição do me
tabolismo e das necessidades do or
ganismo em baixas temperaturas, 
os médicos desenvolveram técnicas 
de cirurgia que utilizavam o res
friamento. Para o cérebro, por 
exemplo, é comum rebaixar a tem
peratura para um ponto entre 10 e 
16o C, quando ele necessita apenas 
de uns 10% da quantidade normal 
de oxigênio.

A reanimação dos seres congela
dos, porém, ainda não conseguiu 
sucesso apreciável. Além do es
perma, do sangue e de uns poucos 
órgãos, a maioria dos elementos 
não resiste a esse processo. O con
gelamento de mamíferos só obteve 
exito com pequenos roedores, pois 
os de grande porte, ainda que so
brevivam à experiência, sempre 
apresentam lesões.

No entanto, o tritão encontrado
a p ó s  5 0 0 0  an os  d e  c o n g e la m e n to

em terras pertencentes à União So-

Rituais cercam a crença na imortalidade da alma. (Funeral hindu.)
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viética, e que voltou à vida quando 
aquecido, reavivou a esperança dos 
pesquisadores.

Nos Estados Unidos, havia em 
1970 três sociedades criônicas es
pecializadas no congelamento de 
seres humanos. Os pacientes eram 
portadores de doenças para as 
quais não se conhecia a cura e as 
organizações dispunham-se a fazê- 
los voltar à vida após cinqüenta ou 
cem anos.

Os filósofos diante da morte

Possível limite derradeiro da 
consciência e da vida, a morte na
turalmente se oferece à meditação 
filosófica como um problema de 
fundamental importância. Na Anti
guidade, Sócrates* personificou 
esse problema: foi o próprio filó
sofo que, posto diante da iminência 
de morrer, refletiu sobre a morte, 
buscando-lhe o significado. No Fé- 
dori, de Platão*, são descritos os 
últimos momentos de Sócrates, 
condenado pela Assembléia Popu
lar de Atenas a morrer bebendo ci
cuta (399 a.C.). E, se, segundo ou
tros relatos platônicos, Sócrates já  
debatera a questão da morte, é 
agora, no momento em que a morte 
de fato se aproxima, que ele se dis
põe a meditar mais demoradamente 
sobre ela: a morte é o problema 
real e imediato a exigir compreen
são. Apoiado em teses de origem 
pitagórica, Sócrates então analisa 
vários argumentos que garantiriam 
a imortalidade da alma. De início, 
utiliza a noção de mudança ou 
devir, como transformação de algo 
em seu contrário: se há a passagem 
vida/morte, logicamente nada im
pede que haja a outra, morte/vida. 
Em seguida (e é aí um Sócrates que 
já  formula a doutrina das idéias, 
geralmente atribuída a Platão), sus
tenta que o conhecimento dos ar
quétipos ou idéias eternas e incor
póreas pressupõe uma preexis
tência extraterrena da alma, a 
sugerir a possibilidade de esta con
tinuar existindo depois da morte do 
corpo. Um terceiro argumento re
sulta da análise^ do próprio con
ceito de destruição ou de decompo
sição: esta só atingiria o que é 
composto, nunca o que é simples, 
como a alma. Finalmente, Sócrates 
(ou Platão, falando através dele) 
mostra que nenhuma idéia pode ad
mitir em si mesma o seu contrário; 
assim, do mesmo modo que a gran
deza, por exemplo, não pode admi
tir nela própria a pequenez, tam 
bém a alma — cuja essência seria 
a vida — excluiria a morte.

Nos filósofos vinculados ao 
Cristianismo, a questão da sobrevi
vência da alma à morte do corpo 
torna-se, naturalmente, central e 
decisiva. Com Pascal*, no entanto, 
o problema adquire tom trágico, ao 
antecipar os temas de angústia e 
desespero mais tarde desenvolvidos 
pelos filósofos da existência, desde 
Kierkegaard*.

Vista como um dos limites que 
circunscrevem o âmbito da condi
ção humana, a morte retorna como 
tema fundamental da filosofia exis
tencial, mesmo em sua versão 
atéia, como no caso de Heide^ger*. 
Para esse filósofo, o homem e basi
camente um ser-Dara-a-morte: a 
morte é a moira ou a destinação do
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Este homem vai ser congelado. Talvez, no futuro, consiga viver de novo.

O morteiro é considerado uma 
das mais velhas e simples formas 
de canhão*. Tanto que, em muitas 
fortificações antigas, era consti
tuído apenas por um buraco cilín
drico em rocha sólida, com profun
didade adequada para receber uma 
carga de polvora e pedras (projé
teis). A inclinação do buraco deter
minava seu alcance.

De início constituiu-se em uma 
das armas da artilharia, e era de ca
ráter eminentemente ofensivo. Com 
canos curtos de calibres relativa
mente grandes, carregado pela 
boca e com grandes ângulos de 
tiro, seu projétil percorria uma tra
jetória curva, caindo num ângulo 
igual ao do lançamento. Assim, po
dia atingir até mesmo alvos prote
gidos atrás de elevações e fortifica- 
ções/ permanentes, inacessíveis aos 
projéteis de armas de trajetória 
tensa (pouca curvatura) como é o 
caso dos canhões, bazucas,* fuzis* 
e metralhadoras*.

A rm a de bata lhadores 
e sábios

A evolução do morteiro acompa 
nha a da artilharia através dos en
genhos pirobalísticos (armas de 
fogo). Seu precursor foi o trabuco, 
grande e pesado, que visava a obter 
uma trajetória curva para seus pro
jéteis. Um trabuco construído em 
1850 para Napoleão* III e subme
tido a experiências em Vincennes 
chegou a lançar uma bomba de

morteiro (de calibre 320 mm e com 
75 kg) à distância de 250 m.

Engenhos pirobalísticos já  ha
viam sido empregados pelos cris
tãos contra os mouros na batalha 
de Saragoça, no início do século 
XII, por Afonso* I. Foram utiliza
dos também em Niebla, em 1257, 
por Afonso* X,'o Sábio.

O primeiro emprego das bocas- 
de-fogo deu-se na Guerra dos 
Cem* Anos: no sítio a Quesnoy, 
em 1340, e na batalha campal de 
Crecy, em 1346. Até o começo do 
século seguinte, essas armas foram 
empregadas em diversos combates, 
produzindo mais efeitos psicológi
cos (devido ao barulho e ao im
pacto) que danos materiais. Eram 
tão perigosas para o inimigo como 
para quem as manejava: não raro 
explodiam.

A partir do século XV, acen
tuou-se o desenvolvimento dos 
meios pirobalísticos.

Por volta de 1450, os projéteis 
passaram a ser colocados em con
tato direto com a carga, na frente 
dela, aumentando a capacidade de 
projeção. Desenvolveu-se, também, 
a arte de fundir e forjar o ferro e 
o bronze, e, já  no final do século, 
tinham-se os primeiros canhões, 
bombardas e morteiros fundidos 
em uma só peça. As bocas-de-fogo 
de ferro fundido eram resistentes e 
conseguiam grande potência de 
tiro. Foram usadas por cerca de 
quatro séculos, para lançar dardos, 
pedras e bolas de ferro. Atingiram 
grandes proporções e uma varie
dade de feitios, dimensões e cali
bres. Havia tipos de carregamento 
pela boca ou pela culatra. Chega
ram a lançar projéteis de pedra, até 
de 900 kg.

O morteiro adquiriu fama no iní-

homem, que, ao se cumprir, limita 
e define sua existência.

O  hom em  c o n tra  si m esm o?

A idéia da morte como uma ne
cessidade não simplesmente bioló
gica mas também ontológica — a 
morte encarada como aquilo que 
dá significado à vida — é algo pro
fundamente arraigado no pensa
mento ocidental.

Colocando-se como que numa 
ponte entre a filosofia e a ciência, 
Freud* formulou a hipótese de um 
instinto de morte. Na mente hu
m ana se travaria perpetuamente o 
conflito entre o instinto de vida 
(Eros) e o de morte (Thanatos), este 
ultimo vencendo afinal.

A tendência se manifestaria em 
toda a natureza, no sentido de uma 
repetição de um estado anterior: a 
tendência fundamental de Thanatos 
—  e de toda a vida orgânica — se
ria a regressão, o retorno do orga
nismo vivo ao estado pré-vital, de 
matéria inorgânica. A finalidade da 
vida, afinal, seria a morte. A partir 
daí, Sigmund Freud passou a pos
tular a existência ae um maso
quismo primário, uma tendência à 
autodestruição.

Dentro do movimento psicanalí- 
tico, essa visão pessimista do ho
mem foi acolhida por muitos, 
como, por exemplo, Sandor Fe 
renezi (1873-1933) e Karl Mennin-

ger (1893- X mas não ficou 
sem contestação. Wilhelm Reich* 
afirmava que o masoquismo e os 
impulsos destrutivos eram secundá
rios, frutos da repressão sexual, e 
não, portanto, componentes da na
tureza humana, mas referidos à or
ganização social existente.

Seja como for, é inegável a in
fluência que teve sobre a hipótese 
de Freud e de Jung* (desenvolvidas 
a partir de 1914) o advento da Pri
meira* Guerra Mundial. Ora, as 
posições filosóficas não surgem no 
vácuo, independentemente da reali
dade social. Quando a proposição 
de Heidegger da existência humana 
como antecipação da morte era for
mulada, já  se estava preparando as 
bases políticas para a mortífera 
realidade que se concretizaria na 
Segunda Guerra Mundial e seus 
campos de concentração. Nas ideo
logias autoritárias que se formaram 
no período do entre-guerras, figu
rava um culto da morte, expressão 
de renúncia do ser humano em face 
de valores como “raça” , “ sangue”, 
“pátria” , “ líder” , expresso no lema 
do general falangista Millán As- 
tray, “ Abaixo a inteligência, viva a 
m orte!”.

VEJA TAM BÉM : Envelheci
mento; M ortalidade; Suicídio; 
Transplantes; Vida. Os morteiros têm mais durabilidade do que os canhões do mesmo calibre.
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Na guerra do Vietnam foram usados morteiros para fazer fogo de barragem, ao longo da fronteira com o Laos.

cio da Idade Moderna —  em Cons
tantinopla sitiada pelos cruzados, e 
em 1453, quando Maomé* II utili- 
zou-o para executar o tiro curvo 
contra as galeras genovesas que se 
encontravam a salvo da artilharia 
turca. Contra Rodes, o lider muçul
mano empregou morteiros de 630 
e de 940 mm de calibre, causando 
grandes danos à cidade.

Dai por diante, reconhecidas 
suas vantagens no ataque a objeti
vos desenfiados (abrigados dos ti
ros diretos), o morteiro passou a 
ser construído em grandes quanti
dades.

Novo implemento à capacidade 
destruidora das bocas-de-fogo foi a 
concepção da carga de arrebenta- 
mento dos projéteis —  a granada*. 
Era uma bola de ferro, inicialmente 
oca, que se enchia de pólvora negra 
e que explodia com o impacto. 
Giorgio Martini empregou-a contra 
Castelnuovo (Nápoles), em 1495. 
O primeiro aperfeiçoamento para a 
ignição das cargas de arrebenta- 
mento apareceu nos morteiros de 
“dois fogos”.

O uso do morteiro foi introdu
zido na Alemanha na primeira me
tade do século XVI, e na França 
em 1634. Luís* XIV fez fundir al
guns morteiros de 470 mm, pe
sando 25 t, capazes de atirar projé
teis de 237 kg por meio de uma 
carga de projeção de 20 kg de pól
vora. Essas armas seriam usadas 
no assédio de Trarbac (1735) e 
Tounay (1745). Posteriormente, fo
ram abandonadas pelas dificulda
des de transporte, manobra e ma
nuseio e, também, pelos pequenos 
resultados alcançados. Dai por 
diante, os morteiros foram relega
dos ao esquecimento.

Reapareceram no cenário da 
g u e rra  com  N ap o lcão *  B o n ap a rte , 
em 1810, para submeter a cidade

de Cádiz a severo bombardeio (em
presa impossível para os canhões, 
devido à posição da cidade). O 
corso usou dois morteiros longos 
fundidos em Sevilha, com calibres 
de 250 e 300 mm.

Depois da guerra franco-prus- 
siana de 1870, o progresso mais 
importante alcançado pela artilha
ria até o fim do seculo foi o do tiro 
mergulhante dos morteiros e dos 
obuseiros raiados e de sítio, cuja 
precisão era comparável à dos 
grandes canhões, também raiados e 
de sítio, atirando com trajetória 
ten sa.

No Brasil, durante a Guerra do

Uma forma de granada de mor- 
teiro, com aletas direcionais (a).

Paraguai, foram fundidos quatro 
morteiros de 15 mm no Arsenal de 
Guerra do Rio de Janeiro.

Outra construção muito simples 
foi produzida pelos nipônicos na 
guerra russo-japonesa de 1904/05. 
Eram rústicos morteiros de ma
deira externamente reforçados por 
fibra de bambu. Levados às proxi
midades das trincheiras inimigas 
(até a distância de 50 m), lançavam 
sobre elas granadas esféricas de ca
libre de 50 mm, por meio de uma 
pequena carga de projeção (de pól
vora negra).

Pequeno D avi, um gigante

As guerras travadas no século 
X X  trouxeram ao morteiro, além 
de novos aperfeiçoamentos, novas 
fin alidades.

No início da Primeira Guerra 
Mundial, os franceses e os alemães 
procuraram meios para destruir 
fortificações permanentes de con
creto. Os franceses construíram 
morteiros de 370 e de 400 mm, en
quanto os alemães utilizaram os de 
420.

A estabilização das/rentes levou
o conflito à guerra de trincheiras. 
Os alemães, prevendo isso, haviam 
preparado o Bombekanonen, que 
constava de um tubo de alma lisa 
(sem raias) de calibre de 30 ou de 
50 mm, com 1 m de comprimento, 
montado sobre uma plataforma 
móvel.

Os franceses levaram para os 
campos de batalha velhos mortei
ros de cano curto e boca larga, de 
reparos baixos e rudimentares.

Inicialmente pesado e de difícil 
transporte, o morteiro transfor
mou-se num elemento importante 
na guerra de trincheiras, forçando 
a  sa íd a  d a  in fa n ta ria  in im ig a  de
seus abrigos.

Depois da Primeira Guerra 
Mundial surgiram os morteiros de 
infantaria, simples e altamente efi
cientes. O morteiro inglês Stokes, 
de calibre de 3 polegadas, foi o pre
cursor dos morteiros de infantaria, 
seguindo-se-lhe os de 81 e de 60 
mm, com consideráveis aperfeiçoa
mentos, em particular em seu re
paro (suporte), peso e munição. 
Transformaram-se na arma de 
apoio por excelência da infantaria 
e das tropas de contato, mortífera 
e poderosa, com amplo emprego na 
defensiva para bater ângulos mor
tos, isto é, áreas de terreno não vis
tas das posições de tiro (desenfia
das, cobertas ou abrigadas). E 
também na ofensiva, por seu al
cance preciso, possibilidade de 
acompanhar de perto o avanço das 
tropas atacantes, apoiando-as com 
segurança, eficiência e precisão de
vido a seu pequeno peso e à possi
bilidade de separaçao rápida das 
partes (para transporte). Em vir
tude de sua versatilidade em cam 
panha, constituiu, durante a Se
gunda Guerra Mundial, um grupo 
especial de armas empregadas pe
las tropas de contato para atirar 
granadas por cima de elevações e 
para outros fins específicos.

O morteiro mais conhecido 
nesse conflito foi o de 60 mm, pe
sando apenas 21 kg, com alcance 
de 1 880 m. Os morteiros pesados 
de 105 e de 155 mm foram cons
truídos em quantidade limitada, de
vido aos poucos resultados.

O maior morteiro construído na 
época foi o Liltle David, americano 
de calibre 914 mm e granada de
I 800 kg. Mas não conseguiu resul
tados práticos compensadores.

M unição  de m orte iro

A munição do morteiro é dife
rente da dos canhões de artilharia. 
A maioria dos morteiros são de 
alma lisa; por isso, as granadas de 
morteiro possuem empenagem — 
aletas de estabilização — que lhe 
proporciona precisão na trajetória.

A munição do morteiro pode ser 
constituída de granada explosiva 
(leve, empregada contra pessoal, e 
pesada, para destruição de abrigos 
e defesas acessórias); granada 
fumígena, destinada a cegar a ob
servação inimiga; granada ilumina- 
tiva e sinalizadora; e granada de 
exercício, para prática e treino 
de tiro.

O tiro do morteiro caracteriza-se 
por sua pequena velocidade inicial, 
que, associada aos grandes ângulos 
que alcança, assegura uma trajetó
ria curva para pequeno alcance. A 
cada tiro e introduzida na boca do 
cano uma granada preparada, que 
desliza pelo cano ate que a espoleta 
do cartucho de projeção choque-se 
com o percutor fixo na culatra; in
flamada a carga de projeção, esta 
lança a granada para fora do cano.

Os morteiros duram muito mais 
que os canhões de igual calibre 
porque suportam pressões e tempe
raturas bem menores, o que dimi
nui a erosão dos tubos.

VEJA TAM BÉM : Armamento; 
Canhão; Exército; Fuzil; Gra
nadas.

cartucho de 
projeção
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Morto, Mar

Situado na mais profunda de
pressão continental do globo, o 
Morto é um mar interno ou fe
chado; três quartos de sua superfí
cie está no território jordaniano e 
o restante em Israel. Com um com
primento máximo de 83 km, lar
gura máxima de 18 km e um perí
metro de 230 km, possui 1 020 
km 2 de superfície. Sua parte cen
tral está a 5 Io 25" de latitude norte 
e 35° 26’ de longitude oeste. A su
perfície de suas aguas está, em mé
dia, a 397 m abaixo do nível médio 
dos oceanos; a profundidade má
xima é de 399 m abaixo da superfí
cie do mar Morto e 796 m abaixo 
do nível médio dos oceanos.

A península de Al Lisan, ao sul, 
divide o lago em duas partes desi
guais. A parte meridional, que 
compreende um terço da superfície, 
representa muito pouco em volume 
de água, pois sua profundidade va
ria entre 0,9 m e 9 m; a parte norte 
apresenta uma profundidade média 
de 146 metros.

A característica principal do 
mar Morto é a excepcional concen
tração de sais em suas águas, que 
é da ordem dos 25%. Sua salini
dade de 275 a 277 gramas de sal 
por litro nas águas superficiais e de 
327 g/l nas águas mais profundas, 
está muitíssimo acima do índice 
médio dos oceanos (35 gramas por 
litro). Os sais encontrados em 
maior porcentagem são cloreto de 
magnésio (10,2%), cloreto de sódio 
(7,9%), cloreto de cálcio (3,7%), 
cloreto de potássio (1,5%), e bro
meto de sódio (0,5%).

Alimentado por rios e fontes, e 
sem nenhuma comunicação com 
outros mares, o mar Morto é uma 
espécie de lago de água salgada. 
Parte de seus tributários é consti
tuída por rios que atravessam terre
nos ricos em sal-gema e carregam 
esse elemento para o mar Morto. 
Além disso, o calor provoca in
tensa evaporação, que liberta a 
água, deixando o sal em depósito. 
A enorme concentração de sais 
confere às águas do mar Morto 
uma densidade de 1,119. Isso per
mite ao homem manter-se à tona 
com grande facilidade. Em contra
partida, mesmo uma rápida imer
são deixa no corpo a sensação de 
oleosidade, e um contato prolon
gado com a água provoca pústulas 
na pele.

A salinidade excessiva impede, 
também, qualquer forma de vida: 
os peixes trazidos pelos rios mor
rem imediatamente por asfixia, e 
não existem plantas aquáticas.

O rio Jordão, principal afluente, 
despeja cerca de 6 500 0 0 0 1 diárias 
de água no mar Morto. Esse rio 
forma um delta característico na 
foz, e suas águas, mais leves que a 
densa água salgada que encontram, 
formam uma expansão reconhecí
vel até a parte central do lago.

A depressão em que está locali
zado originou-se de um afunda
mento do terreno, como mostra a 
sem e lh a n ç a  de su a s  m a rg e n s  o rie n 
tal e ocidental. A abundância de

sal-gema indica que a região abri
gou anteriormente uma extensa ba
cia lacustre, da qual o mar é a úl
tima reminiscência.

O relevo, na parte sul do lago, é 
pouco acentuado, com inclinações 
bastante suaves; a parte norte, onde 
o rio Jordão deságua, constitui um 
estuário ondulado por pequenas 
dunas de areia cobertas por uma 
espessa camada de sal.

O fundo do lago apresenta-se 
com a parte oriental cortada quase 
a prumo e a parte ocidental com in
clinação mais suave, apesar dos ân
gulos acentuados. O leito é for
mado por limo misturado com sal. 
Embaixo dessa camada encontra-se 
um terreno com grande quantidade 
de betume ou asfalto natural, que, 
às vezes, aflora à superfície da 
água. Por isso, o mar Morto foi 
chamado de Lacus Asphaltes, pe
los romanos.

Também no leito de alguns dos 
rios que deságuam no mar Morto 
há depósitos asfálticos, principal
mente no Wadis Muharrat, que 
atravessa terrenos dolomíticos for
temente impregnados de betume. 
Os árabes costumam usar essas ro
chas em fogueiras, devido a sua fa
cilidade de combustão.

Esses depósitos de betume, ao 
lado dos de enxofre que aparecem 
nas fontes sulfurosas, indicam a 
existência de agentes vulcânicos em 
atividade no interior.

A formação do lago deu-se na 
era Terciária ou em princípios da 
Quaternária, há cerca de 1 milhão 
e meio de anos. As cidades bíblicas 
de Sodoma, Gomorra, Adama, Se 
boim e Zoar teriam se desenvolvido 
às margens do mar Morto.

Os manuscritos do mar Morto, 
encontrados nas cavernas de Qum- 
ram, indicam a existência de anti
gas civilizações judaicas. A expio 
ração sistemática das cavernas 
levou à descoberta de moedas, pro
vavelmente do século II a.C. e usa
das pelos autores dos manuscritos, 
membros de uma seita judaica.

VEJA TAM BÉM : Oceanos e M a
res.

O mar Morto é sete vezes mais salgado que os oceanos, e sua superfície 
está a 800 m de profundidade. (Balneário do lado sul, em Israel.)

O contato com a água do "lago" dá sensação de oleosidade e. se for prolon
gado. produz ulcerações na pele. Abaixo: usina de sal, lado israelense.
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Mosaicismo

Mosaicismo é um fenômeno ge
nético que ocorre guando um orga
nismo apresenta células de diferen
tes constituições genotípicas 
(cromossômicas), em decorrencia 
de uma divisão celular “errada” ou 
de uma mutação*, que tenha ocor
rido em alguma fase de desenvolvi
mento do zigoto (célula-ovo).

As porcentagens da linhagem ce
lular original, herdada dos pais, e 
a da  linhagem derivada (anômala) 
variam de acordo com o momento 
do desenvolvimento em que a alte
ração aconteceu: se foi logo na pri
meira divisão celular após a forma
ção do zigoto, o indivíduo terá 
metades diferentes: uma normal e a 
outra portadora de anomalia.

_ Muitas vezes ocorrem aberra
ções na divisão celular até no orga
nismo adulto normal; mas estas em 
geral são eliminadas por falta de 
condições adaptativas. Mais rara
mente, pode se estabelecer um 
equilíbrio entre as duas linhagens 
em competição ou, ainda, a linha
gem mutante pode sobrepujar a 
normal por ter maior capacidade 
adaptativa.

M osaicismo humano

Embora seja um fenômeno gene 
ralizado entre os seres vivos, o mo
saicismo tem sido mais ampla
mente estudado na espécie humana.

Grande parte das anomalias hu
manas que se caracterizam por ex
cesso ou falta de cromossomos* 
aparece na forma de mosaicismo. 
Por exemplo, o síndrome de Down, 
conhecido por mongolismo, é resul
tado de um erro de divisão celular. 
Consiste no aparecimento de um 
cromossomo a mais, no 21.° par 
dos 23 que compõem a estrutura 
genética normal. O indivíduo que 
se forma a partir da! caracteriza-se 
por retardamento mental, além de 
outras alterações psicológicas e fi
siológicas.

Em parte dos casos, o mosai
cismo pode ser observado em célu
las de um único tecido; isto permite 
avaliar o grau de anomalia, que 
muitas vezes depende da porcenta
gem e da localização das estirpes 
anômalas.

As aberrações cromossômicas 
relacionadas com os autossomos, 
como o mongolismo, são freqüente
mente fatais. Já as que dependem 
dos cromossomos sexuais não cos
tumam ser letais.

Normalmente, há um par de cro
mossomos iguais na mulher — 
chamados X X  — e diferentes no 
homem — X Y .  Na fecundação, 
apenas um de cada par junta-se a 
outro do outro par: se o A" paterno 
juntar-se ao X  materno, o resultado 
será uma menina; se a ligação for 
feita entre X  e Y, o resultado será 
um menino. Em casos raros, não 
ocorre a disjunção meiótica e per
manece um óvulo com os dois X  
do par, por exemplo, e o outro sem 
nenhum. Do cruzamento dessas cé
lu la s  a n o rm a is  re su lta  um  in d iv í
duo também anormal.

O mosaicismo pode ocorrer quando alguns cromossomos sexuais não se se
param (em cima). Embaixo, esquema da determinação normal do sexo.
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Em cima, cromossomos do indivíduo normal. Embaixo, os de um mongo
lóide: o cromossomo a mais, no "par" 21, caracteriza a trissomia.

O síndrome de Turner, que afeta 
indivíduos do sexo feminino, de
corre da falta de um cromossomo 
X :  um gameta masculino portador 
de X  encontrou um óvulo sem cro
mossomo sexual (ou o espermato
zóide não possuía cromossomo se
xual e o óvulo possuía X )  do que 
resulta uma fêmea estéril XO , ca
racterizada por baixa estatura, pes
coço alado, amenorréia primária e 
retardamento.

Quando o outro óvulo resultante 
da mesma divisão celular “errada”
—  o que contém dois X X  — 
une-se ao gameta masculino porta
dor de Y, o resultado é o que comu- 
mente se denomina síndrome de 
Klinefelter — X X Y  —  um homem 
com um cromossomo feminino a 
mais. Nesse caso, o desenvolvi
mento dos órgãos reprodutores e a 
produção de hormônios são defi
cientes, os caracteres sexuais se
cundários são de tipo feminino, os 
indivíduos são estéreis e geralmente 
apresentam deficiência mental.

Se o erro de divisão ocorreu logo 
no inicio do desenvolvimento, ob
tém-se um indivíduo sem mosai
cismo, pois a outra linhagem (YO) 
será eliminada, já  que nenhuma cé
lula pode subsistir sem nenhum X.

Entre os casos encontrados de 
mosaicismo envolvendo os síndro- 
mes de Turner e de Klinefelter, es
tão: XO/XY, XO/XX, XO/XYY 
(indivíduos com síndrome de 
Turner); XO/XXX (variável), 
X X /X X Y , XY/XXY (síndrome de 
Klinefelter), XX XY/XX XXY (ca
racterísticas de Klinefelter mais 
acentuadas, grande retardamento 
mental) e XO/XX/XXX (herma- 
froditismo).

A perda cromossômica durante 
a primeira divisão celular é a expli
cação mais plausível para certos 
mosaicos como XX Y/XX (Kline
felter). A célula-ovo de tal indiví
duo não poderia ser XX, pois nesse 
caso não poderia surgir dela uma 
estirpe celular com cromossomo Y. 
Assim, a estirpe XX só pode ter 
surgido de uma célula XXY, por 
perda do Y.

Pode-se constatar anomalias 
cromossômicas em exame de san
gue, através de culturas de linfóci- 
tos. Muitas vezes encontram-se 
porcentagens variáveis de células 
XO: por exemplo, 20%. Fazendo-se 
culturas de pele ou medula óssea a 
porcentagem pode ser a mesma, 
mas em tecidos diferentes ela pode 
ser outra ou nem mesmo existir. 
Não é possível determinar a consti
tuição cromossômica de todos os 
tecidos e órgãos, e portanto nunca 
se sabe exatamente qual a porcen
tagem total de mosaicismo. Além 
disso, essa porcentagem pode alte
rar-se com o tempo, em função da 
competição que se estabelece entre 
as linhagens e da capacidade de 
adaptação de cada uma. Um pa
ciente que em certo momento tenha 
30% de um tipo celular no sangue 
periférico poderá depois de alguns 
anos ter 50% ou apenas 10%, 
como também podera manter o 
mesmo índice.

VEJA TAM BÉM : Alelos; Célula: 
Código Oenélico; Cromossomo; 
Gene: Genética; Hermafroditismo.
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A cultura bizantina disseminou-se pela Europa da Idade Média depois da tomada de Constantinopla. Um de seus 
aspectos mais importantes nas artes plásticas foi o mosaico. (História de Isaac: fuga de Jacó; séc. X II, Sicília.)

Mosaico

Mosaicos são pequenas peças 
multicores —  de mármore, terra
cota, cerâmica, pedras preciosas ou 
semipreciosas — justapostas de 
modo a formar um desenho, incrus- 
tradas numa base de cimento, arga
massa ou material aderente.

Existem dois meios para sua exe
cução. Pelo método direto, as peças 
são colocadas sobre uma superfície 
de gesso ou argamassa, reprodu
zindo um desenho feito previa
mente em dimensões e cores defini
das. Depois a superfície é banhada 
com uma solução de cal, areia e 
óleo, que preenche os espaços va
zios existentes entre as peças e fa
vorece a aderência. O método indi
reto permite a fabricação dos 
mosaicos num lugar e sua aplica
ção em outro. O desenho é feito 
num cartão, onde são coladas as 
peças, com a frente para baixo. O 
cartão somente será retirado 
quando o mosaico for transferido 
para a superfície definitiva.

__ Além da justaposição e separa
ção  das peças, a técnica de fazer 
mosaicos não evoluiu muito. As 
principais inovações verificaram-se 
em relação aos materiais usual
mente empregados.

O s m osaicos na h istó ria

No apogeu do Império Romano, 
a arquitetura utilizou intensamente 
os mosaicos como elemento deco
rativo, sobretudo nos pavimentos, 
onde eram representadas composi
ções ornamentais, cenas familiares, 
paisagens e alegorias.

As ruínas de Pompéia e de 
Roma ainda conservam muitos 
exemplos dessa arte.

Embora conhecido desde a Anti
guidade, o mosaico, como expres
são artística, está particularmente 
associado à cultura bizantina, que
o disseminou. No início do século 
XIII, era grande a influência dessa 
civilização em todo o mundo. E, 
com a tomada de Constantinopla 
(1203) pelos cruzados, o mosaico 
espalhou-se ainda mais. devido à 
fuga dos artistas bizantinos para 
outros lugares.

Na Grécia, três igrejas compro
vam o esplendor da arte bizantina: 
Hosios Lukas, na Fócia; Nea 
Moni, em Chios; e o mosteiro de 
Dafne, na estrada de Atenas a 
Elêusis.

A decoração da Igreja de São 
Marcos, em Veneza, sofreu influên
cia nitidamente bizantina. Também 
os interiores da Igreja de Santa So
fia, em Kiev, lembram a de Santa 
Sofia de Constantinopla. Nos mo
saicos dessa igreja russa, houve até 
a preocupação de dar um pouco de 
expressão aos rostos representados, 
individualizando-os.

A arte do mosaico era conhecida 
também na América pré-colom- 
biana, principalmente pelos maias* 
e pelos astecas*. Os materiais mais 
usados eram o quartzo, a mala- 
chita, o jade e outros minerais, ha
vendo preferência pela turquesa. 
As incrustações eram feitas em ma

deira, ouro, cerâmica e, possivel
mente, couro, e coladas com vege
tais pegajosos (resina das plantas) 
ou com uma espécie de cimento. Os 
objetos — máscaras, capacetes, 
medalhões, estátuas sagradas, or
namentos —  eram recobertos por 
peças pequenas e irregulares de tur
quesa bem polida, colocadas umas 
perto das outras, de modo a produ
zirem uma superfície uniforme e 
brilhante.

Nos séculos XIV e XV, devido 
a seu alto custo e laboriosidade, o 
mosaico foi sendo substituído pelo 
afresco*. Ressurgiu em Roma, na 
R en a sce n ç a ; m as as d e co ra ç õ e s  da  
Basílica de São Pedro (no Vati

cano) e de outros templos italianos 
já  não apresentavam o caráter mo
numental do período bizantino.

Os mosaicistas sempre desco
nheceram a perspectiva —  embora 
sem a rigidez dos egípcios, obede
ciam à lei da frontalidade. As figu
ras eram vistas de frente e tinham 
simetria total. Os rostos apresenta
vam olhares fixos, acentuados por 
uma forte arcada de cílios muito 
sombreados, que encaravam fria
mente o espectador.

Em certas ocasiões, as figuras 
deixaram de ser fixadas em posição 
frontal; em alguns trabalhos os ros
tos apareciam completamente de 
perfil. Contudo, antes do século VI,

havia preferência quase absoluta 
pelas atitudes frontais. Os mártires 
representados na Igreja de São 
Apolinário, o Novo, em Ravena — 
cujo movimento do andar está su
til mente indicado pela inclinação 
das bainhas de seus mantos ou rou
pagens — , são mostrados quase to
talmente de frente. Suas auréolas 
criam o efeito de medalhões, e o 
ângulo dos olhos dá ilusão de mo
vimento à cabeça e ao corpo.

VEJA TAM BÉM : Bizantino, Im 
pério; Medieval, Arte; Roma A n 
tiga.
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Moscou

Moscou é a capital e a maior ci
dade da República Soviética Russa 
e de toda a URSS. Banhado pelo 
rio Moscova, situa-se no centro de 
uma zona de transição, entre as 
áreas florestais mistas do norte e as 
florestas intercaladas de estepes do 
sul. A sudoeste de Valdai (conjunto 
de colinas de onde sai o rio Volga), 
nascem colinas que se estendem até 
os arredores da cidade, com altitu
des m édiasentre 150 e 300 metros. 
Ao sul, estão localizadas as colinas 
de Tuia e as planícies férteis (ante
cipando as terras negras da Ucrâ
nia).

Devido a essa localização. Mos
cou não possui limites naturais de
finidos. Ócupa uma área de aproxi
madamente 3 200 km2, circundada 
por parques-florestas, entre os 
quais o de Górki e o Sokólmiki. 
Em 1973, sua população era de 
7 410 000 habitantes.

O clima é continental: em ja 
neiro, a temperatura média é de - 
1 Io C, podendo baixar até - 40° C. 
Em geral, a neve começa a cair em 
meados de outubro e chega a for
mar acúmulos de até 1,50 m de al
tura. A cidade emprega uma 
grande frota de máquinas, além de 
inúmeros trabalhadores manuais 
para limpar a neve das ruas.

O degelo começa em abril, anun
ciando um verão quente: a média 
é de 18° C. mas já  se atingiu uma 
temperatura de 37° C durante o 
mês de julho.

Uma cidade planejada

Até 1960, a cidade era repartida 
em vinte núcleos administrativos. 
Com a criação da Grande Moscou, 
essas divisões foram rearranjadas 
em dezessete centros maiores: as 
ruas Sadovaya formam um imenso 
anel viário, envolvendo quatro dis
tritos internos; os treze restantes 
são todos periféricos, estenden
do-se até os limites da cidade. 
Além disso, foram incorporados 
cinco municípios vizinhos, antes 
independentes: Babushkin, Perovo, 
Tushino, Kuntsevo e Lyublino.

Para impedir grandes concentra
ções urbanas e diminuir apoluição, 
e necessária uma permissão para a 
residência permanente e proibiu-se 
a instalação de novas industrias.

Vida cultural

Moscou é o centro das artes e 
ciências na União Soviética. Conta 
com mais de vinte teatros; entre 
eles, o Bolshói de Ópera e Balé

gjndado em 1780), o Maly de 
pera, o Teatro de Arte de Moscou 

e o Salão de Concertos Tchai- 
kóvski. Aproximadamente 120 sa
las de projeção constituem o maior 
núcleo da indústria cinematográ
fica soviética.

Entre seus 49 museus e galerias 
de arte estão o Museu Estatal de 
Belas-Artes Pushkin, a Galeria Es
tatal de Tretyakov, o Museu do 
Cremlin e o Museu Central Lênin. 
No campo científico, há cerca de

Face oeste do Hotel Rossya, junto às muralhas do Cremlin: em segundo plano, modernos edifícios da cidade.

Centro orgânico da cidade, a Praça Vermelha é um monumento histórico.

460 instituições, incluindo a Aca
demia de Ciências da URSS, seu 
jardim botânico e diversos institu
tos anexos; a Academia de Ciên
cias Médicas; e academias de arte 
e arquitetura.

No início da década de 70, Mos
cou possuía noventa estabelecimen
tos de ensino superior (sem contar 
os militares), dirigidos pela univer
sidade estatal M. V. Lomonosov e 
mais de mil escolas. A Biblioteca 
Lênin (uma entre 900) é a terceira 
do mundo em importância, com 
perto de 20 milhões de unidades, 
inclusive manuscritos e raridades.

Transportes e produção

Moscou conta com um excelente 
sistema de comunicações externas 
e internas. Com densa rede de ôni
bus, tróleibus e bondes, foi a pri
meira cidade soviética a construir 
um metrô*, concebido como de
monstração de capacidade tecnoló
gica e como símbolo de um projeto 
destinado ao bem-estar social. Em 
funcionamento desde 1930, serve 
cinqüenta estações. Há um cons
tante movimento ferroviário inter
nacional, com trens expressos para 
as cidades de Viena, Paris e Ams
terdam, além do tráfego aéreo efe
tuado nos aeroportos de Tushino, 
Vnukovo e Sheremetyevo.

O canal de Moscou permite o 
acesso à cidade por navios prove
nientes do rio Volga, ao passo que 
a canalização do rio Moscova re
cebe embarcações de menor porte. 
Através do sistema de conexões 
realizado pelos canais do Volga, 
Moscou reivindica o título de 
“porto dos cinco mares” : Cáspio, 
Negro, Azov, Branco e Báltico. Há 
a in d a  trê s  p o rto s  —  d o  n o rte , o  
principal, situado na represa



Moscou durante o Século XIX. na decadência do Império. {Óleo de Gartner.)

Trecho da muralha do Cremlin. em tomo do qual se construiu a cidade.

A partir do século XV, aumen
tou o número de construções em 
pedra no Cremlin; sobre as ruínas 
da Catedral de Uspenski foi edifi
cada, em 1475, outra igrejapelo ar
quiteto bolonhês Ridolfo dt Fiora 
vante _ (14157-1486) cujas 
inovações foram freqüentemente 
repetidas pelas igrejas russas poste
riores. Dessa época em diante os 
czares foram coroados na Catedral 
de Uspenski. Projetada pelo arqui
teto milanês Alviso No vi, a C ate
dral do Arcanjo foi construída em 
1505, abrigando depois os túmulos 
de vários czares.

Entre os edifícios em pedra cons
truídos no século XV no Cremlin, 
há ainda o palácio Granovitaya 
(Facetado, 1487/1491) e a torre 
Ivanoskaya (1505/68 - 1600), de
fronte da Catedral de Uspenski. A 
seu lado, encontra-se o “Czar K.O- 
lokol” — o maior sino do mundo, 
p e sa n d o  193 toneladas. Para leste, 
ex istem  mais dois campanários, um

deles erguido pelo arquiteto ita
liano Petroche, “o Pequeno" 
(1532/1543).

O mosteiro Chudov (dos Mila
gres), erguido no século XIV e re
construído em 1771, era a residên
cia do metropolitano de Moscou, 
utilizado mais tarde como prisão 
estatal. Reformado em 1924, o 
edifício foi finalmente transfor
mado em museu, contendo objetos 
de arte do mosteiro Solovetski, no 
mar Branco. Diante do mosteiro 
Chudov fica o imenso “ Czar 
Pushka”, um canhão decorativo 
pesando 40 toneladas. Construído 
em 1586, nunca foi utilizado.

A Praça Vermelha situa-se de
fronte ao Cremlin, e liga-se a ele 
por três portões. Atrás dela, encon- 
tra-se a parte principal do velho po
voado, o Kitai Gorod (nome supos
tamente derivado da palavra 
tártara “fortaleza”). Rodeado por 
m u ra lh a s  de p e d ra  c o n s tru íd a s  po r 
Petroche no século XVI, era a área

cessivos ataques tártaros, foi ro
deado por uma espécie de muralha, 
em 1296.

A partir do século XIV, o Prín
cipe Ivã I Danilovich (13047-1341) 
incorporou o principado de Mos
cou ao de Vladimir; nesse mesmo 
período, a cidade tornou-se a prin
cipal metrópole russa. Danilovich 
ampliou a area do Cremlin, esten
dendo a fortificação para leste e 
nordeste, e construiu a primeira ca
tedral russa edificada em pedra: 
Uspenski.

Durante o reinado de Dimitri 
Donskói (1350-1389) foram cons
truídas as primeiras muralhas de 
pedra em volta do Cremlin. Dentro 
delas inseriram-se palácios, mostei
ros e vários edifícios administrati
vos, para os quais havia um portão 
de acesso na direção do Moscova, 
dois para o Neglinnaya e três a 
nordeste da Krasnaya Ploschad, a 
Praça Vermelha.

Absorvendo a maioria dos prin
cipados vizinhos. Moscou tor
nou-se o centro de um Estado russo 
nacional: Ivã III Vassilievitch, 
(1462-1505), o Grande, anexou 
Novgorod em 1478, proclaman
do-se “rei de todas as Russias”, seu 
sucessor, Ivã* IV, o Terrível, subju
gou os canatos de Kazan e Astra- 
can. Dois grandes incêndios, ocor
ridos em 1547, arrasaram a maior 
parte de Moscou. Em 1571, o Tar 
tar khan da Criméia capturou e in
cendiou outra vez a cidade, salvan
do-se apenas o Cremlin. Vinte anos 
depois, a cidade sofreu nova inva
são tártara, fora dos limites do 
Cremlin, cuja defesa foi auxiliada 
pelas torres edificadas sobre as mu
ralhas feitas no século anterior.

Em fins do século XVI, a popu
lação era composta por uma aristo
cracia secular e eclesiástica, além 
de mercadores, artesãos e servos. A 
Praça Vermelha centralizava vá
rias atividades comerciais, cada 
tenda negociando um tipo de mer
cadoria. Esse mercado era o maior 
do país, desempenhando um papel 
importante no comércio interno e 
externo. Moscou era também o 
centro administrativo, formado 
pela corte do czar e pela Duma (es
pécie de conselho de ministros).
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Khimki; do oeste e do sul, ambos 
no rio Moscova.

Moscou é um importante centro 
industrial. Entre a imensa varie
dade dos produtos de sua engenha
ria^ estão carros, ônibus, cam i
nhões, bicicletas, rolamento de 
esferas, ferramentas, instrumentos 
de máquinas operatrizes, tornos 
mecânicos, equipamentos de medi
ção, máquinas de calcular, reló
gios, aparelhagem elétrica e eletrô
nica (inclusive rádios, televisões, 
máquinas de lavar, refrigeradores, 
cabos, transformadores, motores e 
lâmpadas elétricas). Para essas in
dústrias, a Serp i M olot (Foice e 
Martelo) produz aço e ligas, que 
também sao feitos na Elektorstal, a 
58 km da cidade.

Responsável pelo maior centro 
têxtil da União Soviética, Moscou 
produz roupas, tecidos de algodão 
e lã, artigos de malha, etc. No setor 
químico, mantém larga produção 
de tintas, corantes, borracha sinté
tica, pneus, remédios e perfumes. 
Outros bens de consumo incluem 
sapatos, sabão, pianos, mobília. 
Inúmeras indústrias de transform a
ção alimentar fornecem farinha, 
pão, queijos, doces, vegetais, óleos, 
margarinas, molhos e derivados de 
carne.

A função industrial de Moscou é 
exercida sobretudo pelas cidades- 
satêlites que se encontram fora do 
cinturão verde, num raio de mais 
de 40 km, onde os castelos senho
riais da época do czarismo foram 
transformados em parques e mu
seus públicos.

A história da cidade

Apesar de possuir vestígios que 
datam do Neolítico, Moscou é 
mencionada pela primeira vez em 
crônicas russas por volta de 1 147. 
Em 1156, Yúri Dolgoruki 
(1090-1157), príncipe de Suzdal, 
construiu um cremlin (“ cidadela”) 
de madeira, em torno do qual se de
senvolveu a cidade. Formando um 
triângulo isósceles o Cremlin tem 
seu ■ lado sul paralelo ao rio Mos
cova, limita-se a noroeste com o 
fosso Neglinnaya, e term inanum  
fosso artificial a nordeste. Após su-
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À direita, a catedral de São Basílio. edificada entre 1555 e 1560. para comemorar a vitória russa na batalha de Kazan. (Praça Vermelha.)

de residência dos comerciantes, ao 
passo que no Cremlin ficava a 
corte e a aristocracia. Desse antigo 
núcleo, apenas uma parte mante- 
ve-se em pé até hoje.

Envolvendo o Cremlin e o Kitai 
Gorod, cresceu a Cidade Branca
— cidadela que Feodor Ivanovich
I (1574-1598) rodeou por muros de 
pedra, em 1591. Atualmente, um 
anel de avenidas ocupa o lugar des
sas muralhas. Outro povoado, co
nhecido como Zemlyanói (Cidade 
do Leste) cresceu fora da Cidade 
Branca, ao sul do rio Moscova; 
também era rodeado por uma mu
ralha, erigida em fins do século 
XVI. No local dessa muralha, si- 
tua-se hoje o anel Sadovaya, o 
“cinturão verde”, cortado pelas 
principais avenidas que se unem no 
Cremlin.

No século XVI. a cidade possuía 
mosteiros-fortalezas dispostos em 
semicírculo para controlar o acesso 
a seu interior. Os dois mais famo

sos, Novodevichi e Danskói, são 
atualmente museus. No primeiro 
estão sepultados vários dirigentes 
comunistas.

Entre os séculos XIV e XVI, 
Moscou tornou-se o centro cultural 
da nação. Época de grande impulso 
arquitetônico, assistiu a um sem- 
número de construções em pedra, 
religiosas e seculares, como a C ate
dral Vassíli Blazhenny (São Basí
lio), um dos mais notáveis monu 
mentos da arte russa. Construída 
na Praça Vermelha por volta de 
1560, em comemoração à vitória 
de Kazan, seu nome presta uma ho
menagem a Vassíli, o santo louco 
enterrado na abóboda da catedral 
durante o reinado de Feodor I Iva
novich.

No campo educacional, os pro
gressos não foram menores. A pri
meira oficina de impressão foi um- 
dada em 1533 e incrementou o 
comércio dos livros. Arquitetura e 
artes plásticas alcançaram alto

nível nesse período, destacando-se 
artistas como Andréi Rublev 
(13 60?-1430).

No início do século XVII, os po
loneses (chefiados por Estanislav 
Solkewaki) ocuparam Moscou. Em
1611, os moscovitas atacaram a 
guarnição polonesa e venceram-na 
no ano seguinte. Kuzma Minin, um 
açougueiro, e o Príncipe Dimítri 
Mikhailovich Pozharski tiveram 
papel importante na campanha de 
libertação.

Moscou, que já  era a maior ci
dade comercial e industrial do país, 
no século XVII passou a ter novo 
significado como centro do mer
cado russo em desenvolvimento. A 
população, basicamente composta 
por artesãos, trabalhadores diários 
e comerciantes, sublevou-se contra 
a exploração, em 1648 e 1662.

Na década de 1620, o Cremlin 
perdeu importância como forta
leza. A arquitetura sofreu grandes 
modificações, assumindo carac

terísticas cada vez mais ornamen
tais e decorativas. Os edifícios 
construídos nessa época enquadra
vam se no estilo conhecido como 
“barroco moscovita”, e entre eles 
estão Svyatoi Troitsy (Santíssima 
Trindade), Rozhdestva (Igreja da 
Natividade), Pechatny Dvor (im
prensa estatal) e os mosteiros No
vodevichi e Simonov.

Durante o século XVIII, Mos
cou permaneceu à testa da vida 
artística, educacional e cultural da 
nação. Entretanto, devido a rebe
liões sucessivas, Pedro*, o Grande, 
transferiu a capital para São Pe- 
tersburgo em 1712, o que fez com 
que Moscou entrasse em decadên
cia econômica. Os grandes incên
dios de 1737, 1748 e 1752 causa
ram sérios prejuízos (se bem que 
tenham propiciado a construção de 
vias públicas e parques). Mas a ci
dade continuou sendo o centro cul
tural russo: inauguraram-se diver
sos estabelecimentos de ensino e,
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em 1755, devido aos esforços de M. 
V. Lomonosov*, foi criada em 
Moscou a primeira universidade da 
Rússia. As mudanças ocorridas no 
padrão de vida dos moscovitas le
varam à construção de outros tipos 
de edifícios.

O classicismo russo atingiu sua 
fase mais brilhante no fim do sé
culo XVITI, com obras de arquite
tos como V. I. Bazhenov 
(1737-1799) e M. F. Kazakov 
(1738-1812). Os edifícios desse pe
ríodo caracterizam-se pelo aspecto 
monumental, aliado a uma lógica 
de planejamento e harmonia de 
composição. Entre as construções 
mais notáveis dessa fase salien- 
tam-se a casa de Pashkov (biblio
teca do antigo senado do Cremlin), 
o velho edifício da universidade e 
o hospital Golitsyn.

Moscou desempenhou papel re
levante na guerra de 1812, quando 
se converteu num grande arsenal 
do exército russo. Napoleão Bona- 
parte considerava o domínio dessa 
cidade um fator essencial para sua 
vitória. E conseguiu tomá-la na ba
talha de Borodino, quando a cidade 
foi abandonada por seus habitantes 
e dominada pelo franceses. No dia 
seguinte — 15 de setembro de 
1812 — , populares aliados e sa
queadores do Grande Exército (do

czar) voltaram e atearam fogo à ci
dade, destruindo três quartos de 
suas construções. Após a li
bertação, ocorrida a 19 de outubro 
de 1812, organizou-se um pro
grama intensivo para sua recons
trução. Com a construção do Tea
tro Bolshói (1821/24). a praça 
Teatralny adquiriu nova aparência; 
a Praça Vermelha sofreu reformas; 
e em 1818 foi construído o monu
mento a Minin e Pozharski.

No século XIX , Moscou assistiu 
a um surto industrial, marcado pela 
ascensão da burguesia. Após a 
abolição da escravatura (1861), a 
cidade tornou-se um importante 
centro da indústria manufatureira, 
além de representar o maior núcleo 
ferroviário do país. Na segunda 
metade desse século, foi iniciada a 
construção intensiva de bancos, ca
sas comerciais e blocos de aparta
mentos: a cidade ganhou um as
pecto comercial e industrial. Entre 
os edifícios mais importantes desse 
período estão o Gorodskaya Duma 
(antiga prefeitura, hoje Museu Cen 
trai Lênin), o Museu Politécnico 
1877) e o Museu Histórico 
1875/81).

Ao redor de Moscou, formou-se 
um bairro pobre, com barracos e 
cortiços, em violento contraste com 
as áreas residenciais das classes

abastadas. Na arquitetura, predo
minavam as imitações de estilos 
mais antigos, interrompidas pelo 
aparecimento do Art* Nouveau.

Com a consolidação do proleta
riado industrial na década de 1870, 
multiplicaram-se os movimentos 
operários e as greves tornaram-se 
frequentes: em 1880 formaram-se 
os primeiros núcleos marxistas. Em 
março de 1918, com a Revolução 
Russa* ainda se processando, a ca
pital foi novamente transferida 
para Moscou.

Uma vez terminada a Primeira 
Guerra Mundial, a cidade transfor- 
mou-se rapidamente no maior cen
tro de desenvolvimento da nação
—  pouco antes da Segunda Guerra 
Mundial, a produção industrial de_ 
Moscou era quase o dobro da da’ 
Rússia imperial. O governo sovié
tico empreendeu a transformação 
da cidade durante os anos 20, pro
curando imprimir-lhe aspectos de 
grande metrópole. Arquitetos de 
vanguarda como Le* Corbusier fo
ram convidados a participar das 
realizações do urbanismo. A remo
delação foi concebida no sentido de 
manter o que havia de valioso na 
herança do período anterior, ainda 
que em detrimento da unidade esté
tica. O Cremlin continuou sendo 
uma cidade-museu; interditado du

rante o tempo de Stálin*. foi rea
berto ao público após sua morte.

Em 1930 foi erguido o mausoléu 
de Lênin, na Praça Vermelha, que 
se tornou o local por excelência de 
desfiles militares e manifestações 
populares. A velha cidade comer
cial foi melhorada, mantendo-se o 
enorme centro de comércio cons
truído no fim do século XIX. que 
se tornou armazém geral do Es
tado, conhecido por Gum.

Para resolver a crise habitacio
nal, empreendeu-se a construção 
rápida e maciça de conjuntos urba
nos estruturados em eixos nas 
grandes radiais que convergem 
para o centro da cidade. O todo é 
limitado pela nova avenida circu
lar, com pouco mais de 100 km de 
comprimento, considerada uma 
fronteira da cidade. Fora desses li
mites, todo espaço é reservado aos 
parques, concebidos para o lazer. 
Os parques-florestas estão prepara
dos para campings e passeios; os 
lagos e represas foram multiplica
dos e equipados para os esportes de 
água e gelo.

VEJA TAM BÉM : Moscou, Princi
pado de; Russa, Revolução; União 
So viética.
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seu lado, encontra-se o “Czar Ko- 
lokol” — o maior sino do mundo,

tamente derivado da palavra 
tártara “fortaleza”). Rodeado por
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Depois de libertar-se dos mongóis. Moscou unificou sob seu mando os pequenos Estados russos, tarefa concluída por Ivã, o Terrível (à direita).

Moscou, 
Principado de

Até o século XV, a Rússia es
tava dividida em vários principa
dos autônomos, constituídos por 
tribos eslavas dominadas. Voltados 
para a vida rural, os principados só 
se uniam durante a guerra, quando 
sua segurança era ameaçada por 
mongóis* ou tribos eslavas “ não 
cristianizadas”.

O Principado de Kiev*, política 
e economicamente mais forte, exer
ceu um certo predomínio até 1240, 
quando foi subjugado pelos mon
góis. A seguir, Novgorod também 
conheceu um breve período de he
gemonia. sendo derrotado pelos li- 
tuanos (1370). A tarefa de unificar 
a Rússia seria cumprida por outro 
principado, até entao sem impor
tância: Moscou.

Para seu filho Daniel, o Prín
cipe Alexandre Névski, de Novgo
rod. deixou de herança um pequeno 
principado com centro em Moscou. 
Não se verificava ali nenhum sinal 
de pilhagem ou destruição: afinal.

era uma região sem significado 
econômico e de minúsculas propor
ções territoriais. Mas a importân
cia de Moscou seria logo ampliada 
em 1302, quando Daniel une à sua 
Rússia a região de Pereislav Za- 
léski, fundando a dinastia Danilo- 
vitch e a base do futuro Estado 
moscovita. Ao contrário do que fa
ziam os outros príncipes, Daniel 
não combateu os mongóis: procu
rou entender-se politicamente com 
eles, conseguindo — com a ajuda 
dos novos aliados —  unificar sob 
seu domínio outras tribos eslavas.

Quando Daniel morreu, o mon- 
gol Ivã Kalita passou a impor tri
butos aos moscovitas, assumindo a 
chefia do governo, auto-intitulan
do-se “Príncipe de Moscou e de 
Toda a Rússia". Estimulado pela 
Igreja Ortodoxa, sediada em Mos
cou desde a queda de Kiev, Ivã pre
tendeu unificar os principados. Os 
mongóis, no entanto, seriam des
tronados por partidários de Dimítri 
Donskoi (1362-,1389), que livraram 
Moscou dos pesados impostos. A 
partir daí, a Rússia evoluiu para 
um regime feudal.

R ússia  rural e iso lada

Apesar dos contatos com Bizân- 
cio e com o ocidente, com os quais

comerciava peles, couros, mel, pei
xes e sal, os russos voltavam-se 
fundamentalmente para a vida ru
ral, sem desenvolver qualquer tipo 
de indústria. Seu papel no comércio 
não passava de mero fornecedor de 
produtos naturais, negociados por 
mercadores do ocidente, donos ex
clusivos dos mercados europeus. 
Ao mesmo tempo, as aldeias russas 
tendiam a desaparecer, devido à 
apropriação das terras dos campo
neses por grandes proprietários 
eclesiásticos ou laicos.

O Principado de Moscou iria co
nhecer um desenvolvimento mais 
acelerado durante o governo de 
Vassíli I (1389-1425), que foi obri
gado a lutar contra os lituanos e os 
mongóis. Após sua morte, Moscou 
acaba caindo nas mãos dos litua
nos, e seu filho na tutela do sogro 
e inimigo Vitovt, tido como aliado 
dos invasores.

Divididos por lutas internas rela
cionadas a problemas sucessórios, 
os lituanos possibilitam a ascensão 
de Vassíli II, o Cego, grão-príncipe 
de Moscou. Criam-se as condições 
para o posterior surgimento de um 
verdadeiro Estado russo, apesar 
das novas e sucessivas incursões de 
mongóis. Coincide ainda com o go
verno de Vassíli II a deposição do 
chefe da Igreja Ortodoxa, o grego

Isidor, desenvolvendo-se desta ma
neira, o embrião de um “cristia
nismo nacional” chefiado pelo 
príncipe.

A fundação do Estado russo não 
tardaria: desde que subiu ao trono, 
em 1462, Ivã III passou à ofensiva, 
juntando Jaroslav (1463), Rostov e 
Perm (1465) aos territórios de 
Moscou. Ocupou ainda as cidades 
de Viatka e Kama, além de pene
trar na Sibéria até os rios Irtych e 
Ob. Assinou tratados comerciais 
com Roma, Milão, Veneza, Liga 
Hanseática* e outras potências. 
Casou-se com Sofia Paleologo, fi
lha do imperador de Bizâncio, nas
cendo daí o desejo de substituir os 
basileus e fazer da Rússia o novo 
império.

O rgan ização  do E stado

Na época de Ivã III, Moscou es
tava dividida em principados, enor
mes propriedades senhoriais, nas 
quais se espalhavam algumas al
deias —  especialmente ao longo 
dos rios e das poucas estradas.

Os príncipes locais dispuHham 
da mais completa autoridade sobre 
a região e seus habitantes, mas 
eram obrigados a pagar um tributo 
ao grão-príncipe. Por outro lado. 
impunham impostos aos campone-
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Os boiardos (senhores de terra) obtiveram o apoio dos cossacos da Ucrânia, tradicionais guerreiros, na repressão aos trabalhadores do campo.

ses de seus domínios, regularmente 
cobrados pelos namestohk —  fiéis 
funcionários armados, encarrega
dos da arrecadação. Os vassalos 
podiam possuir terras e outros vas
salos, mas tinham a obrigação de 
prestar serviços ao senhor, quando 
este o desejasse.

Apesar de ser um príncipe entre 
muitos, Ivã III procurou provar a 
sua singularidade, a fim de consoli
dar a supremacia de Moscou. E fez 
isto não apenas militarmente, mas 
também através de atribuições reli
giosas ao seu poder, que intitulou 
de “origem divina”. Criou uma 
simbologia própria para essas atri
buições, que funcionavam lado a 
lado com um protocolo bizantino.

Os senhores rurais (boiardos) 
não aceitavam facilmente esta su
premacia, fato que levaria o grão- 
príncipe a adotar algumas medidas 
de ordem política para neutralizá- 
los, impedindo que a Rússia conti
nuasse sendo uma federação aristo
crática. Para isso, cria uma 
burocracia de escrivães, adminis
tradores e militares inferiores, en
carregada de cobrar tributos. 
Como recompensa, os funcionários 
recebem porções de terras (“pomes- 
tia” ), passando a constituir uma 
nova aristocracia (pequena no
breza), fiel ao príncipe Ivã e hostil 
aos boiardos.

Além disso, Ivã opõe os campo
neses aos boiardos. Estes, de fato, 
obrigavam os trabalhadores a pa
gar pesados impostos, que implica
v a m  o confisco quase completo das

colheitas — situação que os colo
cava à mercê do senhor rural. Os 
camponeses respondiam a isso fu
gindo, deixando as propriedades 
com pouca mão-de-obra, quando 
não atacavam diretamente os pro
prietários. Os senhores acabam por 
aceitar a condição de vassalos do 
príncipe de Moscou, em troca de 
seu apoio contra os camponeses: 
Ivã decretou então leis que proi
biam a saída dos trabalhadores do 
domínio a que estivessem sujeitos.

A partir de 1503, Vassíli III, fi
lho de Ivã, continuou a mesma 
política. No entanto, as transfor
mações mais significativas para a 
criação do Estado seriam encami
nhadas por Ivã* IV, o Terrível, que 
a partir de 1547 se proclama ofi
cialmente “ sucessor dos Césares” 
(czar).

Continua a unificação da Rús
sia, lutando contra a nobreza e ex
pandindo as fronteiras. Incentiva o 
comércio, fortalece o Estado, su
prime as cartas de imunidade, in
cluindo o próprio clero entre os 
pagadores.

Por muito menos, os nobres já  se 
haviam revoltado; não tardou a 
reação à política de Ivã. Mas ele 
organizou também a repressão de 
forma mais eficiente: criou a 
opritchnina, polícia especializada 
no combate aos “traidores do Es
tado”. Do avô, aprendera a ganhar 
a fidelidade de seus mercenários, 
concedendo-lhes feudos em troca 
dos serviços prestados: como ocor
rera anteriormente, houve uma 0  Estado reabilitou-se em 1612 com a subida de Miguel Romanov ao poder.
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transferência de propriedades em 
favor dos novos senhores.

No fim do governo de Ivã, o czar 
é o soberano unico da Rússia.

Mudança nas relações

Todo ano, no dia de São Jorge, 
o camponês que quisesse, e que ti
vesse saldado suas dívidas, poderia 
mudar de amo. Muitas vezes, os

3ue não conseguiam saldar a 
ívida pediam que um outro senhor 

o fizesse, passando a trabalhar 
para o “protetor” .

Os desastres das guerras e os im
postos exigidos dos proprietários 
trouxeram-Thes problemas de aqui
sição de mão-de-obra. Em conse
qüência, os camponeses começa
ram a debandar, ligando-se na fuga 
aos cossacos do Dnieper e Don, ca
valeiros e guerreiros incontroláveis 
e perigosos para o Estado e a pro
priedade. No final do século XVI, 
mais de dois terços das terras em 
torno de Moscou encontravam-se 
abandonadas.

Para enfrentar o problema, o 
czar estabeleceu uma lei dando um 
prazo de cinco anos para que os 
proprietários buscassem seus tra
balhadores em fuga. Uma outra lei 
proibia aos camponeses mudar de 
residência e abandonar seus senho
res, aos quais estavam ligados 
como servos.

Junto às novas transformações 
nasciam as lutas camponesas, que 
se tomariam constantes durante 
todo o desenvolvimento feudal da 
Rússia. Ao mesmo tempo, recru
descem os conflitos entre príncipes 
e boiardos, de um lado, e o poder 
hegemônico de Moscou, de outro, 
poder este que tenderia a se acen
tuar à medida que forças externas 
ameaçavam a unidade da  nação.

A Polônia procurou enfraquecer 
a Rússia, tentando provocar um 
conflito entre russos, suecos e tur
cos. Em 1604, o falso Dimítri I — 
passava por filho do falecido Ivã 
IV — entrava no país encabeçando 
destacamentos poloneses. Foi aco
lhido com entusiasmo pelos cam 
poneses, que viam nele um reden
tor, aquele “bom czar” que aboliria 
a servidão. Os boiardos, encarrega
dos de barrar o impostor, acabam 
lutando a seu lado, vendo uma 
oportunidade de enfraquecer o so
berano Bóris Godunov* e superar 
as investidas camponesas, graças 
ao prestígio de Dimítri.

Sem servir aos interesses dos tra
balhadores, Dimítri se defronta 
com a primeira guerra camponesa 
da Rússia (1606) de caráter nitida
mente antifeudal, conduzida por 
Bolotnilov. Apesar dos reforços 
cossacos e da solidariedade dos 
camponeses do “czarista Piotr” 
(Ilieika Mouromiets), a revolta é 
vencida pela repressão. Os boiar
dos, que participaram da luta con
tra os rebeldes, aproveitam a oca
sião para colocar um dos seus em 
lugar de Dimítri I. Sobe ao poder 
Vassíli Chouíski, cujas prerrogati
vas se limitaram a tal ponto que, 
sobre uma cruz, foi obrigado a ju 
rar não tomar qualquer decisão 
sem antes ter obtido o consenti
mento da Duma (conselho) dos 
grandes senhores.

Mas as perturbações sociais não 
terminaram: surgiria um segundo

Pedro, o Grande, comandou a ocidentalização russa. Nos estaleiros ingleses buscou plantas para seus navios.

Durante seu governo o país passou a dispor de um poderoso exército, (Batalha de Poltava contra os suecos.)
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falso Dimítri, sustentado pela viúva 
do primeiro, camponeses e polone
ses, além de cossacos e represen
tantes de cidades dissidentes. Che
garam a conquistar importantes 
cidades russas, negligenciadas pe
los senhores feudais, entretidos na 
guerra contra a Polônia de Sigis- 
mundo III. A situação começou a 
inverter-se no momento em que Si- 
gismundo retirou seu apoio ao se
gundo Dimítri, preferindo ganhar a 
simpatia dos boiardos, com os 
quais assinou um tratado estabele
cendo que Ladislas, seu filho, seria 
nomeado czar. Com isso, os pro
prietários teriam a certeza da ma 
nutençâo da ordem, sem prejudicar 
seus privilégios políticos. Em 1611, 
os boiardos abrem as portas da 
Rússia aos exércitos poloneses.

Se istosignificava um retrocesso 
em relação ao Estado russo, não 
tardaria a chegar o momento em 
que a “restauração” cairia de vez, 
consolidando mais ainda o apare
lho criado por Ivã, o Terrível. Em
1612, o exercito popular do Prín
cipe Pojárski, aliado aos cossacos, 
marcha sobre Moscou, libertando a 
capital e reabilitando o Estado. O 
poder foi então entregue em 1613 
ao Czar Miguel Feodorovitch Ro- 
manov, amplamente aceito pela pe
quena nobreza e pelas nascentes 
classes de comerciantes.

Fronteiras diminuídas, economia
restrita quase que à subsistência, a A aristocracia russa procurou resistir à centralização do poder, desenvolvida pelos príncipes moscovitas.
Rússia conseguira, porém, consoli
dar seu Estado, a dependência dos 
príncipes e a servidão.

O s R om anov

Aos primeiros Romanov (M i
guel, Alexis e Feodor III), entre os 
anos de 1613 e 1682, coube a ta
refa de compatibilizar a situação 
feudal da nação com as mudanças 
que se operavam no mundo euro
peu. Na nova etapa do desenvolvi
mento histórico, um país começava 
a ser medido e avaliado pela quan 
tidadej de mercadorias e ouro que 
possuísse. Os russos precisavam 
preocupar-se com seu desenvolvi
mento comercial.

Ao preço de importantes conces
sões, Miguel declara a paz com a 
Suécia e Polônia; seus sucessores 
desencadeiam um a política ofen
siva em direção ao sudoeste, ga
nhando a primazia na Europa 
oriental e um longo conflito com o 
Império Otomano, cuja primeira 
guerra durou cinco anos (1676/81).
Corresponde a essa época o in
gresso de técnicos alemães, a ex
ploração das minas de ferro e sal, 
a produção manufatureira e, sobre
tudo, a especialização agrícola.

A base do sistema, porém, não 
sofreu alterações: a servidão não só 
persistia, como ainda era reforçada 
por leis, codificadas pela primeira 
vez em 1649. Nestas circunstân
cias, os descontentamentos popula
res eram constantes e manifesta
vam-se em revoltas como a de 
Stenka Razine (1667/71) (dirigida 
contra os boiardos e a nobreza em 
geral), que se estenderia por todo o 
país, do sul até o médio Volga. Este 
movimento só seria penosamente 
abafado pelo poder central.

Os novos tempos da Rússia fo
ram sentidos também no âmbito da
religião, onde seu chefe, o metropo Mas acabou rendendo vassalagem a Moscou, em troca de seu apoio contra as rebeliões e fugas dos camponeses.
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litano de Novgorod e patriarca de 
Moscou, Nikone, inicia um movi
mento reformista, a partir de modi
ficações nos livros e hábitos litúrgi- 
cos. Os historiadores costumam 
relacionar esta reforma às necessi
dades do Estado nacional centrali
zado russo. Em contrapartida, há 
uma reação das “velhas crenças” , 
que pretendiam uma revisão de 
acordo com a tradição grega — na 
consciência popular, estas eram 
identificadas como um símbolo da 
luta contra a servidão, pois seus 
pregadores sofriam intensas perse
guições. O resultado veio em forma 
de cisma (raskol), que persistiria no 
século XX.

Depois de acirradas lutas pelo 
poder entre famílias rivais e de ten
tativas de golpe de Estado, a Histó
ria Russa daria lugar a um prín
cipe, Pedro*, o Grande, cujo 
governo está associado à moderni
zação e ocidentalização do país.

A Rússia moderna

Em 1695 e 1696 o príncipe parti
cipou das vitórias militares contra 
os turcos, com as quais os russos 
abriram caminho para o mar Ne
gro. Após as batalhas visitou a 
Alemanha, a Holanda, a Inglaterra 
e a Áustria, mantendo contato com 
engenheiros, artistas, médicos e 
com os costumes europeus. Depois 
de consolidar seu poder, propôs-se 
a mudar a imagem da Rússia. Insti
tuiu diversas modificações que iam 
desde a indumentária da corte até 
a constituição de uma poderosa 
frota e de um numeroso exercito.

Reorganiza a administração do 
país, substituindo os governadores 
provinciais por uma série de insti
tuições novas, como o Senado e a 
Chancelaria. Divide o país em oito 
governadorias, subdividindo-as em 
províncias, organizadas em distri
tos. Tudo isso numa ordem hierár
quica rígida, na qual o poder do 
czar era o mais alto e decisivo. In
tervém na economia — impulsiona 
particularmente as manufaturas — 
e inicia a construção da nova capi
tal (São Petersburgo) às margens 
do Báltico.

Após inúmeras batalhas, sua 
Rússia conseguiu ser respeitada 
como potência européia e Pedro al
cançou a legitimaçao de seu novo 
título, imperador, que só não foi 
aceito pelos “velhos russos” , adver
sários da centralização do poder. 
Estes depositavam suas esperanças 
no sucessor de Pedro, Aléxis, as
sassinado com a anuência do pai.

No entanto, ao lado de evidentes 
progressos econômicos e culturais, 
a situação social permaneceu inal
terada. A base do trabalho conti
nuava sendo a servidão.

Império nobiliário

Após Pedro, o Grande, sucede
ram-se lutas entre famílias nobres 
rivais. No centro das disputas esta
vam questões deixadas peló fale
cido czar: uma "ocidentalização” 
do país, em benefício de famílias 
enobrecidas (ligadas aos interesses 
das cortes alemãs, em particular); 
ou ainda uma "russificação”, na
cionalismo em favor da nobreza de 
sangue .

Enquanto isso, verificava-se no

país um significativo crescimento 
econômico: quase 200 000 assala
riados trabalhavam nas 2 000 in
dústrias existentes. Ao mesmo 
tempo, a exploração servil come
çava a mostrar sintomas de mudan
ças: muitos camponeses deixavam 
de pagar a renda da terra em gêne
ros, substituídos pela moeda. Inten- 
sifica-se a atividade bancária, fun- 
dando-se, simultaneamente, dois 
bancos, um dos nobres e outro dos 
mercadores, em São Petersburgo.

C atarina iluminista

Um golpe de Estado articulado 
por Grigori Orlov, amante da im
peratriz, e pelo irmão deste, Alenis, 
levou Catarina* II ao poder, em 
meados do século XVIII. Admira
dora de Voltaire*, Diderot* e D’A- 
lembert*, tentou introduzir em seu 
paísas idéias iluministas da França.

Criou uma sociedade de estudos 
econômicos em 1765, tratando de 
examinar o desenvolvimento russo 
e,_ em especial, a relação de servi
dão. Um ano mais tarde, convoca
ria um Congresso de seiscentos 
deputados, representantes da no
breza, das classes urbanas e dos 
senhores rurais — depois de dois 
anos de “ inúteis debates” , o Con
gresso seria dissolvido. Ao mesmo 
tempo, reorganiza politicamente o 
país, dividindo-o em 44 províncias, 
cada qual repartida em distritos

que dispunham de Assembléias de 
nobres.

No entanto, não alterou a estru
tura servil; as revoltas camponesas 
continuaram sempre, acompanha
das por violentas repressões. As 
idéias liberais de Catarina benefi
ciaram mais os próprios nobres, 
presenteados com uma carta que 
abolia seus impostos, permitia a 
fundação de manufaturas e o livre 
comércio de seus produtos, além de 
uma ampliação dos poderes sobre 
os servos. Á Igreja, por sua vez, 
teve muitas de suas propriedades 
secularizadas, passadas para o Es
tado, que as confiava à nobreza.

Em guerras contra a Finlândia 
(1743) e a Turquia (1768 e 1775), 
Catarina conquistou o mar Báltico, 
a costa setentrional do mar Negro 
e a península da Criméia; metade 
da Polônia passou para os russos.

O liberalismo da czarina, na 
Rússia, teve um efeito contrário às 
suas intenções: ao invés da aboli
ção do regime servil, 800 000 no
vos camponeses foram incorpora
dos a esta relação; no lugar da 
expropriação dos privilégios da no
breza, esta foi ampliada. Com base 
em doutrinas liberais, acentuou-se 
o absolutismo.

Nobres humilhados

Opondo-se à política de sua mãe, 
Paulo I (1796-1801) pretendeu in

verter as alianças da Coroa: quis 
trocar o apoio dos nobres por uma 
autocracia sustentada pelo povo. 
Obrigou os servos a jurar-lhe fideli
dade, transformou uma multidão 
de camponeses em servidores do 
Estado, liberou o culto dos raskol- 
niki. Simultaneamente, impôs a 
censura aos materiais literários vin
dos do estrangeiro e criou uma 
polícia secreta.

Paulo I chegou a humilhar os 
nobres e as castas privilegiadas; 
mas isto não lhe custou tão caro 
quanto a aliança com Napoleão* 
Bonagarte, na tentativa de conquis
tar a índia. Comprometeu-se a au
xiliar as tropas francesas no ataque 
à Inglaterra e a reação foi generali
zada: os militares, os grandes pro
prietários rurais e seu filho Alexan
dre assassinaram-no, em 1801.

Após a queda de Paulo I, o novo 
governo assume uma atitude extre
mamente antifrancesa, opondo-se a 
todas as conquistas da burguesia 
na França. Alexandre compreen
deu que a expansão napoleônica re  ̂
presentava uma séria ameaça a 
todas as dinastias tradicionais 
(inclusive a sua).

No âmbito interno, combateu fe
rozmente qualquer manifestação de 
liberais. Nas relações internacio
nais, uniu-se às potências da Santa 
Aliança, que após a queda de Na
poleão haviam se agrupado no 
Congresso de Viena (1815), em de-

A agitação sociat bresceu muito com a industrialização. ("A Prisão de um Propagandista , de llia Répin.)
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Apesar de ter liberalizado o regime. Alexandre 11 enfrentou forte oposição e acabou sendo assassinado por anarquistas, num atentado a bomba.

fesa dos monarcas absolutos de 
toda a Europa. Em nome da Santa 
Aliança, a Rússia interviria em vá
rios movimentos liberais, inclusive 
na Hungria em 1848, ocasião em 
que esmagou as tendências france
sas pela força.

Mesmo sob intensa repressão 
houve uma grande revolta campo
nesa entre os anos de 1818 e 1819, 
con tra-a  transformação de servos 
em colonos militares. Mas a revolta 
foi abafada, assim comò foi sufo
cada a rebelião do regime de jovens 
oficiais comandados por Semio- 
nov, em 1820, em defesa de ideais 
liberais. A educação e a cultura fi
caram  sob as ordens de um militar,

3ue expulsou das universidades to- 
os os que compartilhassem dos 

ideais proibidos; os livros escolares 
passaram a sofrer severa censura 
por parte do exército.

O liberalismo, entretanto, não 
foi extirpado; sobreviveu principal
mente nas casernas, entre a jovem 
oficialidade. Depois da morte de 
Alexandre, o exército garantiu a 
posse de seu sucessor, o Czar Nico- 
lau* I; contudo um dos regimentos 
recusou-se a obedecer às ordens do 
novo soberano, sendo seus compo
nentes imediatamente executados 
pela artilharia czarista.

Durante o governo de Nicolau I, 
de 1825 a 1855, as prisões siberia- 
nas nunca deixaram de estar po- 
vpadas; o Estado fechou-se, prati
camente, ao mundo exterior, 
limitando as viagens para o estran
geiro e impedindo a entrada de li
vros e jornais vindos do ocidente.

O que o czar não conseguiu con
ter, entretanto, foi o complexo de 
mudanças sociais ligadas à nas
cente industrialização do país. De
2 400 empresas em 1804, passou a 
ter 15 000 em 1860; as trocas co
merciais multiplicaram-se a partir 
da construção da primeira estrada 
de ferro em 1837 e de seu posterior 
desdobramento em 1851, com a li
nha Moscou— São Petersburgo; as 
minas e indústrias metalúrgicas 
passaram a empregar mão-de-obra 
assalariada. Mas as revoltas cam 
ponesas não cessaram; no entanto, 
ao invés de apenas reprimi-las, o 
soberano levou adiante algumas 
mudanças no regime de trabalho, 
limitando a servidão, em função 
das próprias necessidades das no
vas formas de produção. O capita
lismo* nascente precisava mobili
zar rapidamente as energias 
contidas pela relação de servidão 
das massas camponesas. Em 1861, 
o sucessor de Nicolau I, Alexan
dre* II, aboliria a servidão, indeni
zando os proprietários rurais; para 
cobrir estas despesas, os próprios 
camponeses deveriam pagar uma 
taxa ao Estado, durante 49 anos.

Alexandre II (1855/81) acres- 
çentou à abolição uma série de me
didas liberalizantes ao nível polí
tico, jurídico e educacional — 
modelo do ocidente — , afrouxando 
a censura e criando institutos técni
cos e universidades modernas. 
Cada província foi autorizada a 
eleger uma assembléia local, com
posta de proprietários, delegados
dos cidadãos e camponeses.

Novos problemas sociais

A nova estruturação da socie
dade russa, longe de ter “ resolvido” 
problemas, criou novas questões 
políticas e sociais.

Para a grande massa dos setores 
mais cultos, era incompatível o de
senvolvimento da Rússia sob uma 
monarquia despótica. Houve, con
seqüentemente, uma radicalização 
do movimento liberal, com o in
tuito deliberado de assassinar o 
czar. Surgiram os núcleos terroris
tas de Kropotkin e Stepniak, do 
“populismo anarquista”, e em 1879 
o grupo “ A Vontade do Povo”. Em 
1881, uma bomba anarquista aca
bou com o longo reinado de Ale
xandre II, que, no entanto, seria 
substituído por outro monarca, 
Alexandre* III.

Além dos setores intelectuais e 
camponeses, uma outra força sur
gia na Rússia industrializada: o 
proletariado. Embora 80% da po
pulação fosse constituída por cam 
poneses, a grande concentração de 
trabalhadores em fábricas dava aos 
operários um peso muito superior 
ao seu número real. Os primeiros 
sinais dos novos conflitos já  se po
dem verificar em 1896, quando, em 
São Petersburgo, cerca de 30 000’ 
trabalhadores interrompem a pro
dução, em greve.

Criam-se partidos políticos radi
cais que, a exemplo do que ocorria 
na Europa, buscam fazer do prole
tariado a força número um do pro
cesso político.

Inicialmente, quem consegue as

cendência sobre a massa são os nii
listas, intelectuais que julgavam ne
cessária a completa destruição da 
estrutura política e industrial. As 
tendências niilistas foram agrupa
das, em 1898, num único partido, 
o Social Revolucionário, manten- 
do-se fiéis às suas duas idéias bási
cas: revolução agrária e terrorismo 
urbano.

Paralelamente, nascia o Partido 
Social Democrata Russo, de orien
tação marxista, que pregava a ação 
organizada da população como 
forma de luta —  substituindo o ter
rorismo.

As manifestações liberais, às re
beliões camponesas e à estrutura
ção da classe operária, soma-se a 
oposição dos judeus ao czar, res
ponsável por uma série de m assa
cres —  pogroms —  contra essa 
minoria.

Combinando os diversos setores 
oprimidos pelo czarismo e pelas 
novas estruturas da Rússia, e va
lendo-se da participação do país na 
Primeira Grande Guerra, os bol
cheviques da Social-Democracia 
(partido de Lênin*), colocando-se à 
frente da classe operária, derruba
ria todo um Estado e toda uma es
trutura social e econômica, cujas 
bases se prendiam ainda ao Princi
pado de Moscou.

VEJA TAM BÉM : Eslavos, Povos; 
Ivã, o Terrível; Kiev, Principado 
de; Moscou; Russa, Revolução; 
União Soviética.
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Motilidade

A motilidade, propriedade de os 
seres vivos realizarem movimentos, 
quaisquer que sejam sem que isto 
implique deslocamento, distin- 
gue-se da mobilidade, movimento 
do ser vivo no sentido de sua loco
moção. A delimitação rigorosa en
tre as duas manifestações é difícil 
e a própria bibliografia confunde-se 
muitas vezes. Uma contração mus
cular que resulta em locomoção do 
ser vivo é mobilidade, ao passo que 
um a contração muscular de peris- 
taltismo intestinal é motilidade. 
Um movimento ciliar que impul
siona o ser vivo é mobilidade; um 
movimento ciliar que origina uma 
corrente líquida para transporte de 
partículas alimentares no ser vivo 
imóvel é motilidade.

Os cílios

Em organismos desenvolvidos e 
complexos, como o do homem, as 
células musculares são altamente 
especializadas para produzir movi
mentos. Por exemplo: os músculos 
estriados ativam os membros, os 
cardíacos provocam sístoles e diás
toles, e os músculos lisos empur
ram os alimentos ao longo de seu 
curso digestivo. Menos conhecidos 
são os movimentos de outras célu
las e de muitos organismos unicelu
lares. A célula espermática, por 
exemplo, é dotada de um simples 
flagelo em forma de chicote (mobi
lidade). O paramécio e outros ani
mais unicelulares são propelidos 
por cílios através de seu meio 
líquido (mobilidade). Se a célula é 
imóvel (como no caso das epiteliais 
ciliadas da traquéia), os cílios im
pulsionam um véu líquido para trás 
dela, mantendo assim completa
mente limpa a superfície celular 
(motilidade). A um nível mais pro
fundo, no interior de cada célula 
viva, há um constante turbilha- 
mento — uma movimentação dos 
conteúdos celulares denominada 
corrente protopl asm ática. Quando 
a corrente resulta na locomoção da 
célula inteira, esta apresenta um 
movimento amebóide. Em células 
imóveis, a corrente protoplasmá- 
tica transporta um contínuo supri
mento de material de construção 
molecular para os locais onde são 
sintetizadas as macromoléculas; 
transporta essas macromoléculas 
para outras regiões; e, geralmente, 
dota a célula de um sistema de 
transporte interno.

Em 1676, o naturalista holandês 
e fabricante de microscópios Anton 
van Leeuwenhoek* descreveu um 
animálculo cuja barriga, como ele 
escreveu, erk achatada e dotada de 
diversos pés incrivelmente finos (ou 
pequenas pernas), que se moviam 
com muita agilidade. Esses mem
bros ágeis eram os cílios, depois 
observados em grande variedade de 
células vivas (de protozoários a cé
lulas da traquéia humana). Asse
melham-se mais a fios de cabelos 
do que a pernas, e são um dos orgâ- 
nulos —  partes especializadas de 
células simples que correspondem

se m ifa ix a

Os movimentos de plantas fototrópicas como as onze-horas ("Portulaca grandiflora") são provocados pela luz.

linha Z

aos órgãos de formas vivas mais 
complexas —  vistos com mais faci
lidade. Quando são menos numero
sos recebem o nome de flagelos, 
embora não haja diferenças essen
ciais entre os dois tipos. Na maio
ria das células em que ocorrem, a 
função primária dos cílios ou flage
los é a de mover-se para frente e 
para trás como remos. Quando pre
sos a um objeto movível. análogo 
a um barco (um protozoário, por 
exemplo), propelem-no através do 
líquido circundante. Num objeto 
estacionário — como uma célula 
da traquéia — , movem o líquido 
circundante sobre a superfície da 
célula e trazem a esta novos meios.

O estudo clássico do movimento 
ciliar utiliza fotomicrografias de 
movimento. O tipo mais comum de 
movimento ciliar compreende duas 
batidas, uma efetiva e outra de re
cuperação. Na batida efetiva, o 
cílio se move depressa como um 
bastão ligeiramente recurvado. Sua 
região verdadeiramente recurvada 
situa-se nas proximidades da base. 
Essa batida —  semelhante à bra
çada do nadador —  move a célula 
através de seu meio líquido ou im
pulsiona o meio para trás dela. Na 
batida de recuperação, o cílio co
meça por curvar-se na região pró
xima aa  base (curvamento que se 
processa como o de uma onaa em 
relação a sua crista) e sua direção 
leva o cílio à posição inicial.

Q movimento ondulatório de al
guns flagelos é semelhante ao dos 
cílios, embora estes possam ser até 
cinqüenta vezes menores que aque
les. Ondas de curvamento levan
tam-se na extremidade presa e mo
vem-se em direção à crista, 
exercendo uma força de empuxo 
sobre o meio e, dessa forma, em
purrando a célula para a frente.

Tactismos e tropismos

A distinção entre animais e vege
tais costuma ser feita a partir da  in
capacidade de os vegetais se move
rem. Essa é uma característica da 
grande maioria dos animais, no que 
se refere a movimentos capazes de

A sensitiva ("Mimosa pudica") responde a estímulos mecânicos ou térmicos 
fechando seus foliolos, que em condições normais permanecem abertos.

As células musculares responsabilizam-se pelo movimento humano através 
do processo acima esquematizado. Â faixa A correspondem filamentos de 
miosina associados a actina (exceto na zona H, onde.estão isolados). A linha 
Z, que percorre a semifaixa I, indica um deslocamento dos filamentos de 
actina em relação aos de miosina. o que resulta numa contração.
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No intestino humano, a "Bacterium coli" move-se através de seus cílios.

deslocar todo o indivíduo no es
paço. Entretanto, a afirmação de 
que os vegetais são imóveis não é 
totalmente verdadeira. Existem es
truturas móveis tanto nos vegetais 
mais inferiores como nos mais evo
luídos na série filogenética.

Nos vegetais inferiores, como 
bactérias*, algas* e fungos*, encon
tram-se estruturas simples, unicelu
lares ou até mesmo pluricelulares, 
capazes de se deslocar no espaço 
nadando na água que normalmente 
lhes banha o corpo. Tal movimento 
pode ser desempenhado pela ação 
de minúsculos flagelos ou cílios, 
que deslocam o corpo no espaço 
por meio' de batimentos rítmicos, 

•'fesse tipo de movimento —  os tac- 
tismos — pode ser estimulado po
sitiva ou negativamente, isto é, em 
direção ao estímulo ou fugindo 
dele. Fala-se, assim, em fototac- 
tismo positivo ou negativo (quando 
o estímulo é a luz), e em quimiotac- 
tismo positivo ou negativo (quando 
o estímulo é uma substância dissol
vida no meio).

O tactismo é encontrável até 
mesmo em plantas evolutivamente 
superiores, como ocorre com as sa
mambaias e certas gimnospermas*, 
mas apenas em suas células sexuais 
masculinas. Outro tipo de movi
mento amplamente encontrado en
tre as plantas é o tropismo, movi
mento de curvatura da planta ou de 
algum de seus órgãos. Fatores ex
ternos, como a luz (fototropismo), 
ou a gravidade (geotropismo), por 
exemplo, podem estimular ou de
sencadear tais movimentos.

Para que ocorra o tropismo, a 
planta deve possuir sensores aos 
estímulos externos. A planta res
ponde a agentes exteriores através 
de um crescimento diferencial entre 
flancos do órgão estimulado. Se um 
dos lados crescer mais do que o ou

tro, o resultado será uma curvatura 
desse órgão. Quando o flanco que 
crescer mais for aguele voltado 
para a fonte do estimulo, haverá 
tropismo negativo, pois o órgão se 
voltará para o lado oposto. E, no 
caso de crescer mais o lado que fi
cou abrigado (o lado oposto da 
fonte do estímulo), ocorrerá um 
movimento em dirçção a ela — tro
pismo positivo.

Geralmente os caules têm foto- 
troçismo positivo, crescendo em di
reção à luz; com as raízes acontece
o contrário. No caso da gravidade, 
os caules têm geotropismo negativo 
e as raízes, positivo.

O u tro s m ovim entos

Pode-se distinguir nas plantas 
outro tipo de movimento, o nas- 
tismo, onde o estímulo provoca 
um a resposta mas não a orienta po
sitiva ou negativamente: a direção 
do movimento fica na dependência 
de fatores endógenos (internos) ao 
órgão ou planta. E o caso do nicti- 
nastismo observado em muitas 
plantas cujas folhas “ dormem” à 
noite. Seus movimentos folheares 
para cima e p a ra  baixo (como 
ocorre no feijão e no trevo por 
exemplo) não dependem de onde 
venha a luz.

Os movimentos por circunuta- 
ção, por sua vez, sao observados 
principalmente em caules de plan
tas trepadeiras, cujos ápices cres
cem realizando um movimento he
licoidal no espaço, em torno de um 
ponto ou ao redor de um eixo cen
tral (às vezes imaginários).

VEJA TAM BEM : Algas; Bacté
rias; Cílios e Flagelos; Energia; 
Locomoção; Movimento. Às vezes, as razões do educador não coincidem com os motivos da criança.

Motivação

Diante de uma mesma situação 
ambiental, podem ocorrer compor
tamentos totalmente diversos: um 
bife duro pode tanto ser devorado 
como se fosse o melhor dos petis
cos como parecer intragável, numa 
hora de menos apetite; a cadela no 
cio aceita de bom grado as aten
ções dos machos, mas pode repeli- 
los violentamente em outras condi
ções; um ruído que em geral nem 
e percebido chega a provocar so
bressalto numa pessoa atemori
zada; e assim por diante. Essas di
ferenças de comportamento* diante 
de situações externas iguais resul
tam de um complexo processo in
terno do organismo, denominado, 
de modo çeral, “ motivação”.

A análise da motivaçao trata dos 
fatores responsáveis pela direção e 
intensidade do comportamento, as
pectos que se distinguem de outros 
que também exercem influência

(como é o caso da carga genética 
do indivíduo, suas capacidades, ex
periências passadas e a situação 
ambiental em que se encontra).

As várias concepções sobre a 
motivação utilizam termos como 
“necessidade”, “impulso” e outros 
de sentido semelhante para refe
rir-se à disposição ou estados de 
modificação de energia no interior 
do organismo, que dirigem e man
têm o comportamento consciente 
ou inconscientemente. Como esses 
termos não estão definidos com 
precisão —  pois os estados, ou dis
posições internas, são inferidos e 
não observados diretamente — há 
muita confusão em seu uso.

Para alguns autores, necessidade- 
e impulso significam a mesma 
coisa. Outros fazem uma distinção 
entre “necessidade fisiológica” — 
processo estritamente biologico, ao 
nível das vísceras e dos tecidos — 
e “ impulso psicológico” — con
junto de estímulos suscitados por 
condições internas ou externas, que 
implicam mecanismos cerebrais. 
Há também autores que fazem essa 
distinção na forma inversa: refe
rem-se a impulsos biológicos e a
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A fome é um motivo muito poderoso —  quando ela desaparece, costuma levar consigo os atrativos da comida.

jos e era responsável por seus atos.
Paralelamente a essas formula

ções, desenvolveu-se a idéia de que 
o homem procura o prazer e evita 
o sofrimento. Tal concepção rece
beu o nome de hedonismo* (que já 
fora usado para um sistema ético 
baseado no mesmo princípio) e al
cançou maior destaque nos séculos 
XVIII e XIX. A partir desses con
ceitos, a motivação foi objeto de di
versas teorias, cada uma delas par
ticularmente preocupada com uma 
de suas bases:

necessidades psicológicas. Toda
via, outros preferem utilizar só o 
termo necessidade para se referi
rem a esses estados, quaisquer que 
sejam eles. Um motivo pode ser de
finido como impulso ou necessi
dade ligado a uma intenção de atin
gir determinado objetivo.

Isoladamente, uma necessidade 
de alimento não é motivo, nem o 
alimento em si. Um motivo divi- 
de-se em dois componentes impor
tantes: o fator interno, que incita o 
indivíduo à ação e que pode ser in
fluenciado pelo ambiente exterior; 
e o objetivo a ser atingido, que, 
uma vez alcançado, reduzirá o inci
tamento interno, anulando assim o 
motivo que gerou o comporta
mento. O objetivo pode envolver 
um objeto externo, mas o processo 
de redução é, em si mesmo, interno.

Motivos

Para alguns teóricos, existem 
motivos inatos; para outros, eles 
são sempre aprendidos: o indivíduo 
busca certos objetivos porque 
aprendeu que eles satisfazem suas 
necessidades. As tentativas no sen
tido de classificar impulsos, neces
sidades ou motivos tem produzido 
inúmeros esquemas diferentes. A 
dificuldade se deve ao comporta
mento humano; portanto, a expres
são manifesta de impulsos, necessi
dades ou motivos pode exibir uma 
grande variedade de formas, até 
numa mesma cultura.

Em 1954, Abraham Maslow 
(1908-1971) sugeriu um princípio 
de organização sistemática de ne
cessidade que obedece a uma or
dem de prioridades: fisiológicas 
(fome, sede); de segurança (ordem, 
confiança); de participação e amor 
(identificação, afeto); de estima 
(prestígio, auto-respeito); e de auto- 
realização. Essa hierarquia leva em 
consideração que algumas necessi
dades se manifestam mais cedo e 
podem ser satisfeitas em maior 
grau (dado seu caráter biológico). 
Além disso, são mais limitadas em 
seu alcance. Dessa forma, os moti
vos biológicos são os primeiros a 
aparecer, seguidos pelos de estima 
e mais tarde os de auto-realização 
(se chegarem a surgir).

O ponto mais importante da tese 
de Maslow — que contém até im
plicações sociais — é a prioridade 
dada ao motivo inferior sobre o su
perior. Os impulsos de afeto, por 
exemplo, apesar de muito fortes, 
podem desaparecer numa pessoa 
aterrorizada; um indivíduo que so
fre de fome crónica dificilmente se 
ocupará de sua auto-realização. 
Para Maslow, ela significaria a ne
cessidade que o indivíduo tem de 
levar a cabo todos seus projetos e 
de esgotar suas potencialidades.

Histórico

O homem foi considerado por fi
lósofos, teólogos e leigos de várias 
épocas, desde a Antiguidade, um 
ser racional que age para satisfazer 
seus desejos conscientes. O papel 
desempenhado pela noção de von
tade, nessas concepções, foi muito 
importante, já  que era considerada 
uma faculdade mental, ao lado do 
pensamento e do sentimento; o in
divíduo podia controlar seus dese-

INSTINTO — O início dos es
tudos científicos da motivação 
pode ser atribuído ao darwinismo*, 
teoria segundo a qual certas ações 
inteligentes são herdadas: as mais 
simples seriam os reflexos*, e as 
mais complexas, os instintos*. Os 
instintos surgiram através da sele
ção* natural e, mais flexíveis que 
os reflexos, permitiram ao orga
nismo um comportamento variável.

Sigmund Freud* e William Mc- 
Dougall (1871 1938) desenvolve
ram a teoria do instinto como ex
plicação psicológica que se 
manteve durante o primeiro quartel 
do século XX. McDougall pressu
punha vários instintos, consideran- 
do-os tendências hereditárias e pro
positais, em busca de objetivos 
determinados. Sugeria que o com
portamento humano adulto era mo
tivado por instintos fixados desde o 
nascimento — fuga do perigo, re
pulsa, curiosidade.

A concepção de que a motivação 
fundamental do ser humano é in-Motivo e necessidade fisiológica correspondem a fenómenos diferentes.
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A satisfação encontrada ao enfrentar desafios, realizando tarefas difíceis (competições esportivas, por exemplo), está ligada ao motivo de realização.

consciente chegou a seu pleno de
senvolvimento com Freud. Se
gundo ele, o homem desconhece as 
razões reais da maior parte de seu 
comportamento. Os motivos se
riam produzidos por impulsos ins
tintivos profundos, que assumiriam 
formas variadas e complexas de 
manifestação. Os motivos que o in 
divíduo experimenta consciente
mente são quase sempre falsas apa
rências das razões inconscientes 
reais. E o caso de uma menina que 
critica a roupa nova da amiga, pen
sando auxilia-la com seus comentá
rios, quando na realidade está com 
ciúmes e quer magoá-la.

Freud deu grande ênfase à moti
vação sexual e agressiva. Afirmava

3ue os interesses adultos decorriam 
a sublimação desses instintos ori- ■ 

ginários da infância, ou seja, o im
pulso era desviado de seu primeiro 
propósito para uma atividade so
cialmente aceitável.

A teoria dos instintos foi reto
mada por etólogos como Nikolass 
Tinbergen (1907- ) e outros 
cientistas que chegaram a descri
ções pormenorizadas do comporta
mento instintivo, relacionando-o 
com mecanismos fisiológicos sub

jacentes, especialmente em organis
mos inferiores. Dessa forma, tenta
ram fazer uma abordagem de tipo 
experimental para o estudo dos ins
tintos.

1MPULS' 
tinto foi sul 
de impulso, 
bert S. W. 
Mais tarde, 
malizado 
(1884-1952; 
descrever a 
organismo â 
com os hábi 
comportami

i I -  O conceito ins- 
ituído em 1918 pelo 
presentado por Ro- 
worth (1869-1962). 
conceito seria for- 

r  Clark L. Hull 
ull empregou-o para 
icrgia que impele o 
açao, em contraste 

bitos que orientam seu 
lento.

Os impulsos foram apresentados 
com base em experiências meticu
losas, com definições operacionais, 
ou seja, especificando as condições 
em que ocorrem e indicando pro
cessos para medi-los.

O conceito de homeostase, intro
duzido em 1932 pelo fisiologista 
Walter B. Cannon (1871-1945), 
provocou rápido desenvolvimento 
da teoria dos impulsos. Segundo 
esse conceito, um estado de dese
quilíbrio instalase no organismo
sempre que as 
desviam se de

condições internas 
um estado normal

constante. De acordo com a teoria 
homeostática, o impulso que dá 
origem ao motivo psicológico re
sulta de um desequilíbrio interno 
(ou seja, da tensão homeostática). 
Os objetivos ligados a esse impulso 
são a recuperação e manutençao do 
equilíbrio interno; e a condição que 
os possibilita sacia o impulso, fun
cionando como reforço* —  esse 
efeito tem conseqüências essenciais 
para a aprendizagem*.

Estudiosos como Gordon All- 
port (1897-1967) procuraram mos
trar que toda motivação complexa 
desenvolve-se com base em necessi
dades e impulsos biológicos inatos. 
Mais tarde, alguns motivos adquiri
dos desligam-se de sua origem fi
siológica. Uma criança é motivada 
por impulsos fisiológicos primiti
vos, mas, no adulto, os motivos di
vorciam-se dessas origens remotas 
e funcionam de modo independente 
na consecução de objetivos atuais
—  isto é, tornam-se funcional
mente autônomos. E o conceito da 
autonomia funcional.

Apesar de o modelo homeostá- 
tico da motivação ser extrema
mente lógico e de ter causado 
grande impacto sobre o pensa

mento psicológico — até hoje al
guns teóricos mantêm o princípio 
de que a homeostase é, direta ou in
diretamente, a base de toda a moti
vação humana — , ele foi questio
nado quanto a ser capaz de 
explicar comportamentos humanos 
mais complexos. Atualmente, está 
se tornando cada vez mais claro 
que o comportamento humano é 
determinado por muitos fatores, e 
conceitos singulares, como instinto, 
necessidade e impulso, não conse
guem explicar adequadamente os 
diversos padrões comportamentais.

Há um crescente interesse no es
tudo de comportamentos que são 
um fim em si mesmos (comporta
mentos intrinsecamente motiva
dos), além de uma preocupação 
com seus determinantes ambientais
—  incentivos e fatores ecológicos, 
sociais e culturais.

M OTIVAÇÃO INTRÍNSECA
—  Na motivação extrínseca, há re
lação direta entre determinada ati
vidade e o incentivo a que ela está 
associada —  a atividade é desem
penhada com o objetivo de obter 
determinada recompensa. Na moti
vação intrínseca, a ação é ditada



por um prazer ou satisfação que lhe 
e inerente. Os motivos que levam a 
um comportamento intrinseca
mente motivado, como comporta
mento exploratório*, curiosidade 
intelectual, cognição e atividade, 
parecem ser independentes de ou
tros motivos e não decorrem de im
pulsos simples ou primários.

MOTIVO DE REALIZAÇÃO 
—  Há uma classe de motivos que 
dirige o indivíduo no sentido de in
teragir com outras pessoas —  con
viver, buscar aprovação, diver- 
tir-se, competir. São os motivos 
sociais. Embora ainda restem mui
tas dúvidas empíricas e teóricas 
quanto às origens e natureza da 
motivação social, há pouca discor
dância quanto à sua importância 
para o comportamento humano.

A partir da década de 50, D. C. 
McClelland (1917- ) e seus co
laboradores preocuparam-se parti
cularmente com o estudo de um 
dos motivos sociais, a realização. 
Essa teoria baseia-se em estudos 
experimentais do comportamento 
de aproximação e fuga, e usa um 
modelo de excitação afetiva: certos 
estímulos ambientais provocam um 
estado de prazer ou dor e uma ten
dência para ir ao encontro dele ou 
evitá-lo. O grau em que isto se ma
nifesta depende da adaptação ante
rior da pessoa. Por exemplo: um 
som forte pode deixar de ser pertur
bador para um indivíduo que passe 
várias horas num aeroporto de 
aviões a jato. A motivação consiste 
na expectativa que o indivíduo 
aprendeu a ter em relação a deter
minado objetivo, em função das 
reações emocionais positivas ou 
negativas que ele desperta. Assim, 
os objetivos conhecidos como cau
sadores de prazer são procurados, 
e os que provocam dor são evita
dos. Segundo essa definição, todos 
os motivos são aprendidos e a mo
tivação se baseia nas emoções*.

O motivo de realizaçao é defi
nido como a expectativa de encon
trar satisfação enfrentando desafios 
ou tarefas complexas, ou como o 
desejo de alcançar sucesso. Para 
estudá-lo, utilizou-se a análise de 
estórias obtidas a partir da apre
sentação de quatro cartões do 
Teste de Apercepção Temática de 
H. A. Murray (1893- ), selecio
nados para sugerirem temas de rea
lização. Os dados fornecem um 
índice numérico da força do motivo 
de realização num determinado in
divíduo: se o motivo de buscar su
cesso é maior que o motivo de evi
tar o fracasso, então o indivíduo irá 
ao encontro de tarefas relacionadas 
com a realização.

Estabeleceu-se assim uma rela
ção entre o nível do motivo de rea
lização existente numa sociedade e 
suas fases de desenvolvimento e 
declínio econômico. Têm-se reali
zado, também, tentativas no sen
tido de fazer com que empresários 
de nações subdesenvolvidas e alu
nos que apresentam um rendimento 
escolar abaixo de suas capacidades 
desenvolvam o motivo de realiza
ção e ajam em função disso.

M edição m otivacional

D e is  m é to d o s  b á s ic o s  fo rnecem
medidas de motivação: medição*

pulso ou ne-
de asDectos
3 indiVíduo ’ inaiviauo,

ttilAfFVr

■M. FIUUU.
A propaganda dirige o comportamento para objetivos predeterminados.

Um animal motivado ignora qualquer estimulo exterior à sua satisfação.

fMvtsmeiurt 
em seus motivos. O pri- 
icesso é muito 
s de laboratório. Os prin- 

ovocar experi- 
Hilsos, são a priva

. . fome pode ser medida 
pelo número de horas que o indiví
duo esteve privado de alimento e 
pela porcentagem de perda de peso; 
a dor pode ser medida através da 
potência do choque elétrico apli
cado num animal de laboratório; e 
é possível, ainda, despertar o mo- 
tivo de realização, quando se dá 
instruções que relacionem a tarefa 
ao nível de inteligência do indiví
duo. Entretanto, as condições gera
doras de impulso não são o proprio 
impulso —  às vezes, pelo contrá
rio, não chegam sequer a produ
zi-lo: um indivíduo submetido a vá- 

■ rios dias de jejum torna-se 
inapetente. Assim, é necessário 
também que se verifiquem as con
seqüências desses impulsos no 
comportamento.

De modo geral, infere-sé a exis
tência de um motivo a  partir dos 
objetivos que o indivíduo procura 
insistentemente, aliados aos esfor
ços que lhe são eficazes. Ou, tam 
bém, através da observação dos 
efeitos da  frustração sobre seu 
comportamento: o nívél de frustra
ção apresentado pelo indivíduo 
quando é bloqueado na busca de 
um objetivo revela a  intensidade 
com que esse objetivo lhe é signifi
cativo. Por exemplo, se um animal 
aproxima-se várias vezes do reci
piente de água e afasta-se do de co
mida, diz-se que ele tem medo* 
desse segundo. Uma medalha pode 
significar um prêmio para algumas 
crianças e nada representar para 
outras. Se um aluno fica muito per
turbado ou critica violentamente a 

>r causa da nota baixa 
que recebeu, é possível que esse 
comportamento esteja relacionado 
a um forte motivo de realização.

A motivação pode ainda ser de* 
duzida de outros aspectos de com 
portamento, como por exemplo o vi
gor, a freqüência e a rapidez de 
uma reação, ou predomínio de um 
tema em conversas, fantasias e so
nhos. Entretanto, o processo de me
dição da motivação é muito difícil, 
podendo conduzir a enganos 
quando não se leva em conta a 
existência de outras variáveis que 
atuam sobre o  comportamento, tais 
como a situação presente e a expe
riência passada.

M otivação  na sala de aula

Uma da grandes tarefas do pro
fessor é criar situações de aprendi
zagem motivadoras. Pode, para 
isso, fazer Uso de incentivos. O in
centivo é uma recompensa ou fonte 
de satisfação de necessidades para 
o indivíduo. A possibilidade de 
atingir essa recompensa ou obje
tivo induz ao comportamento moti
vado. O professor dèverá saber o 
que funciona como recompensa 
para o aluno ou satisfaz a suas ne
cessidades. Se o professor sabe que 
os alunos gostam de determinado 
tipo de leitura, pode proporcionar-
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lhes a oportunidade de ler certos li
vros como incentivo para estimular 
a atividade de redigir.

Outra forma de canalizar as 
energias internas dos alunos em di
reção ao processo de ensino-apren- 
dizagem consiste em tornar os ob
jetivos do ensino consoantes com 
as necessidades próprias dos alu
nos. As metas educacionais (a 
curto ou longo prazo) incluem mu
danças no aproveitamento do 
aluno (que devem decorrer do pró
prio processo de ensíno-aprendiza- 
gem). Para isso, é necessário esta
belecer uma distinção entre as 
necessidades normativas e as dos 
alunos. As primeiras (traduzidas 
em objetivos) representam as ex
pectativas dos adultos e buscam a 
formação de um indivíduo útil à so
ciedade. As necessidades psicológi
cas do aluno, por sua vez, refletem 
um estado de tensão da criança e 
funcionam como mola propulsora 
de seu comportamento. Seu poder 
motivador e muito grande — ao 
contrário das necessidades norm a
tivas, às quais as crianças podem 
reagir com alguma indiferença.

Motivação animal

Quando um animal encontra-se 
motivado para determinada ação, 
apresenta maior sensibilidade a 
estímulos relacionados com ela, ig
norando outros gue possam ocor
rer. Apresenta às vezes um au
mento de atividade, que cessa 
quando encontra o objeto ade
quado para a ação.

Essa “busca ’ específica de uma 
situação em que seja possível de
sempenhar a ação para a qual o 
animal está motivado é chamada 
de^“comportamento apetitivo” , e a 
ação que põe fim a esse comporta
mento (desempenhada uma vez en
contrado o objeto) denomina-se 
“ato consumatório”. Se o animal 
não encontra a situação adequada, 
pode aceitar às vezes objetos subs
titutivos, ou mesmo realizar a ação 
“no vácuo”, em gestos rituais. Por 
exemplo-: nos primeiros dias após o 
parto, uma ratazana agarra repeti
damente sua própria cauda, colo
cando-a no ninho, como se fosse 
um filhote.

Novos caminhos

A tendência atual do estudo dos 
fenômenos motivacionais em ani
mais é a pesquisa psicoflsiológica, 
em que se tenta manipular os esta
dos internos do organismo, através 
de drogas, estimulação elétrica e 
outras técnicas.

A estimulação elétrica do cére
bro permite demonstrar o compor
tamento apetitivo — ao se estimu
larem certas áreas do hipotálamo 
de um gato que está comendo, ele 
interrompe esta ação e ataca uma 
presa imaginária. Introduzindo-se 
determinada droga em outras 
áreas, um rato macho exibe com
portamento maternal.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Atenção; Atitudes; Emoções; 
Exploratório, Comportamento; 
M edo; Memória; Percepção; Per
sonalidade; Reforço.

tida das fábricas japonesas no mer
cado internacional, as motocicletas 
voltaram a gozar de popularidade 
entre os brasileiros.

Os componentes

Veículos terrestres, autopropul- 
sionados, combinação de elemen
tos de bicicleta e de automóvel, as 
motocicletas caracterizam-se por 
apresentar um guidão em lugar de 
volante, apenas duas rodas (em
bora existam modelos com três ro
das para o transporte de carga) e 
uma disposição especial de compo
nentes mecânicos. Há cinco partes 
essenciais numa motocicleta: o 
quadro (carroçaria de tubos metáli
cos ou de chapas moldadas), o gui
dão e_a roda anterior; o motor com 
a frição e o câmbio; a roda poste
rior; e os freios*.

O quadro constitui o suporte de 
todos os demais componentes. For
mado normalmente de tubos metá
licos, assume a forma trapezóide, 
com a base menor voltada para 
baixo. Na parte anterior, o quadro 
une-se ao guidão e à roda dianteira; 
na posterior, liga-se à roda traseira, 
abrigando, na parte superior, o re
servatório de combustível e o selim, 
onde se assenta o condutor. O mo
tor se situa internamente ao qua
dro, e a transmissão à roda traseira 
é feita através de correntes ou de 
um eixo. Por vezes, o motor 
acha-se colocado lateralmente à 
roda, caso em que a transmissão se 
processa de modo direto.

O guidão, de forma semelhante 
a um T, tem as extremidades hori
zontais guarnecidas de manoplas, 
através das quais controlam-se a 
aceleração, a embreagem, as luzes 
e, em alguns modelos, também as 
marchas e os freios. A parte infe
rior do T abre-se como uma forqui
lha (garfo) para receber a roda 
dianteira e, geralmente, tem em seu 
interior as molas de suspensão. A 

Sofrendo inúmeros aperfeiçoamentos técnicos, a motocicleta acabou tendo roda posterior pode estar ligada di- 
ampla aceitação como um meio de transporte prático e versátil. retamente ao quadro ou conec

Motocicleta

O triciclo motorizado construído 
em 1884 pelo inglês Edward Butler 
foi o primeiro veículo a se aproxi 
mar da atual motocicleta. Um ano 
depois, Gottlieb Daimler*, alemão 
de Kannstatt, construía a primeira 
motocicleta (em Wurttemberg) 
apresentada ao público. E, no fim 
do século XIX , o novo veículo teve 
sua aceitação consolidada. Dese
nhistas belgas e franceses desenvol
veram mecanica mais aprimorada e 
modelos mais funcionais. Utiliza
das na Primeira Guerra Mundial 
pelos mensageiros militares, as mo
tocicletas voltaram a ser emprega
das na Segunda. Ápós esse período 
já  constituíam meio de transporte 
muito divulgado na Europa.

No Brasil, à mesma epoca, tor- 
nam-se igualmente populares, e só 
caíram em desuso devido às dificul
dades de importação. Somente no 
fim da década dc 60, com a inves- A motocicleta como um símbolo de contestação. (Cena de "Sem Destino".)
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tar-se a ele através da suspensão 
(molas e amortecedores). Os freios 
são colocados nas rodas dianteira 
e traseira. São acionados manual
mente (no guidão) ou por pedais.

M odelos p o r c ilindrada

Existem vários modelos de mo
tocicletas. A diferenciação entre 
eles é feita a partir da força do mo
tor, que vai de 50 a  mais de 1 000 
cc (soma total da capacidade cú
bica dos cilindros), com um, dois e 

uatro cilindros, funcionando em 
ois ou quatro tempos, sempre re

frigerados a ar. As potências máxi
mas chegam a algumas dezenas de 
cavalos-vapor. Considerando-se a 
capacidade total de seus cilindros, 
as motocicletas são divididas em 
grandes —  com mais de 500 cc; 
médias — de 250 a 500 cc; e p e
quenas —  inferiores a 250 cc. Com 
menos de 100 cc são consideradas

micromotocicletas e, abaixo dos 
50, apenas bicicletas motorizadas.

As motonetas com capacidade 
cúbica de 50 a 250 cc tornaram-se 
conhecidas depois da Segunda 
Guerra Mundial, quando as fábri
cas italianas lançaram a Lambretta 
e a Vespa. Essas motonetas concor 
reram, durante muito tempo, com 
as motocicletas de pequena cilin
drada (apresentando até 200 cc). 
Veiculos próprios para a cidade, 
possuem rodas menores e quadro 
aberto, permitindo ao motociclista 
dirigir sentado e não montado.

C om petições

Como esporte, o motociclismo 
originou-se das competições com 
motocicletas em estradas intransi
táveis para automóveis. Desenvol- 
veram-se depois as provas de velo
cidade e a partir da década de 60 
surgiram tres tipos de corridas: de

Motores

Motores são equipamentos que 
transformam alguma forma de 
energia* (térmica, hidráulica, elé
trica, nuclear, etc.) em energia me
cânica. Conforme o tipo de energia 
que transformam, podem ser classi
ficados em motor de combustão, 
motor hidráulico, motor elétrico* e 
motor atômico.

Motores rudimentares já  eram 
usados antes da era cristã, como os 
moinhos de água e os de vento. A 
força motriz do vapor também era 
conhecida dos antigos, mas só foi 
utilizada com sucesso, para mover 
uma máquina, a partir do modelo 
patenteado por James Watt*, em 
1769.

O motor de combustão interna 
não pode ser atribuído a nenhum 
inventor. O pistão, por exemplo 
(um de seus componentes básicos), 
já  seria usado por ferreiros, para 
bombear ar, em 150 a.C. Mas o de
senvolvimento prático desse motor 
só começou no século XVII, com 
experiências de pouco sucesso fei
tas, por exemplo, por Abbé Jean de 
Hautefeuille (1647-1724), que em 
1677 procurou bombear água atra
vés da combustão de pólvora; 
Christian Huygens* e Dems Papin 
(1647-1714), que fizeram engenhos 
similares em 1680 e 1690, respecti
vamente. A primeira patente co
nhecida de motor de combustão in
terna foi obtida em 1794 na 
Inglaterra por Robert Street com 
um motor que utilizava pistão. Em 
1801. na França, Philipe Lebon 
(1769-1804) sugeriu acertadamente 
que nesse tipo de motor a carga 
fosse comprimida antes de quei
mar, mas não construiu o engenho 
idealizado. Um avanço maior foi 
conseguido pelos francês Sadi Car- 
not*, que em 1824 publicou o pan

fleto Reflexões sobre a Força M o
triz do Calor, onde expunha a 
teoria fundamental do motor co
mum de combustão interna e do 
motor diesel. Mas ele também não 
aplicou sua teoria.

Até 1860, muitos motores foram 
construídos e as dificuldades gra- 
dativamente resolvidas. Em 1876, a 
firma Otto e Langen construiu o 
primeiro motor a quatro tempos 

ue utilizava a compressão antes 
a explosão, e operava em geral se

gundo os princípios de um motor 
moderno. Esse motor já  pôde ser 
fabricado em escala industrial.

O motor a dois tempos foi ideali
zado e construído em 1879 por D. 
Clark. Em 1893, Rudolf Diesel* 
desenvolveu o motor de combustão 
espontânea que leva seu nome, e 
que foi construído em condições de 
operar comercialmente em 1899.

De início, os aviões funciona
vam com motores a pistão, como 
os automóveis. Os motores rotati
vos a turbina (turboélice) surgiram 
mais tarde. O aviador inglês Frank 
Whittle (1907- ) é considerado 
o precursor desse tipo de motor, 
que descreveu num estudo publi
cado em 1928: Evoluções Futuras 
no Desenho de Aeronaves. Mas seu 
projeto só foi executado em 1936. 
O primeiro turbojato foi construído 
anos depois (1939) na Alemanha 
pela fábrica de Ernst Heinkel 
(1888-1958), de acordo com o pro
jeto de Hans von Ohain e Max 
Hahn.

Embora fossem utilizados como 
artefatos pirotécnicos para come
morações e inclusive para fins béli
cos desde 3 000 a.C. (primeiro na 
China, depois no ocidente), os fo
guetes* foram aperfeiçoados como 
motores depois dos estudos do 
russo E. Tsiolkovsky (1857-1935), 
publicados em 1898, e que demons
travam a vantagem do uso de com
bustíveis líquidos. Sua construção 
em escala industrial data da época 
do desenvolvimento dos demais 
motores a reação (fim da década deMotociclismo: atualmente, um esporte difundido em quase todo o mundo.

velocidade, de motocross e sidecar 
(“gôndola” ligada lateralmente à 
moto). Tanto as provas de veloci
dade como as de sidecar reali- 
zam-se em circuitos fechados e a 
velocidades que chegam a mais de 
200 km/h. A corrida de motocross 
é feita em terrenos preparados com 
obstáculos, como lamaçais, subi
das íngremes e areais. Para essa 
modalidade esportiva, as fábricas 
preparam máquinas especiais, for
tes, mas que nunca ultrapassam os 
100 km/h. Já que normalmente a 
potência relaciona-se com a cilin
drada, nas corridas é costume clas
sificarem-se as motocicletas em ca
tegorias: 50, 125, 175, 200, 250, 
350 e acima de 500 cc.

A Federação Internacional de 
Motociclismo, com sede na Ingla
terra, é o órgão internacional en
carregado de regulamentar e con
trolar as provas. No Brasil, 
subordinada a ela, há a Federação 
Brasileira de Motociclismo.

Motocross: as competições são 
realizadas em pistas especiais.

VEJA TAM BÉM : Ciclismo;
Transportes, Sistem as Ue. A  p a n e la  d e  P a p in ’ ’ ( 1 6 9 0 ) ,  u m a  a p lic a ç ã o  p io n e ir a  d a  fo r ç a  d o  v a p o r .
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30). Os pioneiros na fabricação de 
foguetes foram os ale mães Her- 
mann Oberth (1894- ) e Wer- 
nh er von Braun (1912 ).

Os motores de combustão fun
cionam segundo os princípios da 
termodinâmica*, produzindo ener 
gia mecânica através da  expansão 
de fluidos* aquecidos. Podem ser 
alternativos ou rotativos. São 
chamados alternativos quando pro
duzem movimentos alternados (em 
vaivém), que depois são transfor
mados em rotação através de siste
m as de bielas e manivelas, como 
ocorre na locomotiva* a  vapor, no 
automóvel* e em certos tipos de 
avião*. Os motores rotativos pro
duzem diretamente o movimento de 
rotação, usando turbinas. Podem 
ainda ser de combustão* externa 
ou interna.

Nos motores de combustão ex
terna (exotérmicos), o calor desen
volvido pela queima do combustí
vel (do carvao, por exemplo, no 
caso das antigas locomotivas a va
por) é produzido externamente e 
transferido ao fluido de trabalho 
(vapor, gás ou ar quente, cuja ex
pansão produzirá a energia mecâ
nica) através das paredes de um 
trocador de calor. Assim, o fluido 
de trabalho nesse tipo de motor en- 
contra-se completamente separado 
do reservatório de combustível.

Nos motores de combustão in
terna (endotérmicos), ao contrário 
dos primeiros, o fluido de trabalho 
consiste no próprio resultado da 
combustão: a mistura ar-combustí- 
vel é queimada nas partes internas 
do motor, expandindo-se e movi
mentando todo o sistema.

Combustão interna

Os principais motores de com 
bustão interna são o motor a gaso
lina diesel e a gás-alternativos; a 
ja to  e a turbina a gás-rotativos.

Os motores alternativos de com
bustão interna consistem basica
mente de uma série de câmaras de 
combustão, que ocupam parte do 
espaço interno de peças fixas cha
madas cilindros. Dentro de cada ci
lindro se movimenta um êmbolo — 
o pistão — que é impulsionado 
pela expansão dos gases da câm ara 
de combustão. Através do pistão, a 
pressão dos gases transforma-se em 
movimento rotativo do eixo de 
saída, por meio de um sistema de 
biela-manivela. Acima do cilindro 
està o cabeçote, no qual se alojam 
as válvulas pelas quais entra a mis
tura combustível (válvula de ad
missão) e saem os gases depois da 
deflagração que movimentou 6 pis
tão (válvula de exaustão). As vál
vulas são acionadas por um eixo de 
comando conjugado com o movi
mento do pistão. A posição do pis
tão que determina o menor volume 
de camara de combustão chama-se 
ponto morto superior; no outro ex
tremo, está o ponto morto inferior 
(maior volume da câmara).

Os motores alternativos de com
bustão interna são classificados em 
duas categorias, segundo a forma 
pela qual se faz a queima da mis
tura combustível: motores de igni
ção por faísca ou de explosão (mo
tores a gasolina, como aqueles 
usados na maioria dos automoveis) 
c m o to res  de ig n içã o  p o r  co m p re s

Carro a vapor de N. J. Cugnot. construído em 1763/65  e considerado o primeiro veículo automóvel do mundo.

Em 1 8 9 3 ,  o  a ie m â o  R u d o if  D ie s e l  produziu u m  moxar a explosão revolucionário, que dispensa faísca elétrica.
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sào (m otor diesel), em pregado em 
cam inhões, ônibus, locom otivas).

Motor a explosão

Os m otores a explosão utilizam  
um a faísca elétrica p a ra  desenca
dear a queim a do com bustível. 
E ssa faísca, p roduzida por um sis
tem a dè velas e bobinas de ignição, 
faz explodir a m istura com bustível 
que está com prim ida pelo pistão, 
no ponto m orto superior.

Conform e seu ciclo de trabalho, 
os m otores de explosão podem ser 
de quatro tem pos (para cada  explo
são, quatro  m ovim entos do pistão,- 
correspondendo a duas voltas com 
pletas do eixo m otor) ou de dois 
tem pos (em cada  explosão, dois 
m ovim entos do pistão, um a volta 
com pleta do eixo).

A figura 1 m ostra o ciclo  de tra 
balho  de um m otor de quatro tem 
pos. Em a, o p istão desce, rarefa
zendo o_ am biente da  câm ara de 
com bustão  (onde há queda de pres
são). Nesse m om ento abre-se a vál
vula de adm issão, por onde en tra  a 
m istu ra com bustível. A válvula fe- 
cha-se pouco antes de o pistão atin
gir o ponto  m orto  inferior. Em b, 
o pistão se desloca p ara  o ponto 
m orto  superior, com prim indo o 
fluido de trabalho , até subm etê-lo à 
m áxim a pressão. Pouco antes do 
fim dessa com pressão, a m istura 
explode (c) por ação  de um a faísca 
fornecida pela vela. E ntão  o gás 
aquecido se expande, fo rçando  o 
p istão  p a r a  baixo. Essa é a  fase de 
explosão e expansão.

Antes que o p istão  atin ja  o ponto 
m orto inferior, abre-se a válvula de 
exaustão. Em d, o p istão sobe no 
vam ente, executando a  últim a fase 
do ciclo: expulsão dos gases quei
m ados p a ra  fora da  câm ara. Pouco 
antes de o p istão  chegar ao ponto 
m orto  superior, a  válvula de exaus
tão se fecha e a de adm issão  se 
abre, iniciando-se novo ciclo.

A figura 2 (página 264) m ostra  
um ciclo de dois tem pos, no qual 
não  existem isoladam ente as fases 
de adm issão e exaustão. O  prim eiro 
tem po (a) com eça com a inflam a
ção  e com bustão  do fluido de tra 
balho e prossegue com a expansão, 
até que o pistão, ao descer (b), li
berta a válvula de exaustão A ,  per
m itindo a saída dos gases queim a
dos. Em seguida, o p istão descobre 
a válvula de adm issao C, por onde 
en tra  o fluido de trabalho , forçado 
pela sobrepressão criada  em E  com 
a descida do pistão. O segundo 
tem po corresponde à volta do p is
tão . N o início, em c, a inda há ad
m issão de fluido e sa ída de gases 
queim ados, mas, assim  que as vál
vulas A  e C  são obstru ídas pelo 
p istão , só há com pressão. Em d, 
antes de atingir o ponto m orto su
perior, o pistão liberta a válvula B, 
deixando livre a en trada  de fluido: 
este entra  no espaço inferior do  ci
lindro (espaço antes ocupado pelo 
p istão) e passa por um bocal para 
a câm ara  E, onde será com prim ido 
pela volta do p istão  (no novo ciclo) 
até entrar na câm ara  de com bus
tão , pela válvula C.

Motor diesel

N o s  m o t o r e s  d e  i g n i ç ã o  p o r  
c o m p r e s s ã o  ( m o t o r e s  d i e s e l ) ,  a  m i s 

AD MISSÃO COMPRESSÃO

COMBUSTÃO ESCAPAMENTO
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tu ra  com bustível é in troduzida no 
cilindro e com prim ida pelo p istão  
até inflam ar-se p o r fo rça  do calor 
gerado na  p rópria  com pressão (sem 
necessidade, po rtan to , de faísca elé
trica). N o restante, seu ciclo de tra 
balho é sem elhante ao d o  m otor de 
explosão.

Uma_ característica  do m otor 
diesel são os altos índices a lcança
dos pela tem peratu ra do  fluido de 
trabalho  e gela pressão  na câm ara  
de com bustão: de 450 a 600° C e de 
35 a 70 kgf/cm 2, respectivam ente. 
N os m otores a gasolina, esses va lo 
res chegam  apenas de 200 a 270° C 
e de 14 a 28 kgf/cm 2.

Alimentação e refrigeração

N os m otores alternativos de 
com bustão  interna, a  alim entação, 
ou seja, o sistem a de fornecim ento 
da  m istu ra ar-com bustível, pode 
ser feita gor meio de carbu raçao  ou 
por injeção.

N a carbu ração , a m istura ar 
com bustível é feita fora  da  câm ara  
de com bustão. O  com bustível ê fil
trad o  e bom beado de um depósito 
p a ra  o ca rbu rador: este do sa  as 
p roporções de m istu ra ar-com - 
bustível e pulveriza o fluido para 
que a  m istu ra seja hom ogênea. N a 
alim entação por injeção, o com 
bustível é bom beado do  depósito 
p a ra  a bom ba de injeção e desta  
passa  ao injetor, que o pulveriza e 
o in troduz no cilindro (injeção d i
reta) ou no conduto  de aspiração  
(injeção indireta), quando  en tão  é 
m isturado com o ar. N os m otores 
de com bustão in terna ro tativos, a 
a lim entação se processa num fluxo 
contínuo, sob pressão.

P ara  que um m otor alternativo 
de com bustão in terna funcione em 
condições ideais, é preciso que as 
peças em contato  com os gases da 
com bustão  perm aneçam  dentro de 
determ inado intervalo de tem pera
tu ra  (que varia conform e o caso). 
P a ra  isso, é necessário  retirar certa  
quan tidade  de calor, por m eio de 
um fluido, que pode ser água ou  ar. 
N os m otores resfriados a água, 
quando  a quantidade de água dis 
penível é pouca (com o no au tom ó
vel), cria-se um circuito  fechado. 
N esse caso , torna-se necessário  res
friar a água; isto é feito num ap are 
lho de tro ca  de calor cham ado ra 
d iador. N os m otores que podem  
dispor de grande quantidade de 
água, com o os fixos e os m aríti
m os, bas ta  fazer um a tro ca  cons
tan te  desse líquido. O resfriam ento 
pode ser por circu lação  natural 
(term ossifão) ou fo rçada (bom ba). 
G eralm ente, a  c ircu lação  de ar pelo 
rad iador é ativada por um ventila
do r, que pode ser com andado dire
tam ente pelo m otor.

Nos veículos com  refrigeração a 
ar, os com ponentes são m antidos 
em contato  com o ar c ircundante, 
m as com o neste o coeficiente de 
transm issão  de calor é baixo, 
usam -se instrum entos p a ra  elevá-lo
—  os ativadores de circulação — , 
além  de refletores (orientadores de 
direção  do ar), que perm item  res
friam ento  igual p a ra  os cilindros.

Rotativos: turbina a gás e jatos

A turb ina a  gás é um  m otor de 
com bustão  in terna rotativo e de
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exaustão admissão

N o  W a n k e l ,  m o to r  a  e x p lo s ã o  c o m  m o v im e n to s  c ir c u la r e s ,  o r o to r  d e s e m p e 
n h a  a fu n ç ã o  d e  p is tã o  e  t r a n s m it e  o  m o v im e n to  d i r e t a m e n t e  a o  e ix o .

D epois de ter sua  tem peratu ra di
m inuída, o ar en tra  no com pressor 
de alta pressão e no com bustor, 
onde dois terços do com bustível 
são queim ados. A expansão dos ga
ses m ovim enta um a turb ina de alta 
pressão. C om eça o segundo está
g io : o fluido ainda não consum ido 
e queim ado no com bustor de baixa 
pressão, sua expansão m ovim enta 
um a turb ina de baixa pressão, e o 
ciclo  term ina com  a descarga dos 
gases queim ados na atm osfera.

As turb inas podem  ser: de cir
cu ito  aberto  —  se o com burente for 
retirado da própria  atm osfera 
(aviões a turbo ja to  ou turboélice), 
ou de circuito  fechado —  se o co m 
burente for retirado de reservatório  
p róprio  (foguete). As de circuito  
aberto  têm  custo menor e um a ele
vada  relação peso /po tência  (peso 
baixo em relaçao à potência), o que 
as torna adequadas p ara  m otores 
de aviões a  ja to  ou a turboélice.

G ás natural, gás de refinaria, gás 
de alto-forno e destilados líquidos 
são considerados os com bustíveis 
ideais p a ra  turb inas de circuito  
aberto . N as de circuito  fechado, 
podem  ser utilizados com bustíveis 
gasosos tais com o hélio, gás ca rb ô 
nico e nitrogênio.

O rendim ento total de um a tu r
b ina a gás depende das perdas de 
fluido e de pressão, da  relação de 
com pressão (diferença entre as 
pressões inicial e final no com pres

sor), e da  diferença entre as tem pe
ra tu ras extrem as do ciclo.

Motor Wankel

N a segunda m etade do século 
X X , desenvolveu-se um novo tipo 
de m otor a explosão —  o W ankel 
— , apresentando com o principais 
vantagens a sim plicidade, a leveza 
e a econom ia. É um m otor de êm 
bolo rotativo e tem seu funciona
m ento determ inado pela com bus
tão da  m istura em três câm aras, 
cad a  um a delas com  função equ i
valente às de um pistão e um cilin 
dro de um m otor convencional. As 
câm aras são delim itadas pela su
perfície interna , de um a carcaça  
com  form ato aproxim ado de um 8 
e pela superfície externa de um ro
tor triangular com  arestas ligeira
m ente arredondadas. A com bustão 
da  m istu ra nas três câm aras é p ro
d u zida  só por duas velas. A po tên
cia desenvolvida transm ite-se d ire
tam ente a um eixo excêntrico.

O m otor W ankel leva um terço 
do núm ero de peças internas de um 
m otor convencional (dispensa vira- 
brequim , eixos de com ando, m olas, 
balancins, anéis, bielas, etc.) e tem 
a m etade do peso daquele p a ra  
igual potência. N ão provoca v ib ra
ções —  por ter m ovim entos c ircu 
lares, e-nao em vaivém  —  e con tra
balança  eventuais desequilíbrios.

Em 1965, na A lem anha, o m otor

m uita  potência, usado basicam ente 
p a ra  m ovim entar aviões de grande 
velocidade (a tu rb ina  tam bém  pode 
ser em pregada copio gerador* de 
energia eletrica). E m ais leve, tem 
m enos peças m óveis, sofre m enor 
desgaste e funciona de m aneira 
m ais sim ples que um m otor a  pis
tão que possui a m esm a potência. 
Em vez do  p istão , tem com o peças 
m óveis básicas a tu rb ina  e o com 
pressor, com  m ovim entos rotativos 
conjugados.

O ar, ao en trar no m otor, passa 
prim eiro pelo com pressor, form ado 
por rodas providas de palhetas. Gi 
ran do m uito rapidam ente, as palhe
tas em purram  o ar p a ra  trás com 
grande violência. J á  aquecido pela 
com pressão^ o ar passa à câm ara 
de com bustão, onde en tra  em con
ta to  com o com bustível, que ta m 
bém  foi injetado sob a lta  pressão. 
A m istura ar-com bustível, assim  
subm etida a a lta  pressão  e calor, 
queim a espontaneam ente. O s gases 
resultantes da  com bustão  aum en
tam  de volum e e a energia de ex 
pansão  m ovim enta a turb ina.

Nos m otores fabricados para 
av iação, a tu rb ina  pode m ovim en
ta r um a hélice-m otores (nos cha
m ados m otores turboélice) a tu r
boélice ou um com pressor que 
im pulsiona os gases, com  grande 
pressão  p a ra  a parte traseira do 
m otor (em purrando o avião para 
frente), nos m otores a turbo-jato, 
ou simplesmente “ a  ja to ” , com o 
são m ais conhecidos.

Além disso, os m otores de m aio 
res potências apresentam  dois está
g ios: um de afta e o u tra  de baixa 
pressão. Nesse caso , o ar, previa
m ente filtrado, en tra  em um com 
pressor de baixa pressão, passando 
em seguida por um refrigerador.

Nos motores diesel -  um dos principais tipos de motores de com bustão interna — consegue-se a ignição espontânea 
do com bustível (óleo diesel) pelo calor gerado por compressão, o que dispensa o uso de ignição elétrica.
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W ankel com eçou a ser produzido 
em escala industrial pa ra  au tom ó
veis, funcionando com  gasolina. 
P or volta de 1970 os japoneses fa 
z iam  o mesmo e um a fábrica norte- 
am ericana de carros anunciava um 
lançam ento  sem elhante para 1974.

Combustão externa

Entre os m otores de com bustão 
externa destaca-se a turb ina a va
p o r, de grande potência, usada na 
geração de energia elétrica (p rodu
zindo m ais de 600 000 quilow atts) 
e na m ovim entação de navios*. 
Tam bém  para  grandes potências, 
encontra-se em fase experim ental a 
tu rb ina  a gás de ciclo fechado. Os 
prim eiros m otores de com bustão 
externa foram  alternativos e estão 
obsoletos: o m otor a ar quente, de 
po tência reduzida e inteiram ente 
fo ra  de uso; e o m otor a  vapor, de 
grande im portância  histórica, utili
zado  nas antigas locom otivas e em 
barcações.

N as turb inas a vapor, o fluido de 
trabalho  é o vapor de água que es
c o a  continuam ente de um a caldeira 
(aquecida externam ente) para um 
condensador, a partir do qual 
atinge com  enorm e velocidade as 
palhetas da  tu rb ina , m ovim entan- 
do -a  com sua energia cinética. 
C om paradas a outros tipos de m o
tores prim ários para acionam ento 
de centrais term elétricas, as tu rb i
nas a vapor apresentam  várias van
tagens: precisam  de m enos espaço 
e alicerces m enos volum osos, têm 
vibração  m ínim a, grande capac i
dade de sobrecarga e baixo custo 
de conservação.

Motor hidráulico

O s m otores h idráulicos são tu r
b inas que se m ovim entam  através 
do aproveitam ento da energia ciné 
tica  de um a queda-d’água. Seu ro 
tor, acoplado a um eixo, torna d is
ponível a energia m ecânica 
desenvolvida. N o caso das hidrelé
tricas, essa  energia serve para m o
vim entar alternadores elétricos, 
transform ando-se em eletricidade.

U m a tu rb ina h idráulica consta 
basicam ente de d istribuidor, ro to r e 
tubo  de descarga.

O distribuidor tem a função de 
encam inhar a água ao rotor se
gundo a d ireção m ais adequada 
p a ra  reduzir ao mínim o as perdas 
da  corrente líquida. Ao mesmo 
tem po, ele regula a vazão (volume 
em relação ao tem po) d a  água en
v iada  ao rotor, em função da po 
tência  desejada. O projeto d im en
sional do d istribuidor não altera  
sensivelm ente a energia total do 
líquido que o atravessa, m as m odi
fica substancialm ente a relação en 
tre as energias, d im inuindo a poten
c ial e aum entando a cinética. Ao 
transfo rm ar toda a energia poten
c ia l do líquido em energia cinéti
ca, a  tu rb ina  é cham ada “de ação ” ; 
do con trário , será  “de reação ” .

O ro tor tem a  função de tran s
form ar em trabalho  útil, através de 
sua ro tação , a m aior quantidade 
possível de energia possuída pelo 
líquido que o m ovim enta.

O tubo de descarga leva para 
fo ra  da  turb ina a energia líquida, já  
u tiliz a d a  no  ro to r ,  e a  c o n d u z  ao
canal de descarga. Em alguns ca-

Os prim eiros motores h idráulicos que se conhece são as rodas de água, que podem ser de eixo vertica l (a), como 
a usada em m oinhos pelos antigos romanos; ou horizonta l (b), com dispositivo para regulagem de vazão.

sos, esse tubo serve para  recuperar 
parte  da  energia cinética que o 
líquido tem ao sa ir do rotor.

C onform e a a ltu ra  da  queda-d’á- 
gua  e o aproveitam ento de sua 
energia potencial, há três tipos de 
turb inas hidráulicas: turb ina Pel- 
ton , ou turb ina de ação , para que 
das de grande a ltu ra  (150 a 2 000 
m) e vazão relativam ente pequena 
(2 a  10 m 3 por segundo); turb ina 
F rancis, para  quedas interm ediá
rias (50 a 400 m) e vazões tam bém  
m édias; tu rb ina  K aplan  ou turb ina 
tipo  hélice, para pequenas quedas 
(até 50 m) e grande vazão.

Motor atômico

A energia liberada na  fissão nu 
c lear pode mover m otores fo rm a
dos basicam ente de reator atôm ico, 
trocador de calor e tu rb ina  a vapor. 
O  reato r de água pressurizada, cujo 
com bustível e u rânio  235. tem sido 
usado na produção de energia me
cân ica  e elétrica. Ele funciona com 
um circuito  fechado de água, m an
tid a  sob a lta  pressão (cerca de 150 
kg por centím etro quadrado) para 
n ao  ferver. A água passa con tinua
m ente pelo núcleo do reato r, onde 
é aquecida (a 150° C), e por um tro 
cador de calor, que a resfria. O tro 
cad o r usa o calor para  produzir va
por, que move a turbina.

VEJA T A M B É M : A utom óvel;  
A v iã o ; Caldeiras; Com bustão; 
Com pressores; E létrico, M otor;  
Energia; Ensaios M ecânicos; Es
fo rç o s  M ecânicos; Foguetes; Gera- 
d o r ;  L o c o m o t iv a ;  N a v i o s ; P o tê n 
cia,: Term odinâm ica.

Segner construiu a prim eira turbina h idráulica a reação. Nela, o peso da co
luna de água de altura H determ ina uma pressão constante na base do tubo
T. E a pressão faz o líquido sair através dos tubos curvos C; a turbina movi-
menta-se por reação, em sentido contrário ao da água.
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Mouros

"M o u ro ” deriva do term o latino 
m auri, usado pelos rom anos para 
designar os habitantes do território  
correspondente à parte nordeste do 
M arrocos m oderno (a antiga M au
ritânia). A palavra "m ouro”  é 
usada ainda com o sinônim o de 
m arroquino ou para  designar os 
antigos m uçulm anos da E spanha e 
de Portugal. De origem  árabe, es
panhola e berbere, esses m ouros 
criaram  a civilização árabe-anda- 
luza e estabeleceram -se com o refu
giados no norte da  Á frica (entre os 
séculos X I e XVII).

Os mouros espanhóis

A ocupação m oura da  península 
Ibérica iniciou-se em 710, quando 
—  em meio a lutas feudais —  R o
drigo (? -711), "o  últim o dos go
dos” , subiu ao trono visigodo da 
Espanha. Em 7 1 1 ,7  000 m uçulm a
nos desem barcaram  perto da  m on
tanha que cham aram  de Djebel Tá- 
rik (G ibraltar), em honra a seu 
chefe. Em ju lho  do m esm o ano, os 
visigodos foram  vencidos e perse
guidos por T árik , que dom inou to 
das as cidades pelas quais passou. 
A ssim , em alguns meses, m etade da 
península estava conquistada.

A partir de 755, form ou-se, ao 
redor do príncipe om íada Abd er- 
R ham ân, o em irado de C órdoba. E 
os m ouros desse E stado conquista
ram  quase toda a  península Ibérica.

Depois da Reconquista

A R econquista portuguesa, ini
ciada por volta do ano 1000, signi
ficou a m orte para  m ilhares de 
m ouros. (M ais tarde eles passariam  
a ser poupados para  servirem como 
escravos, conseguindo a  liberdade 
apenas em casos excepcionais.)

Em 1170, D om  A fonso Henri- 
ques* deu carta foral aos m ouros 
de L isboa, A lm ada, Palm eia e A l
cácer —  subm etidos, esses árabes 
conservaram  relativa liberdade e 
podiam  seguir sua religião, lei e 
costum es, m as deviam  pagar certa 
quan tia  ao rei.

D evido a seu núm ero elevado, os 
m ouros reuniam -se em "com unas” , 
governadas por um alcaide (esco
lhido por eles) que preenchia tam 
bém  cargo de ju iz . Possu íam  liber
dade de culto e m esquitas _—  as 
ten tativas iniciais de convertê-los à 
fé cristã foram  abandonadas diante 
da  perspectiva da perda de um a 
grande fonte de renda (as taxas de
vidas ao  poder central por todos os 
m uçulm anos).

A fim de evitar o con tato  entre 
cristãos e m uçulm anos, estes foram  
alo jados nas "m o u rarias” ou “ alja- 
m as” , nos arredores das cidades. 
Q uando as m ourarias fechavam , os 
m uçulm anos encontrados fora  de
las eram  castigados, e, sob Dom  
Pedro I (1320-1367), a m ulher 
cristã  que fosse sozinha a uma 
m ouraria  era enforcada (junto com 
o m uçulm ano que a recebera). Foi 
p ro ib id o  q u e  o s c r is tã o s  serv issem  
em casas de m ouros, e o arcebispo

de L isboa am eaçava de excom u
nhão os cristãos que vivessem nas 
m ourarias. O s m ouros eram  obri
gados a usar roupas típ icas e tam 
bém distintivos.

M as as am eaças de castigo ou 
excom unhão não puderam  evitar o 
con tato , e os proprios soberanos 
nào respeitavam  as leis: D om  
A fonso H enriques e D om  Afonso*
III chegaram  a ter filhos com 
m ouras.

A ocupação principal dos m ou
ros consistia na agricultura , m as 
trabalhavam  tam bém  com o sapa
teiros, ferreiros, oleiros, albardei- 
ros, pedreiros, carpinteiros, etc. 
A os pesados im postos que pag a
vam  som avam -se ainda obrigaçoes 
ta is com o derram as ex traord iná
rias, hospedagem  a grandes senho
res e trabalhos públicos.

Em dezem bro de 1496, um de
creto de Dom  M anuel* obrigou os 
m ouros a  escolher entre o batispio 
cristão  ou o exílio. O s que op taram  
pelo batism o passaram  a ser cha
m ados “m ouriscos” , term o que de
signava tam bém  os escravos m ou
ros convertidos. (Os castigos 
infligidos a  estes incluíam  decepa- 
ções, castrações e m esm o a m orte.)

A solitária 
arquitetura mudéjar

A invasão e o longo dom ínio 
m uçulm ano influenciaram  conside
ravelm ente a arte da  península Ibé
r ica (que antes da ocupação  so
m ava elem entos visigóticos e 
bizantinos). O estilo resultante 
dessa m istura é o cham ado moçá- 
rabe, que se desenvolveu entre os 
séculos IX  e X I —  seus exem plos 

Presença moura em Granada: a requintada decoração in te rio r do Alham bra. m ais notáveis são as igrejas de Sâo

Uma obra-prim a do estilo mourisco é a sinagoga de Santa Maria la Blanca. construída em Toledo no século X III.
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Embora antigos in im igos, mouros e cristãos influenciaram -se mutuam ente.

Movimento

O  estudo puram ente descritivo 
do movim ento, levando em conta 
apenas seus aspectos geom étricos e 
cronom étricos (fazendo, portanto , 
abstração  das causas e dos efeitos, 
ou seja, dos aspectos dinâm icos), 
denom ina-se cinem ática. N a lin
guagem  medieval, o m ovim ento 
não era entendido apenas com o 
um a m udança no espaço m as ta m 
bém na qualidade ou na quanti 
dade. E englobava outros concei
tos, com o os de “ m udança", 
“variação”  e " transform ação". Es
tav a  im plícita no significado de 
m ovim ento a idéia de con tinu i
dade: m ovim ento seria um a m u
dança  contínua, uma transform a 
çâo  processada com continuidade.

Esse significado am plo de m ovi
m ento decorreu dos estudos de 
Aristóteles*, que foi, na A ntigui
dade, quem fez a investigação mais 
elaborada do conceito. M as, desde 
suas origens, o pensam ento e a 
ciência ocidentais deram  m uito 
destaque ao estudo do movimento.

H eráclito*, no século VI a.C ., 
considerava o m ovim ento com o 
sendo o princípio fundam ental a

que o cosm o estava sujeito. T anto 
a realidade estaria  sujeita a um m o
vim ento perpétuo que “ não se pode 
en trar duas vezes num mesmo rio: 
tudo  flui” . Entretanto H eráclito  —  
com o ou tros pensadores de seu 
tem po —  não se preocupou em es
tud ar a natureza do m ovim ento, 
dando  por estabelecido seu caráter 
universal. Os prim eiros a questio
narem  esse conceito foram , prova- 
vej mente, os eleatas —  como Par- 
mènides* e Zenão*. D escobrindo a 
con trad ição  que envolvia a idéia de 
m ovim ento (ao se mover, “o que é" 
parece deixar de ser), acabaram  ne
gando sua realidade: a visão rac io 
nal da  realidade, não afetada por 
ilusões ou pelas aparências sensí
veis, deve encará-la com o imóvel e 
im utável.

Os atom istas ao contrário , entre 
os quais Dem ócrito* e Leucipo*. 
encaravam  o m ovim ento com o 
um a propriedade fundam ental dos 
átom os, corpúsculos que constitu i
riam  todas as coisas. Viam todas as 
m udanças natu rais com o resultado 
de um m ovim ento eterno e incriado 
de átom os no vazio. M ais tarde, 
Epicuro* adotou as teses atom istas, 
m as, contestando a idéia de m ovi
m ento com o um conceito prim i
tivo, procurou um a explicação cau 
sal para  ele. Chegou à conclusão de 
que a causa  estava no peso dos á to 
m os que os atra ía  para baixo.

M iguel de E scalada e SâQ Pedro de 
L ourosa, em Portugal. A arqu ite
tu ra  m oçárabe —  que floresceu 
tam bém  tanto  na  E spanha m uçul
m ana com o na cató lica —  se
guiu-se a m udéjar, um a in terpreta
ção  m ourisca dos padrões 
rom ânico  e gótico da  arte cristã. 
N o entanto , diferentem ente do es
tilo m oçárabe, o m udéjar desenvol
veu-se som ente na  E spanha cristã.

A partir do século X II, em C a s
tela e Leão, a arqu ite tu ra  rom ânica 
com eçou a usar m ateriais e form as 
árabes. V árias igrejas, com o a de 
Santo C risto  de la Luz, em Toledo, 
foram  erguidas com tijolos e deco
rad as de m aneira m oura. Em se
guida, o gótico* m isturou-se ao 
m ourisco  e, a  partir  da  m etade do 
século X III, alcançou as províncias 
recém -conquistadas de A ragão e 
A ndaluzia, onde essa nova variante 
floresceu tan to  nas catedrais (Sara
goça, Teruel) com o nas pequenas 
igrejas de C ordoba e Sevilha, flan
queadas por m inaretes com  revesti
m ento policrom ado ou decoradas 
com  esculturas de cordões entrela
çados. O  tijolo continuou sendo 
usado com  a can taria , a  o rnam en
tação utilizou o gesso e a cerâm ica 
(azulejo), e as cobertu ras de m a
deira  foram  enriquecidas com m o
tivos geom étricos.

A partic ipação m udéjar no gó
tico espanhol deu orig inalidade às 
soluções arquitetônicas e um a fei
ção  singular dentro do panoram a 
europeu.

N o século X IV  definiu-se um a 
tendência que a arte  m udéjar vinha 
m ostrando há duzentos anos: ela

adquiriu  um a form a a ristocrá tica  e 
dom inou os arqu itetos da  corte, 
aproxim ando-se m ais nesse m o
m ento da arte m uçulm ana (A badia 
de Las H uelgas, em Burgos; C a 
pela Real de C órdoba, na antiga 
G rande M esquita transform ada em 
catedral; M osteiro de S an ta  C lara , 
em T ordesilhas; Igreja Sancti Spiri 
tus, em T oro ; e parte  do A lcázar de 
Sevilha).

N o entanto , é em Toledo, onde 
a  presença m uçulm ana se faz sentir 
em todos os lugares, que se encon
tram  as duas grandes obras-prim as 
m ouriscas: a  sinagoga de Santa 
M aria la B ianca, verdadeira m es
quita  de cinco naves erguida no sé
culo X III, e a sinagoga de Santa 
M aria  dei T rânsito  (1357).

A arte m udéjar atingiu seu apo
geu no século X V, com  a  edifica
ção  de vastos conjuntos, com o o 
M osteiro dos H ieronim itas de G u a
dalupe, na E strem adura (cuja con
clusão só se deu no século se
guinte), o C astelo  de C oca e o 
A lcázar de Segóvia (em grande 
parte destru ído  no século X IX ). 
Seu últim o florescim ento, no início 
do século X V I, com obras com o as 
po rtas da  sala cap itu lar da  C a te 
d ra l de Toledo, a lcançou o R enas
cim ento*, quando  se construíram  
palácios com o os dos m arqueses de 
Tarife e do D uque de A lba (C asa 
de Pilato  e C asa  de las D uenas).

VEJA T A M B É M : Árabes; E spa
nha; lslam ism o; Portugal; R econ
quista, Guerra da. Sábios da Idade Média deram m aior am plitude ao conceito de m ovim ento.
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A ristóte les: m ovim ento, mudança continua. (Chartres, porm enor do portal.)

Aristóteles afirm ou, em sua 
Física, que, se não  se com preende 
o que é o M ovim ento, não  se pode 
entender o que é a natureza. Para 
esse filósofo, o m ovim ento é “o ato 
daquilo  que está em potência en
quanto  tal". O m ovim ento exprim i
ria, portanto , a coexistência sim ul
tânea  da potência e do ato , a 
transform ação  de um a coisa em 
ou tra  que ela contém  po tencial
mente. Encarado com o um a a tuali
zação daquilo  que existe em estado 
potencial, o m ovim ento produz 
quatro  diferentes tipos de “a ltera
ções” : a m udança da substância  de 
um corpo (geração) —  ocorre 
quando o m ovim ento corresponde 
a_um processo que vai da  destru i
ção  ou corrupção  de um a substân
cia até a geração de ou tra; se a 
grandeza  de um corpo é m odifi
cada , essa alteração quantita tiva 
recebe os nomes de aum ento ou di
m inuição, conform e dilate ou con
tra ia  o corpo; o term o alteração  de
signa um a m udança da qualidade; 
e há um a quarta  m utação pos
sível —  a de lugar —  locom oção.

Essas quatro  espécies de m ovi
m ento ocorreriam  continuam ente 
no m undo sublunar (na cosm ologia 
aristotélica, a ó rb ita  da Lua delim i
tav a  a prim eira das esferas que en
volviam  a  Terra). No entanto , no 
universo celeste —  cujos corpos, 
acreditava A ristóteles, eram  cons
tru ídos apenas pelo éter incorruptí
vel — , o único m ovim ento possível 
seria, na verdade, um caso  particu
lar de m ovim ento local: o circular 
uniform e, que é o m ovim ento do 
Sol e dos planetas.

D o ponto de vista dinâm ico, 
A ristóteles distinguia o m ovim ento 
natural do violento (ou fo rçado). O 
m ovim ento natural seria, p a ra  os 
corpos celestes, circu lar e uni
form e, e, para os corpos terrestres, 
retilíneo (horizontal, vertical ou 
diagonal). O m ovim ento é natural 
quando  um corpo tende a  voltar 
para  seu “ lugar n a tu ra l"  um a vez 
afastado dele. Assim , um corpo lar
gado no a r  volta para  a Terra, que 
e o seu “ lugar n a tu ra l” ; um corpo 
que, ao queim ar-se, transform a-se 
em fogo sobe a fim de integrar-se 
a seu “ lugar n a tu ra l” na  esfera so
lar. Violento  é todo  o m ovim ento 
que tende a afastar o corpo de seu 

lugar na tu ra l" , o que é conseguido 
pela ação de um a força externa 
(proveniente da esfera superior, 
que, paulatinam ente, com unica-a 
ao m undo sublunar).

O imóvel que move

P ara Aristóteles, todo movi
m ento tem  Sua origem  em outro  
m ovim ento e, m ediante um pro
cesso de regressão causal, pode-se 
atingir a origem últim a do m ovi
m ento, por ele concebida com o um 
“m otor imóvel” que põe a funcio
nar todo o sistem a de esferas celes
tes. Estas, por sua  vez, condicio
nam  os m ovim entos do m undo 
sublunar. A natureza qualita tiva da 
física de A ristóteles to m av a  p ra ti
cam ente impossível a definição pre
cisa  de conceitos correi atos ao de 
m ovim ento, com o os de velocidade 
e aceleração. Além disso, a m ate
m ática  grega ju lgava ilegítima 
qualquer relação de proporcionali
dade entre quantidades heterogè-

neas, o que im possibilitava à cons
ciência helêm ca assim ilar, por 
exem plo, a relação de p roporc iona
lidade entre o espaço e o tem po (ou 
seja, a velocidade). M esm o assim , 
A ristóteles chegou a form ular a l
guns m odos topológicos de deter
m inar m ovim entos, por exem plo: 
um corpo m ovim enta-se m ais rá 
pido do que ou tro  quando percorre 
um m esmo espaço em um tem po

m enor, ou então, quando percorre 
um espaço m aior num tem po igual. 
(Form ulou tam bém  um a lei d inâ 
m ica segundo a qual a velocidade 
deveria ser proporcional à razão 
entre a  força atuante e a resistência 
ao movimento.)

Quem prim eiro analisou porm e
norizadam ente essas form ulações 
cinem áticas sim ples, bem com o a 
conceituação prim ária  de acelera

ção , parece ter sido E strabão 
(Lâm psaco, ?-? 268 a-C .), num  tra 
tado  que se perdeu —  D e M otu  
(Sobre o M ovim ento). N o século 
XIII, G érard  de Bruxelas, em seu 
L ib er de M otu  (L ivro  do M o v i
m ento), seria o prim eiro a- associar 
designações aritm éticas concretas 
com velocidades.

Um corpo que cai

Poucos dos progressos consegui
dos no estudo medieval do m ovi
m ento escaparam  do esquem a aris- 
totélico. A lei d inâm ica do John 
Philoponus (séculos V /V I) —  que 
atribu ía  a velocidade ao excesso 
aritm ético da  fo rça sobre a resis
tência —  era  um a m odificação do 
conceito  de A ristóteles a respeito. 
T hom as Bradwardine (cerca de 
1290-1349), em seu livro De Pro- 

portion ibus Velocitatum  in M oti- 
bus (A s  Proporções da Velocidade 
no M ovim ento , 1328), deu expres
são m atem ática a  essa lei, acres
centando que tal excesso aritm ético 
decorria de um excesso geom étrico 
na razão da  força para  a resistência 
(concepção que foi sustentada por 
quase um século).

Philoponus propôs ainda que o 
agente que punha um corpo em 
m ovim ento im prim ia-lhe um a força 
cinética incorpórea que se m anti
nha presente no corpo até q^ue o 
peso desse corpo ou a  resistencia 
do ar o destruísse. Jean Buridan 
(Béthune, cerca de 1300- ?, de
pois de 1366), deu nova fo rm a à 
teoria  da força im pressa, que ficou 
conhecida como teoria do ímpeto. 
Segundo esse escolástieo francês, o 
ím peto im prim ido a um corpo 
nunca desapareceria , a menos que 
um a tendência con trária  o des
truísse. O conceito de ímpeto foi. 
portan to , um precursor do p rincí
pio da inércia. P ara Buridan, os 
contínuos m ovim entos das esferas 
celestes eram  o resultado da  im 
pressão  dos ím petos de Deus.

Estudando a queda dos corpos, Galileu (ao centro) lançou as bases da cinem ática. (Afresco de G. Bezzuoli.)
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Ao reafirm ar a existência do sistema he liocêntrico, Copérnico despojou o m ovim ento de suas velhas conotações.

quais Thom as Bradwardine, Ri- 
chard  Swineshead e W illiam  Hey- 
tesbury —  estabeleceu as bases da 
cinem atica. Seu objetivo era um 
tra tam ento  m atem ático e um a for
m alização de todos os tipos de qua
lidade. principalm ente da  quali
dade cristã  da caritas. U tilizaram  o 
conceito  de “ latitude" e analisaram  
as várias possibilidades de m u
dan ça  do movimento. A velocidade 
instan tânea foi definida m atem ati
cam ente pelo espaço que seria per
corrido  se o corpo se movesse por 
um tempo estabelecido com a velo
cidade que ele tinha  nesse instante; 
foram  tam bém  definidos com preci
são antes desconhecida conceitos 
com o o de velocidade uniforme 
(“ travessia  de espaços iguais em 
quaisquer períodos iguais de 
tem po ’) e o de aceleração uniforme 
(“ aquisição  de increm entos iguais 
de velocidade em períodos iguais 
de tem po”).

Por volta do ano de 1335, Hey- 
tesbury enunciou a  cham ada regra 
de M erton, que foi dem onstrada 
geom etricam ente por N icolas 
Oresm e*: “ O  espaço percorrido 
num  dado período, por um corpo 
anim ado de m ovim ento uniform e 
m ente acelerado, é o m esm o que se
ria percorrido se o corpo se m o
vesse com velocidade uniforme 
igual à que tinha no instante m édio 
do período” .

Os resultados do trabalho  do 
grupo de M erton, no entanto , não 
foram  aplicados ao estudo dos m o
vim entos naturais. O esforço da 
equipe era dirigido mais no sentido 
de determ inar um a teoria que clas-

A teoria  dos ím petos p ropu
nha-se a explicar tam bém  a acele
ração  dos corpos em queda livre: o 
peso de um corpo que cai lhe im pri
m iria continuam ente m ais e mais 
ím peto e, portanto , aum entaria 
m ais e m ais sua velocidade.

As bases da cinemática

A investigação do conceito de 
m ovim ento não decorreu, p rim aria
m ente, de necessidades práticas ou 
científicas, m as d a  reflexão filosófi- 
co-religiosa. O problem a básico es
tudado  foi o acréscim o ou decrés
cim o das qualidades, de como estas 
variam  em sua intensidade (de 
com o a água aquecida num a pa
nela  se to rn a  m ais quente, de com o 
um corpo em queda livre adquire 
m ais e m ais velocidade). O italiano 
Pedro Lom bardo (11007-1160 ou 
1164) estudou os aspectos teológi
cos do problem a quando se pergun
tou com o é possível o acréscim o ou 
decréscim o da caritas (caridade) ou 
do Espírito Santo no homem. Esse 
problem a teológico envolvia inten
sidade e rem issão de qualidades e 
foi, até o século X III, objeto de d is
cussões.

Em bora A ristóteles tivesse adm i
tido  explicitam ente essa variação 
qualita tiva, supunha que a quali
dade, em si, tinha um caráter im u
tável —  com o o núm ero. A rquitas 
de Tarento* já  tin h a  indicado que 
as qualidades possuíam  certo in ter
valo  de variabilidade. Henry de 
G hent chegou a um a concepção se
m elhante ao introduzir o conceito

de "latitude” de qualidade ou “ lati
tude”  de m udança; e esse indica
tivo do intervalo de variação de 
um a qualidade desem penhou im
portante papel na construção d a  ci
nem ática classica.

O desenvolvim ento do  conceito 
de m ovim ento exigia tam bém  que 
se definisse sua categoria. Uma 
corrente concebia o m ovim ento 
com o um processo pertencente à 
m esm a categoria que seu estágio fi
nal: o gradativo  enegrecim ento de 
um corpo pertenceria à  m esm a ca
tegoria que a negritude; o m ovi
m ento que leva um corpo a deter
m inada posição  pertenceria à
m esm a categoria que essa posição, 
etc. Essa visão, que considerava o 
m ovim ento um a fo rm a  flu en s, opu
nha-se à concepção do m ovim ento 
com o f lu x u s  fo rm a e  (para  a qual o 
processo e o estágio final pertence
riam  a categorias diferentes).

A conceituação m ais rad ical do 
m ovim ento com o fo rm a  flu en s  de- 
ve-se a G uilherm e de O ckham *, 
cuja  interpretação nom inalista 
afirm a que o m ovim ento é apenas 
um nome que designa um conjunto 
de posições sucessivas ocupadas 
pelo corpo que se move. E ssa inter 
pretação , porém , sofreu grande 
oposição (um de seus contestadores 
foi Jean Buridan). A in terpretação 
do m ovim ento com o f lu x u s  fo rm a e  
predom inou e o m ovim ento foi 
concebido com o um a propriedade 
inerente ao corpo que se move.

No M erton College de Oxford, 
no período de 1328 a 1350, um 
grupo de investigadores —  entre os Newton: a diferenciação entre m ovim ento re la tivo e m ovim ento absoluto.
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sificasse todos os movim entos 
possíveis do que no de estabelecer 
um a cinem ática na acepção m o
derna  da palavra. O espanhol D o
m inic de Soto, no século X V I, foi 
um dos prim eiros que aplicaram  os 
novos conhecim entos ao estudo 
dos fenômenos naturais. M as, ca 
beria a G alileu* Galilei form ular as 
leis básicas que regem o m ovi
m ento e estabelecer as bases em 
p íricas da cinem ática, a partir de 
suas experiências sobre a queda 
dos corpos e o m ovim ento em su
perfícies horizontais e inclinadas.

Desenvolvendo o trabalho  do sá
bio florentino, a cinem ática cientí
fica operaria  um a purificação no 
conceito  de m ovim ento despojan- 
do-o  de várias conotações antigas. 
U m a das “ v ítim as” foi a pressupo
sição aristotélica de que qualquer 
movimento_ de qualquer objeto exi
gia a existência de um corpo im ó
vel. Para Averróis*, entre outros, 
isso era um a prova de im obilidade 
da  Terra. M as a concepção do m o
vim ento com o f lu x u s  fo rm ae , afir
m ando que o m ovim ento é uma 
propriedade exclusiva dos corpos 
móveis, tornou desnecessário o 
ponto  de referência imóvel de A ris
tóteles. O s m ovim entos dos corpos 
celestes, po rtan to , não tinham  ne
nhum a relação com  a im obilidade 
da Terra. E isso ajudou a abrir ca 
m inho p ara  a revolução de Copér- 
nico*, que tirou a T erra de seu 
trono  no centro do  universo.

O movimento imóvel

A pressuposição de Aristóteles 
con tinuava válida, m as sob um as
pecto  bem diferente: em vez da 
im obilidade, o m ovim ento exige, 
p a ra  a definição de seu significado 
físico, a existencia de um correlato , 
de um corpo de referência. Discu- 
tiu-se, a partir disso, se o m ovi
m ento absoluto (ou seja, o m ovi
m ento sem referência a nenhum 
objeto exterior ao  m óvel) tem ou 
não  significado científico ou filosó
fico. M uitos acharam  que o m ovi
m ento é apenas relativo —  um 
corpo só se move em relação a ou
tro corpo. Encontra-se im plícita em 
A ristóteles um a distinção entre re
pouso absoluto e repouso relativo. 
A equivalência d inâm ica de am bos, 
sob ^certas condições, foi essencial 
p a ra  a aceitação da  teoria  de Co- 
pérnico. G alileu elaborou um a am 
pla definição do problem a em seu 
princípio de relatividade. D escar
tes*, o prim eiro a enunciar explici
tam ente a relatividade do m ovi
m ento, distinguia "a  concepção 
com um  e vulgar de m ovim ento” 
(passagem  de um corpo de um lu
gar p a ra  outro) d a  “concepção ver
dadeira  e científica” (transferência 
de m atéria da  v izinhança dos cor
pos com os quais o movei estava 
em contato  im ediato para  a vizi
nhança  de outros corpos).

A ssociada à sua concepção de 
espaço absoluto, a de m ovim ento 
absoluto tinha, p a ra  Newton*, um 
significado físico. Ele afirm ava que 
era possível distinguir entre m ovi
m ento relativo e m ovim ento abso
lu to  mediante “ suas propriedades, 
causas e efeitos” . A ro tação , por 
exem plo, seria um m ovim ento ab
soluto. E a realidade do m ovim ento 
absoluto era  evidenciada pelos efei-

tos que produz (no caso  m encio
nado , o aparecim ento de forças ou 
efeitos centrífugos).

Huygens*, Leibniz* e, p rincipal
m ente, Berkeley* negaram  o m ovi
m ento absoluto. A m aioria dos filó
sofos do século X V III e inícios do 
X IX  era, no entan to , favorável à 
noção de m ovim ento absoluto, 
tan to  na física quan to  na  filosofia. 
Foram  im portantes para o estabele
cim ento desse consenso os arg u 
m entos de K ant* e Euler* (este de
fendeu a concepção de m ovim ento 
absoluto recorrendo ao princípio 
da  inércia). Em m eados do século 
X IX , alguns autores, entre os quais 
M axwell*, adm itiam  que o m ovi
m ento de translação era  relativo, 
em bora ainda considerassem  o de 
ro tação  absoluto. E ntretanto , à me
d id a  que se aproxim ava o fim  do 
século, a relatividade foi sendo ad 
m itida p ara  todos os m ovim entos 
possíveis. Um de seus m ais im por
tantes defensores foi E rnst M ach*, 
que exerceu considerável influência 
sobre Einstein* —  cuja T eoria  da 
Relatividade* concluiu que ne
nhum  efeito físico possibilita detec
tar o m ovim ento absoluto de um 
sistem a inercial.

P ara Bergson*, os conceitos de 
tem po e m ovim ento evidenciam  as 
lim itações do intelecto. O m ovi
m ento é pensado com o um a suces
são de posições fixas. E ssa ab stra 
ção , em bora útil do ponto de vista 
prático , falsifica a natureza do m o
vim ento como experiência con
creta. E Bergson achava que essa 
falsificação é inerente ao m odo 
com o o intelecto trabalha. Por sua 
p rópria  natureza, ele opera apenas 
com  o repetitivo, o já  conhecido, 
fechando-se à realidade orgânica. 
Os paradoxos de Zenão* de Eléia 
seriam  dem onstrações de que o 
conceito  científico de m ovim ento é 
essencialm ente incoerente.

Identidade em movimento

N o século X X , as descobertas 
da  estru tu ra do átom o e do com 
portam ento  das partícu las elem en
tares m ostraram  que estas se m o
vem segundo leis m uito diferentes 
das conhecidas pela física clássica: 
seu m ovim ento parece ser do tipo 
ondulatório  num m eio contínuo.

D escartes, no século X V III, ha
via rejeitado a física qualita tiva de 
A ristóteles. As qualidades das 
substâncias seriam  concepções 
com plicadas e destitu ídas de q u a l
quer realidade. E essa concepção 
cartesiana foi m uito útil no desen
volvim ento da orien tação  mecani- 
c is ta  da  física clássica m oderna, 
que tentou reduzir os fenôm enos 
naturais a m ovim entos de m assas 
no espaço.

Todos os processos, leis e fórm u
las da  física referem-se, em últim a 
instância , ao m ovim ento. M esm o a 
estática, que estuda o equilíbrio, 
pressupõe m ovim entos fictícios. 
W ilhelm W undt* acena com um a 
explicação para esse predom ínio 
quando indica que “o m ovim ento é 
o único processo concebível no 
qual um objeto ( . . . )  tan to  m uda 
com o perm anece o m esmo: m uda 
por assum ir um a posição diferente 
relativam ente a outros objetos; per
m anece o mesmo por preservar sua 
identidade com pleta” . Essa obser-

Vários c ientistas do século XIX consideravam absoluto o m ovim ento de ro
tação da Terra e re lativo o de translação (que o planeta executa ao redor 
do Sol). Mas a relatividade acabou sendo adm itida para todos os m ovim en
tos. principalm ente após as teorias de E. Mach e de Einstein.

Figura 1 Figura 2

Figura 4

t  H- 1/2 at2.
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vação  tam bém  serve p a ra  indicar o 
envolvim ento de ou tros conceitos 
filosóficos, com o os de identidade* 
e alteridade, com o de movimento.

Física

O m ovim ento de um ponto, de 
um corpo, de um sistem a de cor
pos, etc. pode ser estudado ao 
longo de uma trajetória. A cinem á
tica , um capítulo da  m ecânica, exa
m ina o cará ter relativo do m ovi
m ento (ou seja, o m ovimento em 
relação a um sistem a de eixos co o r
denados). O m ais utilizado dos sis
tem as de coordenadas* é o ca rte 
siano ortogonal, constituído por 
três eixos (X, Y, Z) perpendiculares 
entre si num ponto com um  (a ori
gem O do sistema). Diz-se que um 
ponto m aterial move-se relativa
m ente ao sistema (X , Y, Z) quando 
pelo menos uma de suas coordena
das (x, y, z) m udar com  o tem po. 
Portan to , o ponto m aterial P(x, y, 
z) está em m ovim ento se, após um 
tem po t determ inado, sua  posição 
estiver definida por novas coorde
n adas: P’ (x \  y \  z’). Diz-se, então, 
que a tra jetória descrita pelo ponto 
m ajerial, cujos extrem os são as po
sições P e P ’, é o “cam inho” per
corrido  pelo móvel.

Alguns tipos de movimento

H á m ovim entos extrem am ente 
com plexos, com o o brow niano (tra
je tó ria  de um a partícu la  em suspen
são num líquido, constituída por 
um a sucessão de ziguezagues) e o 
das m oléculas de gás (estudado me
d ian te  um tratam ento  estatístico, 
em suas conseqüências m acroscó
picas). Os mais simples dos m ovi
m entos estudados pela cinem ática 
são os uniform es (o móvel percorre 
espaços iguais em tem pos iguais, o 
que significa que sua velocidade es- 
ca la r e constante) e, desses, o mais 
sim ples é o retilíneo. N o m o vi
m ento  retilíneo uniform e, o espaço 
percorrido pelo ponto P, durante 
um tem po t, é dado  pela velocidade 
escalar m ultiplicada pelo tem po: 
e =  v.t. Definindo-se o m ovim ento 
em relação a um sistem a de coorde
nadas, é preciso acrescentar à 
equação um a constante e„, que cor
responde à posição inicial do ponto 
(o m om ento em que se com eçou a 
con tar o tem po t) em relação  a o ri
gem do sistem a. Assim , o m ovi
m ento retilíneo uniform e fica intei
ram ente definido por sua equação  
de m ovim ento: e =  e0 +  vt. O grá
fico desse movim ento, num sistem a 
de dois eixos ortogonais (onde o es
paço  percorrido é dado pelas o rde
nadas e o tempo pelas abscissas), 
constitui um a re ta  que in tercepta o 
eixo das ordenadas num ponto que 
mede e0 e cuja inclinação (relativa
m ente ao eixo das abscissas) é p ro
porcional à velocidade (com o mos
tra  a figura 1, na página 271).

O utro tipo de m ovim ento é o 
uniform em ente variado. Define-se 
com o aquele em que o móvel fica 
subm etido a um a aceleração (varia
ção  da velocidade com  o tem po) 
constante. O m ovim ento pode ser 
acelerado ou retardado, m as sem 
pre de m aneira uniform e. Esse tipo 
de m ovim ento constitui o m ais sim 
ples dos casos em que a  velocidade 
varia  (é o que ocorre , p o r exem plo

na cham ada queda livre). A lei que 
rege o m ovim ento uniform em ente 
variado  é expressa, m atem atica
m ente, por meio da equação e =

t
e.j - f  v0t +  — a t2.

2

D iz-se que o espaço percorrido e é 
um a função quadrá tica  de t (tam 
bém  cham ada de função de se
gundo grau  em t) e o gráfico que 
a representa é um arco de parábo la 
(com o indica a  figura 2, na página 
271). e0 e vp correspondem , respec
tivam ente, a posição e à velocidade 
iniciais do móvel (possuidas por ele 
no m om ento zero da  contagem  do 
tem po /); e a é a aceleração. Nesse 
m ovim ento, a velocidade é um a 
função linear do tem po /;  isto é, ela 
varia  linearm ente com  o tempo (da 
m esm a form a que, no m ovim ento 
uniform e, o espaço percorrido va
ria com t). Essa variação  é expressa 
pela fórm ula v =  v0 +  at.

As equações dos m ovim entos em 
que a própria  aceleração varia po
dem  ser obtidas a partir de elem en
tos que indiquem , por exemplo, 
com o a aceleração varia  com  o 
tem po (ou com o espaço). Utili- 
zam -se, em seguida, processos de 
in tegração, até obter-se a  lei que re
laciona o espaço percorrido  com  o 
tem po.

Um caso típico de m ovim ento 
com aceleração variável é o dos mo - 
vim entos oscilatórios.

Cinemática vetorial

Os m ovim entos podem  ser des
critos tam bém  m ediante vetores. 
Se, num instante conhecido, um 
ponto  m aterial está em  determ i
nado  ponto  (A) do espaço, sua po
sição, quan to  a um  sistem a de refe
rência, é determ inada por um 
vetor* cujas extrem idades são a 
origem  O do sistem a e o ponto  A 
—  orientado de O  para A. É o cha
m ado vetor-posição  do ponto m ate
ria l; e, à m udança de posição desse 
ponto  m aterial, dá-se o nom e de 
deslocam ento. M ovendo-se o ponto 
da  posição A para  um a outra  
B, cham a-se vetor-deslocam ento  
aquele cujas extrem idades são A e 
B, e cujo sentido é de A para B. O 
deslocam ento não coincide, neces
sariam ente, com a tra je tó ria : o 
ponto  pode mover-se de A p a ra  B 
segundo qualquer tra jetó ria , mas 
seu deslocam ento será um  só, dado 
pelo segm ento de reta orientado 
com  extrem os A e B. A m edida do 
deslocam ento coincide com  o com 
prim ento desse segmento.

Dividindo-se o vetor-desloca
m ento pelo tem po gasto  p a ra  o 
ponto  m aterial realiza-lo , obtém -se 
um novo vetor, cham ado vetor-ve- 
locidade média. A velocidade esca
lar m édia (que não é necessaria
m ente igual à m edida do 
vetor-velocidade m édia) define-se 
com o a razão  entre o com prim ento 
da  trajetó ria  e o tem po decorrido.

A velocidade instantânea  (ou 
seja, a velocidade do corpo num 
instante determ inado) é obtida m e
diante um processo de limite. C a l
cula-se essa velocidade no ponto  P 
da  trajetó ria  de um móvel, tom an 
do-se um a sucessão de segm entos 
dela. com  origem em P e su ce ss iv a 
m ente m enores. Mede-se a seguir a

IMa oscilação das molas e dos pêndulos aparece o m ovim ento harm ônico 
simples. (Pêndulo de Foucault, Museu da C iência e da Técnica de M ilão.)

O m ovim ento browniano, tra je tó ria  desordenada de partículas em suspen
são. pode ser observado ao m isturar-se uma gota de verniz à água (em 
cima). A linha quebrada (embaixo) m ostra trechos do percurso de uma parti- 
cuia o  a eventual posição do choque entre ela e uma molÔCUO Ú6 âgua.
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No estudo do m ovim ento de um corpo (como. por exemplo, um anel) animado de certa aceleração (A) em relação 
a um sistema referencial (uma placa de madeira com velocidade constante V), um observador perceberia o eixo 
do anel deslocando-se com uma aceleração q. Mas a velocidade do anel mostra-se diferente, de acordo com a 
localização do observador. Este fenôm eno é com um  a qualquer m ovim ento que ocorra na superfície da Terra.

velocidade m édia de cad a  um de
les; e o  lim ite p a ra  o qual a veloci
dade m édia tender é denom inado 
velocidade instantânea no ponto P. 
M atem aticam ente, isto é expresso 
da seguinte m aneira:

A x  dx

Vin'' " a i - o A i  ~~ dt 
ou seja, a velocidade instan tânea é 
derivada do espaço em relação ao 
tem po. O vetor-velocidade instan
tânea  é, analogam ente, obtido a 
partir  do vetor-velocidade média.

Se o vetor-velocidade in stan tâ
nea foi obtido p a ra  dois pontos A 
e B da  trajetó ria , a razão  entre a 
variação  de velocidade (ou seja, o 
vetor-diferença entre am bos os ve- 
tores-velocidade instantânea) e o 
tem po decorrido define um novo 
vetor: a aceleração vetorial média. 
P o r um processo análogo ao utili
zad o  para  calcu lar velocidade ins 
tan tânea , chega-se à aceleração 
instantânea: A v dv

A l —-o  A  t dt 
Substituindo-se v pela fórm ula que 
a  define, tem-se que

ydt J dJx

msl dl dl2 
ou seja, a aceleração instan tanea é 
a derivada segunda do espaço, em 
relação ao tempo.

Q ualquer objeto lançado a dis
tância  (míssil*) fica dotado  de m o
vim ento  balístico. Esse m ovim ento 
é estudado decom pondo-se seus 
elem entos (deslocam ento, veloci
dade, aceleração) em dois eixos 
perpendiculares, um horizontal e 
outro  vertical, cuja origem  é o 
ponto  de lançam ento do projétil (fi
gu ra  3, página 271). C onsideran
do-se que a  única aceleração pre
sente é a d a  gravidade, a 
com ponente vertical da  aceleração 
do projétil é "g* (vetor-aceleração 
da gravidade) e a com ponente hori
zontal é nula. A com ponente verti
cal da  velocidade do projétil será  v. 
sen a , (sendo a  o ângulo que o vetor- 
velocidade v do projétil form a com 
o eixo horizontal no ponto de lan
çam ento). A s características da 
projeção do m ovim ento balístico 
no eixo vertical serão idênticas às 
do m ovim ento do m esm o projétil 
a tirado verticalm ente com  veloci
dade v. seno. Por outro lado, a  pro
jeção  do movim ento, no eixo hori
zontal, será um m ovimento 
retilíneo uniform e com velocidade 
igual a v. cosa. A trajetó ria  des
crita  pelo projétil é um a parábola.

Movimento oscilatório

Dá-se o nome de periódico  ao 
movimento que se repete a interva
los iguais de tempo (como, por 
exemplo, o movimento circular uni

form e e o m ovim ento  ondulatório). 
Se um m ovim ento periódico se efe
tu ar alternadam ente num sentido e 
no sentido contrário , sobre um a 
m esm a trajetó ria , constitui-se um 
m ovim ento oscilatório . O m ovi
m ento da projeção de um m ovi
m ento circular uniform e sobre um 
d iâm etro  da  circunferência recebe 
o nome de m ovim ento  harm ônico  
sim ples (M H S; indicado na figura 
4, a página 271), que é a  form a 
típ ica do m ovim ento oscila tório . A 
palavra  "harm ôn ico” aparece por
que a  equação desse m ovim ento 
contém  um a função co-seno: x =  

2 i r

A cos — t 
T

onde A, a am plitude, é o desloca
m ento m áxim o do móvel (sendo 
igual ao raio  da  circunferência) e T 
é o período de m ovim ento, ou seja, 
o tem po gasto  pelo móvel para  exe
cu ta r um a vibração  ou oscilação  
com pleta (um a ida e um a volta  ao 
m esm o ponto d a  trajetória). Os 
deslocam entos são  contados a p a r 
tir do ponto m édio O da  trajetória, 
que é um segm ento de reta  de com 
prim ento 2 A.

O  M H S aparece, por exemplo, 
no m ovim ento d as lâm inas e d iap a
sões, fixos num a extrem idade e su
je itos a um a pertu rbação  na ou tra; 
na vibração das cordas e colunas 
de ar dos instrum entos m usicais; 
ou no m ovim ento oscila tório  das

m olas e dos pêndulos balançados 
com  pequeno ângulo de oscilação. 
Esporadicam ente, o M H S ocorre 
m esm o em prédios, pontes, etc. A 
lei da velocidade, nesse m ovim ento, 
é expressa pela equação:

27r 27T 
v = -  — A sen — ti e a do acele- 

T T
/ l i r \  2 i r  

ração  por: a = _  {— 1 A cos — t.
W  T 

A velocidade é nu la  nas duas extre
m idades d a  trajetó ria  e m áxim a no 
centro. O vetor que a representa 
está  sem pre dirigido no sentido do 
m ovim ento. A aceleração, ao con
trá rio , é um vetor de com prim ento 
m áxim o nas extem idades d a  tra je 
tó ria  e nulo em seu centro  para  o 
qual está constantem ente dirigido. 
Os vetores velocidade e aceleração 
do M HS constituem , respectiva
m ente, as projeções dos vetores-ve- 
iocidade do m ovim ento circu lar e 
a inda  de sua aceleração centrípeta.

Composição de movimentos

C om o todo vetor, a velocidade 
pode ser decom posta em  com po
nentes, assim  com o duas ou m ais 
velocidades podem  ser com postas 
num  vetor resultante. Se um móvel 
estiver sujeito a dois ou m ais m ovi
m entos sim ultâneos, o m ovimento 
resultan te pode ser determ inado 
m ediante uma sim ples som a de ve
tores. Um exemplo clássico é o 
barco  conduzido transversalm ente 
à corren teza de um rio: seu m ovi
m ento efetivo dá-se na d ireção e no 
sentido de sua velocidade ( v ) , que 
é igual à som a vetorial do vetor-velo- 
c idadedorio , V ,com o o vetor-velo
cidade do barco , Vt> (com  que ele 
se m overia em água parada).

C ham a-se vet<\r-velociaade de 
um  corpo em  relaçao a outro  (que, 
por sua vez, tam bem  está  em m ovi
m ento relativam ente à  Terra) a d i

feren ça  vetorial entre os vetores-ve- 
locidades dos dois corpos (am bos 
referidos à Terra). Assim , se A e B 
são dois autom óveis percorrendo 
um a estrada no m esmo sentido, 
com  velocidades (relativam ente _à 
T erra) respectivas de 50 e 80 quilô
m etros por hora, o vetor-velocidade 
B em  relação a A (V b a )  será igual 
a ví> — Va e a sua veloci
dade relativa (V b a) — já  que am 
bos os vetores têm m esm a direção 
e sentido —  é indicada porV o-V a 
=  80 — 50 =  30. Ou se ja: o carro  
B mpve-se com a velocidade de 30 
quilôm etros por hora, relativa
m ente ao carro  A. Se o carro  B es
tiver na frente, o m otorista de A 
percebe seu afastam ento  com essa 
velocidade. Já  o  vetor-velocidade 
A, em relação a B, é: Vba =  
Va — Vt> e sua velocidade rela

tiva é: Vab =  — 30 km /h. Isto 
é, o m otorista de B percebe que A 
vai ficando para trás a um a veloci
dade de 30 km/h.

Q uando os m ovim entos com po
nentes envolvem tam bém  acelera
ções, usam-se leis de com posição 
vetorial sem elhantes às que regem 
as relações de velocidade.

VEJA  T A M B É M : Coordenadas; 
Espaço; Gravidade; Ondas; R o ta 
ção; Vetor.
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bal. A lei do m enor esforço, aliada 
à capacidade de raciocínio, gerou 
um m undo de conforto tão  m ecani
zado que to m a o homem um ser de 
quem  se exige cad a  vez menos ação 
física. Além disso, esse m undo se
den tário  valoriza o hábito  de con 
tro la r as atitudes. M as, mesmo as
sim , pode-se sentir através do 
m ovim ento o que acontece no 
íntim o das pessoas. Assim , se um 
indivíduo reprim iu determ inada 
em oção, ela aparecerá num a fór
m ula involuntária qualquer (em sua 
expressão corpora l, na voz, etc.).

Atualm ente, a psicologia, a psi
qu ia tria , a pedagogia e a teoria da 
inform ação estão  redescobrindo o 
corpo  e suas m anifestações senso- 
riais e expressivas, a partir do pres
suposto de que o hom em  não e um 
ser djvidido em m ente, físico e 
em oção, m as sim um todo que deve 
ser reintegrado.

As artes de m odo geral e, m ais 
especificam ente, o teatro e a dança, 
procuram  proporcionar, através 
dessa_ redescoberta do corpo, uma 
relação espontânea e au tên tica do 
artis ta  com  o público, através da 
em patia  física.

Os precursores

O estudo do m ovim ento hum ano
Uma luta de judo libera uma série de ações que obedecem a determ inado ritm o de elaboração do m ovim ento. e do  com portam ento físico come-

Movimento
Humano

Todas as espécies da vida o rg â
n ica  contribuem  para  a existência 
de um grande e variado conjunto 
de tipos de com portam ento. A lguns 
entre  m ilhares de m ovim entos 
possíveis são escolhidos e repetidos 
de geração em geração, e o resul
tad o  é um a econom ia intuitiva de 
esforço, que contribui p a ra  a ad ap 
tação  ao meio ambiente.

Q uanto m enos com plexa é a 
fo rm a de vida anim al, m ais ela 
apresenta respostas au tom áticas, 
reflexos simples e atividades invo
luntárias. Subindo-se na escala an i
m al, ocorre a fusão do sistem a au
tônom o com as atividades 
sensoriais dos nervos que m antêm  
a  consciência inform ada (sistem a 
parassim pático  que provoca rea
ções de luta e fuga). D essa m a
neira, surge a capacidade de ad ap 
tação, ou seja, as respostas 
aprop riadas às diversas situações 
—  adquiridas ainda abaixo do 
nível da razão  e consideradas um 
princípio para o aprendizado ou
p ara  o reflexo condicionado.

A aprendizagem * do hom em  é 
regida principalm ente pela curiosi
dade. Suas vivências proporcio 
nam -lhe consciência de seu m undo 
e de  suas próprias capacidades, de
sem penhando im portante papel no 
processo de auto-afirm ação.

Raciocínio e expressão

No m ais ejevado grau da  escala 
dc tipos de com portam ento  enco-

tra-se um recurso  exclusivo do ser 
hum ano: o raciocínio. O homem 
pode con tro lar seus instintos, to
m ando decisões e responsabilizan
do-se por suas ações. Suas ativ ida
des m ecânicas dependem dos 
sentidos e do equilíbrio. Ele tem, 
po rtan to , dois sistem as para  rela
cionar-se com o am biente: o sensó
ria! (que o orienta  e lhe dá  sensação 
de estar em contato  com  o m undo) 
e o m otor  (que lhe perm ite lidar 
com  o m undo e com suas proprie
dades físicas —  desde a tro ca  de 
substâncias essenciais, com o o ar, 
até a troca  de inform ações).

Do ponto de vista d a  expressão 
corpora l, os com portam entos po
dem  ser divididos em sistem a au tô 
nom o (controle dos órgãos visce
rais e do sistem a nervoso); reflexos 
sim ples (inconscientes); atividades 
p róprias do crescim ento e desen
volvim ento físico; instintos vitais 
(au topreservação); necessidades so
ciais (au to-realização); reflexos 
condicionados (aprendizado); 
ações racionais; e com unicação.

Assim, reage-se sem pre de 
acordo com determ inados estím u
los. U m a criança pode chorar de 
fome (instinto), chorar de raiva 
(em oção) ou ainda por “ m anha” 
(raciocínio). N o entanto , as reações 
de ataque e defesa do sistem a ner
voso continuam  as m esmas.

A m aneira de utilizar os m ovi
m entos depende de fatores circuns
tancia is com o idade, origem  (am 
biente, cu ltura  regional, educação), 
grau  de m aturidade, necessidades 
básicas, condições psíquicas, etc.

N a sociedade m oderna, o ho
mem —  que geralm ente reconhece 
apenas os m ovim entos fam iliares 
padron izados —  tende a reprim ir 
suas m anifestações espontâneas 
não-codificadas, usando poucas 
fo rm as de com unicação nao-ver- Ginga: a expressão da alegria em m ovim entos que desafiam o equilíbrio.
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Cada gesto é rigorosam ente observado. A disciplina e a perfeita organização rítm ica abrem novas possibilidades corporais, como a arte da dança.

çou no século X V III. O s prim eiros 
que se preocuparam  com  essas pes
quisas eram  artistas: Jean-G eorges 
Noverre*, P ierre Beaucham p 
(1636-1719), F ranço is D elsarte 
(1811-1871), Emile Jaques-D al- 
croze (1865-1950) e outros. Esses 
a rtistas criavam  m odos simples de 
reproduzir no palco m ovim entos 
cotid ianos do hom em  —  e essa 
form a de expfessâo era utilizada 
tam bém  (por D alcroze, por exem
plo) para  facilitar o ensino da m ú
sica.

R udolf van Laban* criou um a 
teoria  que deu a base para  o estudo 
tot al.

Laban conseguiu enriquecer o 
vocabulário  do m ovim ento expres
sivo, am pliando os conhecim entos 
sobre o meio de com unicação mais 
vital do homem e colocando esses 
dados à disposição de especialistas 
de outros cam pos.

Laban tam bém  apoiou-se nos 
princípios básicos do m ovim ento e 
estudou-os pelo aspecto funcional e 
expressivo, de m aneira integrada. 
N ao se im portou som ente com  a 
m obilização das jun tas e o fortale
cim ento dos m úsculos, m as sobre
tudo com as influências recíprocas 
de ações corpora is e processos 
m entais e em ocionais. A nalisou e 
definiu a qualidade, o m odo com o 
a energia cinestética é despendida 
no esforço  do m ovim ento, a fo rm a  
desse m ovim ento, seu relaciona
m ento no espaço e a fluência do es
forço e da forma.

O fluir do m ovim ento estabelece 
a com unicação e o relacionam ento 
do indivíduo com o meio' ambiente 
pela o rgan ização  das seqüências 
das ações corporais. Isto  ocorre de 
duas m aneiras: restringindo ou li
berando o controle —  flu ên c ia  do 
esforço  —  e pela ordem seqüencial 
espacial —  fluência  da fo rm a . La
ban denom inou D inam osfera  o a l
cance total dos esforços hum anos; 
e Quinesfera, o alcance no espaço 
circundante do corpo, sem que este 
saia do lugar.

O s  m o v i m e n t o s  e s t á v e i s  ( n o s  
quais o centro de gravidade de

__ 5 6
2

1 3

4

> : 1/ _

No alto, gráfico básico elaborado por Laban. Abaixo, fragm ento dos m ovi
mentos de um bebê: 1) m ovim ento fo rte  com esfo rço ; 2) tem po :m ov im ento
súbito: 3) interrupção do movimento; A) esforço máximo; 5) fim do frasfl;
6) decrescendo: d im inuição do esforço: 7) m ovim ento leve e súbito.

quem  se m ovim enta esta  em cim a 
do suporte) são os que qualquer 
pessoa pode executar, e locali
zam -se na quinesfera. C om põem -se 
da delim itação tridim ensional do 
corpo: altura, largura e profundi
dade, que form am  a cruz dim ensio
nal. A extensão desta  p a ra  a d ireita 
e a esquerda configura três planos, 
cujos cantos ligados dão  origem  a 
um icosaedro (20 lados).

O s m ovim entos instáveis (nos 
quais o centro de gravidade de 
quem  se m ovim enta está fora do 
suporte) correspondem  aos execu
tados por um indivíduo colocado 
dentro de um cubo, no meio do ico
saedro, onde —  num  rodopio , de 
b raços e pernas abertos —  ele tenta 
alcançar os oito cantos do cubo. 
E xecuta assim  oito ações corpora is 
que form am  quatro  eixos diagonais 
irradiados para  fora do icosaedro. 
C ad a  um dos oito requer três ele
m entos m otores: força, tem po e es
paço.

A  form a e a expressão variam  de 
conform idade com o tam anho do 
indivíduo e ainda segundo o cam i
nho traçado  nas varias direções, 
podendo ser: centrais, se passar 
pelo centro do corpo; periféricos, 
se passar pela periferia da quines
fera; e transversais, se passar entre 
a periferia da quinesfera e o centro 
do corpo.

Esses conhecim entos form am  a 
base que possibilita a com preensão 
do com portam ento físico das pes
soas. No entanto, os com portam en
tos variam  individualm ente, pois 
cada  um seleciona e dosa  seus mo
vim entos de acordo com  sua m a
neira pessoal de adaptar-se  ao meio 
e suas exigências.

Com  base nesses dados, R udolf 
van L aban  elaborou um gráfico 
coreom étrico básico do m ovimento 
hum ano.

VEJA T A M B É M : Balé; Clássica, 
D ança; Coreografia; Dança; Ex- 
pressionism o,' Expressiva, D a n ç a i
Happening.
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Os m ovim entos sociais organizados, geralm ente recorrem à propaganda para arregim entar seus novos adeptos.
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e conscientes p ara  incitar à m u
dança. São processos em que a so
ciedade se transform a através da 
ação  d ireta de um conjunto de pes
soas conscientes d a  que querem. 
As m udanças surgem com o reação 
a situações de descontentam ento 
com  certas condições de vida.

Para provocar o aparecim ento 
desses m ovim entos sociais, os que 
lutam  por um a nova ordem  social 
tentam  tornar a parte da  população 
com  gue se identificam  consciente 
da m a situação em que ela se en
contra , coletivam ente, e das possi
bilidades de se m udar esse estado 
de coisas.

Tentativas de sistematização

O sociólogo H erbert Blumer 
(1900- ) fala da existência de 
m ovim entos sociais gerais. T ra 
ta-se de um a tendência cultural 
nova caracterizada por esforços 
persistentes m as descoordenados 
em direção a objetivos vagos; os 
líderes exercem influência indireta 
e não  há uma ideologia bem defi
nida. O  m ovim ento hippie, da dé
cad a  de 60, ilustra essa definição.

Os m ovim entos gerais podem  
constitu ir a base dos movim entos 
sociais específicos, que apresentam  
objetivos bem determ inados, lide
rança* organ izada e um a ideologia 
que justifica racionalm ente esses 
objetivos. M uitos critérios podem 
ser usados para distinguir os d iver
sos tipos de m ovim entos sociais. 
Eles podem  ser identificados pela 
classe ou cam ada social que 
atraem  p a ra  suas fileiras e cujos in
teresses defendem : é o caso dos 
m ovim entos operário , cam ponês, 
agrário , etc. O utros, com o os m ovi
m entos de juventude, de direitos fe-
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A referência a movim entos so
ciais nem sempre é precisa, pois, na 
v ida  associativa, quase tudo pode 
ser concebido em  term os de m ovi
m ento*: a configuração social sofre 
um processo quase ininterrupto de 
m udança*. U m a eleição, por exem 
plo , pode m udar o equilíbrio an te
rio r de poder. Por outro lado, o s  fa 
tos ' sociais, apesar de sua 
variabilidade, obedecem  a certas 
regras e mesmo os acontecim entos 
que m udam  certo  estado de equilí
brio  são m uitas vezes previsíveis e 
esperados. C om o o equilíbrio so
cial é assim  instável, o estudo dos 
m ovim entos sociais procura dife
renciar os processos pelos quais as 
sociedades subsistem  ou transfor
m am -se das estru tu ras que cond i
cionam  esses processos.

Nas sociedades, todo equilíbrio é 
tensão e toda  tensão é resultado de 
oposições entre grupos, interesses e 
valores. “ R uptura do equilíbrio” , 
portan to , é apenas um a força de ex
pressão  usada para  indicar que um
e r u p o  c o n s e g u iu  s o m a r  r e cu rso s
(políticos, cu lturais e m ateriais)

para  im por-se sobre outros grupos. 
E ssa im posição faz-se por interm é
dio de técnicas sociais com plexas 
que im plicam  a obtenção de con
sensos, de valores com partilhados e 
difundidos (caracterizando uma 
ideologia*) e de algum a aceitação 
do dom ínio exercido (o que lhe 
confere legitimidade).

O  funcionam ento d a  sociedade e 
dos grupos que a com põem  decorre 
do m ovim ento da  vida social —  
um processo cujo m otor é oposi
ção , luta, dom inação, etc. —  de 
uns grupos sobre outros, nos d iver
sos graus de organização e estru tu 
ração  de cada grupo. As próprias 
estru turas existem e m antêm -se na 
m edida em que vivem por interm é
dio dos a tos cotid ianos que refa
zem as condições de existência e os 
com portam entos passados ê  ao 
m esm o tem po, os desfazem . E das 
m últiplas oposições e lutas entre in
teresses e pessoas que nasce tanto  
a perm anência com o a m udança.

São m uito variadas as form as 
pelas quais as sociedades se tra n s
form am . As m udanças são p rovo
cadas pelo desenvolvim ento tecno
lógico, económ ico ou, m uitas 
vezes, são conseqüência do contato  
com  o u tras sociedades. A vida das 
pessoas altera-se gradativam ente 
sem que elas saibam  o que acon te
cerá a p a rtir  dessas transform ações.

A s  v e z e s ,  o s  m o v im e n to s  s o c ia is
aparecem  com o esforços coletivos Na Argentina, o líder Perón tornou-se sím bolo de um m ovim ento político.
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m ininos e de m inorias étnicas ou 
cu lturais, dirigem-se a  segm entos 
específicos da  população. O s m ovi
m entos são classificados tam bém  
em relação ao tipo de instituição
—  política, religiosa, etc. —  a que 
se referem seus valores e objetivos. 
D ependendo da extensão das mu 
danças a  que se propõem , são revo
lucionários (quando visam m udar 
toda  a estru tu ra  social) ou refor
m istas (os que aceitam  as institu i
ções e os valores básicos da  socie
dade, m as procuram  corrig ir suas 
deficiências e inadequações).

Os m ovim entos sociais nascem  
em determ inadas condições h istó ri
cas e acabam  por desaparecer. A l
guns porque obtêm  sucesso, com o 
no caso dos m ovim entos em prol 
do voto fem inino; outros porque se 
transform am  em grupos de pressão 
(em sindicatos, por exemplo). O ca
m inho que percorrem  e o m odo 
com o se extinguem  são sem pre par
ticulares; os m ovim entos tem uma 
carre ira  no decorrer d a  qual vão 
m udando de características. C ertos 
objetivos podem ser a lcançados e 
surgirem  ou tros, a ideologia tende 
a ser reform ulada com o correr do 
tem po. Pode tam bém  haver m u
dança  nas tá ticas do m ovim ento e 
nas respostas da  sociedade a ele. 
U m a reação tolerante perm ite que 
o grupo* se organize abertam ente e 
conte com  o apoio m anifesto de 
grande parte da população ; m as, se 
seus objetivos forem considerados 
incom patíveis com  um a rígida o r
dem  social vigente, seus m em bros 
são perseguidos e obrigados a o rg a 
nizar-se clandestinam ente.

Organização do movimento

Na etapa  de inquietação social 
de um m ovim ento qualquer é m uito 
im portante o papel do agitador. Na 
fase de agitação popular, o sentido 
do m ovim ento torna-se m ais claro ; 
os líderes tendem a ser profetas ou 
reform adores. N o estágio de fo rm a
lização, o m ovim ento organiza-se 
quanto  à  disciplina, tá ticas e re
g ras; os líderes aparecem  com o ho
mens de Estado. O m ovim ento cris- 
taliza-se num a organização com 
estru tu ra  definida e um corpo espe
cializado de funcionários. O s líde
res tendem  a tornar-se adm inistra
dores.

Com o todas as form as de com 
portam ento  coletivo, os m ovim en
tos sociais —  m esmo não sendo or
ganizações form ais —  precisam  de 
certo  grau de organ izaçao  para m o
bilizar as pessoas nas ações coleti
vas. É a o rganização que fornece 
coerência e estru tu ra ao m ovi
m ento. Partidos políticos ou asso
ciações cívicas e sindicais podem 
assum ir essa função organ izató ria , 
que consiste em prom over manifes^ 
tações e com ícios, publicar notícias 
e panfletos e determ inar estratégjas 
da  cam panha. M uitas organizações 
podem  surgir no esteio de um único 
m ovim ento. Foi o que aconteceu 
no m ovim ento dos negros am erica
nos em prol dos direitos civis, que 
teve líderes tão  opostos com o 
Stockley C arm ichael e M artin* 
L uther King. A m udança da  auto- 
imagem do negro am ericano, que 
foi sendo desenvolvida jun to  com 
as diversas tendências do m ovi
m ento, fez com que a ênfase n a  in-

A Revolução industria l cria um proletariado empobrecido. Surge a luta pela 
liberdade de organização sindical. (M anifestação em Londres. 1824.)

Liderado por Mao. o m ovim ento com unista chinês derrubou a velha ordem

tegração com  o branco  desse lugar, 
na m aioria das organizações, a 
um a lu ta pela_com unidade negra, 
pela valorização e im posição dos 
valores negros.

Os prim eiros traços de um m ovi
m ento social aparecem  nas atitudes 
e iniciativas individuais, no sentido 
de divulgar certas idéias que se 
apresentam  como um a resposta aos 
prováveis anseios de um a parte  da 
população. Elas se propagam  rap i
dam ente, através de conversas, reu
niões e um a litera tura que com eça 
a se desenvolver. N essa fase, sao 
m uito úteis figuras carism áticas 
cjue atraem  a atenção, exaltando os 
anim os e conclam ando à ação.

No início, é im portante o recru
tam ento de pessoal, feito através da 
p ropaganda e da agitação no sen
tido  de aum entar a  insatisfação e a 
inquietação e capitalizá-las por 
meio de idéias, prom essas -e críti
cas. O com panheirism o inform al e 
a sim patia  que se desenvolve entre 
os participantes c ria  um sentim ento 
de solidariedade interna que dá 
v ida e fo rça ao m ovim ento, fa
zendo com  que os m em bros se sin
tam  diferentes —  “eleitos” , “ pre
destinados” —  do resto da 
sociedade. O desenvolvim ento de 
um a m oral grupai dá  persistência e 
determ inação ao m ovim ento. Ao 
lado disso, a crença na retidão dos 
propósitos e na ob tenção  dos alvos 
pode transform ar o m ovim ento 
num a m issão quase sagrada, desen
volvendo um a atitude sectária  entre 
os mem bros. Isso reforça o m oral 
do grupo: o com portam ento  ceri
m onial e o uso de um apara to  ritual 
fortalecem  a coesão interna. Os 
participantes têm  am pliada a sen
sação de apoio, e reforçam  sua ade
são ao m ovim ento através da  ado
ção  de símbolos* (slogans, gíria*, 
hinos, gestos expressivos e 
uniformes).

A tá tica  operató ria  é outro dos 
m ecanism os que Blumer considera 
essenciais ao desenvolvim ento de 
um m ovim ento social. D epende 
sempre do meio em que opera, e 
tra ta  da adesão de novos m em bros, 
da conservação dos antigos e dos 
m eios a serem em pregados para 
que se atinjam  as m etas. O s m eca
nism os operatórios estabelecem  um 
program a, m antêm  a d iscip lina e 
prom ovem  a lealdade. A ideologia 
e um  dos m ais im portantes desses 
m ecanism os, pois tende a sim plifi
car as idéias, estabelecer um a ver
dade e, em nome disto, exigir ação. 
A justificativa dos m ovim entos en- 
contra-se na ideologia, que fornece 
um conjunto de valores, argum en
tos e defesas, em resposta  às in d a
gações, desejos e esperanças das 
pessoas. No século X IX  surgiram  
grandes ideologias de alcance uni
versal e hum anístico, com o o m ar
xism o e, até certo  ponto , o libera
lismo*, visando a igualdade social 
e a liberdade. As ideologias poste
riores eram  restritas a  espaços me
nores e preocupavam -se com o de
senvolvim ento econôm ico e a 
soberania política (nacionalism o, 
pan-arabism o, etc.).

VEJA T A M B É M : Instituições S o 
c ia is ;  M udança Social; R evolução, 
Sistem a Social; Sociedade.
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Mozart

N ascido a  27 de janeiro  de 1756, 
JohannesC hrysostom usW olfgangus 
Theophilus M ozart com eçou a ínte- 
ressar-se pela m úsica aos quatro  
anos de idade, assistindo aos es tu 
dos de sua irm ã N annerl. Com 
cinco anos, revelava ex traordinário  
dom ínio sobre o cravo e o violino, 
além  de com por suas prim eiras pe
ças. Em 1762, viajou com a fam ília 
p a ra  M unique, onde o grande elei
tor M axim iliano (1722-1777) rece
beu-os p a ra  um recital. Em se
guida, foram  a Viena, capital do 
im pério e centro da  vida artística 
internacional. N essa cidade, o me
nino com pôs diversas peças, com o 
Allegro  em  S i B em ol para C ravo  
ou Clavicórdio  —  I. K . 3  e o M i
nueto em  Fá M aior para C ravo ou 
C lavicórdio  —  I. K . 6.

A presentando-se a públicos dife
rentes, o prestígio de W olfgang e 
N annerl crescia paralelam ente à 
vaidade do pai.

Alguns meses depois, com escar
latina, o menino foi afastado dos 
aplausos aristocráticos. Sua recu
peração foi rápida, mas os d istú r
bios renais conseqüentes da doença 
acom panharam -no durante to d a  a 
vida.

No fim de 1762, a fam ília M o
zart retornou p a ra  Salzburgo. Em 
jun h o  do ano seguinte, as crianças 
v iajaram  para M unique e apresen
taram -se em diversos recitais. O su
cesso que conseguiam  a  cada apre- 
sentaçao fez com  que o velho 
Leopold se transform asse num ver
dadeiro  exibicionista. Além de gas
tar a infância dos filhos em exausti
vos estudos, viagens e concertos, 
preocupava-se m ais em apresentá- 
los com o fenôm enos, com o a tra 
ções circenses, do  que em dem ons
tra r  o ex traordinário  valor artístico 
de ambos. N essa época, foram  pu
b licadas em Paris quatro  sonatas 
p ara  violino e cravo (ou clav icór
dio) de W olfgang.

Em 1764. Londres conheceu o 
talento  do m enino. C ontudo, a tem 
p o rada  teve de ser interrom pida 
porque Leopold adoeceu. A fam ília 
então foi viver uns tem pos em 
C helsea, onde o pequeno M ozart 
conheceu Johann C hristian  Bach 
(1735-1782), filho de Johann Se- 
bastian  Bach*. C hristian  colocou 
M ozart em  con ta to  com  toda a m ú
sica contem porânea e levou-o a as
sistir às apresentações de Haen- 
del*. A influência de C hristian  e de 
Haendel aparecem  nas cinco sona 
tas e nas duas sinfonias que W olf
gang com pôs nesse ano.

D epois de várias viagens, a  fam í
lia retornou p ara  casa, em 1765. 
No ano seguinte, M ozart com pôs 
seis sonatas, três peças sacras, uma 
cena para  orquestra  e duas séries 
de variações para  cravo.

Em 1768, foram  novam ente para 
V iena, onde M ozart conheceu o li- 
b retista  M etastásio e conquistou  a 
sim patia de Schrattenbach (prínci- 
pe-arcebispo de Salzburgo), que o 
con tratou  para servir em sua 
capela.

Licenciados pelo arcebispo,

Considerado m enino-prodígio pelas mais exigentes platéias, M ozart acabou sobrevivendo com o músico errante.

O s M o zart fo ra m -se  de A u g u sta  (em  cim a) p a ra  S a lz b u rg o  (e m b aix o ), c id a d e  
natal do compositor, que se revelou pequena demais para seu talento.

M ozart e o pai v iajaram  para  a  Itá 
lia. Em janeiro  de 1770, o rapaz 
deu um recital n a  A cadem ia M usi
cal de Verona. G raças ao sucesso 
de suas apresentações, ácabou 
sendo eleito M estre de C apela H o
norário  da Instituição.

E as viagens continuaram : M i
lão , Parm a, Bolonha, F lorença, 
R om a e Nápoles. C oncertos, sinfo
nias, sonatas, óperas, m issas e pe
ças sacras m ais curtas, m inuetos e 
d ivertim entos som avam -se a sua 
o b ra , assinada com  o pseudônim o 
de W olfgang A m adeus M ozart.

M úsica e drama

Ele havia se transform ado num 
m ito : o m enino-prodígio que aba
la ra  a Europa. E a queda foi igual
m ente rápida: já  em 1771 ninguém 
considerava M ozart um m enino e 
m uito menos um prodígio. Seu ta 
lento com o com positor e instru 
m entista crescera, m as o b rilhan
tism o de um m úsico “ adulto”  não 
constitu ía  novidade p ara  a refinada 
nobreza européia, que tinha deze
nas deles à sua disposição.

A fora isso, novos problem as sur
giram  com  a substituição do A rce
bispo Schrattenbach pelo C onde 
H yeronim us de Colloredo. ainda 
em 1771. H yeronim us chegou a 
apresentar um a am eaça form al de 
dem issão, caso M ozart e o pai 
viajassem .

Leopold, com o cansaço de seus 
58 anos, preferiu ficar em S alz
burgo jun to  com  N annerl. W olf
gang e a mãe, porém , saíram  d a  c i
dade à procura de em prego fixo.
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M as, em todos os lugares onde che
gavam  só encontravam  decepções. 
O artista  antes tão adulado era 
alvo de críticas e hostilidades de
vido a sua obstinação em ser um 
artista  independente, não  se sujei
tando  aos patrões.

A pesar de todas as dificuldades, 
o rapaz  continuou trabalhando. Em 
1777, em M annheim , escreveu a 
Sonata  para  P iano em  D ó M aior
—  I. K . 309.

No ano seguinte, sua mãe m or
reu em Paris. M ozart perm aneceu 
alguns m eses na cidade e depois re
tornou p a ra  Salzburgo, onde, can 
sado e hum ilhado, pediu um em 
prego ao arcebispo.

Em 1779, escreveu um a obra- 
prim a, a M issa da Coroação  —  I. 
K . 317, além de quatro peças litúr- 
g icas, duas sonatas, três sinfonias, 
duas m archas orquestrais e os D i
vertim entos para Orquestra em  R é  
M aior —  I. K . 334.

Em janeiro  de 1781, estreou Ido- 
m eneo, R è  d i Creta, um a ópera 
p ara  o carnaval de M unique que 
lhe fora encom endada pelo eleitor 
P alatino  da  Baviera e que seria sua 
com posição predileta até o fim  da 
vida. Nesse m esmo ano retornou a 
V iena e rom peu definitivam ente 
com  H yeronim us. M udou-se p a ra  a 
pensão da  viúva W eber, com cuja 
filha, C onstanza , casou-se em 
1782.

Em junho  de 1783, nasceu o pri
m eiro filho do casal, que m orreria 
no ano seguinte. P ara M ozart, a 
m orte da  criança representou, além 
de um profundo abalo, um a espécie 
de agouro de novas desgraças. Em 
1785, ele com pôs M úsica Fúnebre 

para  Orquestra, I. K . 477.
M as a alegria, a serenidade e o 

equilíbrio —  traços m arcantes de 
sua personalidade —  ressurgiriam  
pouco a pouco nas peças seguintes. 
U m a delas, a ópera /4s B odas de 
Fígaro  (1786), foi considerada sub
versiva pelo im perador: m ostrava, 
além  de nobres e servos lu tando 
pelo m esmo ideal, a ascensão da 
burguesia. Repudiado pela corte  e 
pelo público burguês, cheio de dívi
das e com a saúde sem pre em declí
n io , M ozart retom ou a vida de m ú
sico errante.

C onstanza  (que perdera três  fi
lhos) viajou para  Baden, onde foi 
fazer um tra tam ento  num a estância  
term al. C om  saudades da  esposa, 
M ozart com pôs a  ópera A  F lauta  
M ágica  (1791), que obteve grande 
sucesso jun to  ao público. Sua situ a
ção  financeira, no  entanto , não  me
lhorou —  tan to  que um  grupo de 
húngaros ofereceu-se para  pagar 
ce rta  quan tia  anual p a ra  que o 
com positor pudesse m anter “ um a 
existência condigna”.

M as e ra  tarde dem ais: a nefrite 
crôn ica que o acom panhava desde 
a infância consum ia suas últim as 
forças. M ozart m orreu a 5 de de
zem bro de 1791; ao lado do corpo 
foi encontrado o m anuscrito  de um 
R équiem , últim a de um a série de 
quase 650 com posições. D estaca
ra  se em todos os ram os d a  com po
sição —  n a  m úsica instrum ental de 
concerto e de câm ara, no m elo
d ram a, na m úsica sacra.

Mudança 
Cultural

A cultura* é m utável com o a 
sociedade*. D esse m odo, os pa
drões característicos de um povo
—  com portam entos, costum es, 
sím bolos, valores, m odo de vida em 
cad a  esfera de atividade — , em 
b o ra  articulados num todo cultural, 
estão  sujeitos a transform ações ao 
longo da  h istória, conform e a d in â 
m ica interna desse povo, seus con
ta to s com outros povos ou com no
vas condições de vida. Tais 
transform ações __—  as m udanças 
cu lturais —  são  freqüentemente 
acom panhadas de tensões e confli
tos.

As m udanças culturais podem  
ser classificadas em endógenas, 
quando  são produzidas no interior 
de um a cultu ra  e exógenas, se p ro
vêm de con tatos com ou tra  cultura. 
O s processos de m udança em que 
estão  envolvidas duas ou m ais cul
tu ras podem assum ir a form a de 
acu ltu ração  (con tato  direto e co n tí
nuo entre dois grupos que provoca 
m udanças nos dois universos cu ltu 
ra is originais e freqüentem ente o 
aparecim ento de novas configura- 
çoes resultantes desse con ta to ) ou 
por difusão (propagação de ele
m entos cu lturais, m esm o sem con 
ta to  direto entre as culturas).

As m udanças são consideradas 
parciais, quando a cu ltu ra  preserva 
sua unidade, apesar d a  substitu i
ção , perda ou incorporação  de no
vos elem entos; ou totais, quando 
há  a perda da  identidade cultural 
de um ou dos dois grupos. F re
qüentem ente, este é o  caso  da  acu l
tu ração  de grupos triba is em con
ta to  com  povos “civ ilizados” .

Primeiras teorias

Em bora estudos atuais de an tro 
pologia* enfatizem  que qualquer 
processo de m udança cultural deve 
ser entendido basicam ente dentro 
dos marco.s históricos de cada so
ciedade, a  busca de um a explicação 
genérica para  os processos de m u
dan ça  cultural e os fatores que ne
les operam  sem pre foi um a preocu
pação  central nos debates das 
ciências sociais.

U m a das prim eiras ten tativas de 
form ular essa explicação foi e labo 
rad a  no quadro  de pensam ento do 
evolucionism o*, defendido por Le
wis H. M organ* e outros. Esses au
tores acreditavam  que todos os po 
vos estavam  sujeitos às m esmas 
fases de m udança cultural, o que 
foi desm entido pela  m oderna an tro 
pologia. Por tras desse esquem a de 
“evolucionism o unilinear’ está  a 
idéia de que o m odo de vida “civili
zad o ” (o das cham adas “ nações de 
sen volvidas”) seria superior aos de
m ais e de que os atuais povos 
“prim itivos” (conceito derivado da 
teoria  evolucionista) corresponde
riam  a um a preservação do estágio

de “ infância” da  hum anidade. Em 
um a versão m oderna, as form ula
ções da  teoria da  m odernização*
—  que apresenta um a oposição en
tre m odos de v ida “ trad ic ional” e 
“ m oderno”, correspondendo a  está 
gios durante os quais o segundo 
fa rà  necessariam ente desaparecer o 
prim eiro —  assem elham -se m uito 
aos esquem as .d e  evolucionism o 
uni linear: propõem  a noção de m u
dança  cultural com o inevitável e 
d irig ida a  um fim.

R espondendo aos evolucionistas, 
que tinham  por pressupostos a  uni
dade da  hum anidade e a noção de 
que todas as sociedades seriam  le
vadas cedo ou tarde ao mesmo de
senvolvim ento, a escola do difusio- 
nism o* propôs um a visão do 
homem com o ser criador de cu ltu ra  
m as sem grande inventividade: as
sim , existiriam  uns poucos centros 
de inovação dos quais partiriam  as 
invenções hum anas, que, pór difu
são , alcançariam  núm ero cad a  vez 
m aior de povos.

O vasto m aterial em pírico acu
m ulado nas pesquisas de cam po 
das prim eiras décadas do século 
X X  perm itiu um avanço na expli
cação  dos fatores de m udança cul
tural. Esses estudos provaram  que 
não  havia um  m odo de vida “ prim i
tivo” e sim um a grande diversidade 
de costum es entre sociedades ditas 
“prim itivas” . C onsiderando cada 
um a com o acontecim ento histórico 
original, os adeptos do funciona
lismo* em an tropologia procura 
vam  constatar a  constituição in
terna  de cad a  sociedade, estudar a

V E JA  T A M B É M : M úsica.
Sngundn os evolucionista*. as particularidades do in st itu iç õ e s , c o m o  o c a s a m e n to , aao  algumaa daa earacteriaticaa

que dividem as populações em "primitivas" e "civilizadas", até que mudanças culturais as aproximem.
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fo rm a pela qual cada instituição 
(casam ento*, fam ília*, ritual*) con
tribu ía  para  fo rm ar um a to talidade 
com  sentido próprio.

As causas da mudança

M as as transform ações que 
ocorriam  nessas culturas eram  uma 
evidência à qual os antropólogos 
não podiam  ficar alheios; princi 
pal mente porque a colonização eu 
ropéia resultara na desintegração 
dos m odos de vida dos povos “ pri
m itivos” , m udando radicalm ente 
suas culturas. Sobre as causas des
sas m udanças, raram ente houve 
consenso entre os funcionalistas. 
A lguns, privilegiando fatores de 
origem  externa, viam na  substitu i
ção  das instituições* sociais p rim i
tivas por suas correspondentes “c i
v ilizadas” a  principal fonte de 
m udanças. P ara eles, o resultado fi
nal seria a identificação total dos 
povos “prim itivos” com  a cu ltu ra  
‘civilizada”  ou o surgim ento de 
um a nova cu ltu ra  através da  com 
binação  original (fusão) de elem en
tos provindos de am bas as cultu ras 
em contato. O utros antropólogos, 
destacando fatores de ordem  in
terna, viam  o conflito  e a m udança 
com o elem entos constitutivos de 
todas as sociedades. P ara  eles, as Violentos ou pacificos, os contatos com os europeus transform aram  as culturas dos povos triba is  africanos.

Instrum entos de uma civilização podem te r funções d iferentes quando usa
dos por outros povos. (Lapão acendendo fogo com uma perfuratriz.)

m udanças por que passam  as socie
dades “prim itivas”  são um a ca ra c 
terística inerente a e las: o fa to  de 
as transform ações se acentuarem  
com  a co lonização não  significa 
que m ais tarde essas sociedades 
n ão  encontrariam  novas form as de 
harm onia e equilíbrio.

Os críticos do funcionalism o 
acentuam  o dinam ism o das cu ltu 
ras: os elem entos cultu rais estão 
sem pre se readaptando e, em bora 
constituam  um a to talidade cultu  
ral, esta nem sempre é in tegrada ou 
harm oniosa; pode ser fo rm ada de 
elem entos contraditórios, que refle
tem  os interesses de cad a  socie
dade. A tribui-se ainda aos funcio
nalistas o erro de considerarem  
cad a  sociedade isoladam ente 
(m esm o adm itindo m udanças por 
influência externa), quando o im 
portan te  seria considerar que elas 
se relacionam  no tem po ou no es
paço e se influenciam  m utuam ente.

A d inâm ica d a  incorporação das 
inovações pelas culturas em mu 
d an ça  foi especialm ente tra tada  
nos Estados Unidos, pela escola 
cu ltu ralista , que considera a  cul
tu ra  um a to talidade relativam ente 
au tônom a da  sociedade: a única 
fonte possível de m udança seria a 
adição  de novos elem entos ao con
teúdo to tal da cultu ra, o que leva 
a um a revisão do repertório já  exis
tente e conseqüente abandono  de 
alguns elem entos ou traços cultu 
rais. Esse m ecanism o só seria 
possível através do_ processo de 
descoberta  ou invenção, que depen
deria  apenas da  atuação  dos indiví
duos. M as o indivíduo não cria de 
m aneira absolu ta : está condicio
nado pela configuração  geral da 
cultura  em que vive, de m odo que 
sua própria  criação  estará  lim itada, 
a  com eçar pela herança cultural.

Essa criatividade, responsável 
pelo m ovim ento das culturas, pode

ser solicitada por exigências advin
das do con tato  com  ou tras socieda
des ou sim plesm ente por um a d in â 
m ica interna (de m om entos de crise 
ou de situações norm ais onde um 
aperfeiçoam ento é necessário). A 
sociedade, entretanto , não está 
igualm ente interessada em todas as 
invenções: ela tende a privilegià-las 
em determ inados cam pos e a deses
tim ulá-las em ou tros, conform e os 
padrões gerais vigentes.

C om o é impossível a  invenção a 
p a rtir  do nada, o s culturalistas sus
tentam  que as condições para o de
senvolvim ento das capacidades 
criadoras do inventor residem no 
conteúdo da  cu ltu ra  em que ele 
opera. E m bora elem entos culturais 
sem elhantes possam  ser inventados 
em culturas diferentes (invenções 
paralelas), reserva-se um im por 
tan te  papel à  difusão  de um a inven
ção  de um a cu ltu ra  para  ou tras. (O 
m ilho foi cultivado prim eiro pelos 
m aias e, paralelam ente, por outros 
povos; a pólvora inventada pelos 
chineses foi inco rporada  com 
grande eficácia pela cu ltu ra  ociden
tal, etc.) Nesse processo de difusão 
de inventos, cad a  elem ento é rein 
terpretado antes de ser incorporado, 
a travésde  um a redefinição de função 
ou de significado que o com patibi 
lize com  a cultura  receptora.

A crítica que se faz aos cu ltu ra
listas é a de que enfatizam  o papel 
do indivíduo no processo de m u
d an ça  cultural, que passaria  assim  
a  encontrar sua explicação m ais ao 
nivel da  personalidade que da  so
ciedade; e tam bém  de que o pro
cesso de difusão quàse nunca 
ocorre  espontaneam ente, e sim 
com o conseqüência da  dom inação 
de um povo por outro, que p rocura 
im por seu modo de vida.

N a ten tativa de estabelecer um 
determ inado nexo entre todas as si
tuações particu lares de m udança
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cu ltural, os progressos da  an tropo
logia perm item  identificar funda 
m entalm ente duas grandes tendén 
cias, que orientam  e se alim entam  
dos processos de conflito*, inven
ção e difusão. Assim , configura-se 
um a tendência orien tada para  a 
convergência das várias culturas, 
pela hom ogeneização im posta a 
partir  da  contínua expansão da  so
ciedade industrial; e ou tra , resul
tante da configuração e história ca 
racterísticas de cada  cultura, 
apontando  no sentido de m udanças 
orig inais e po rtan to  divergentes.

A atuação  paralela  de forças 
convergentes e divergentes, com 
predom ínio o ra  de um as, o ra  de ou
tras, tem perm itido pensar a evolu
ção  social não m ais em etapas, 
com o queria M organ, m as em ter
m os de desenvolvim ento desigual. 
E ssa desigualdade, fonte de proces
sos de conflito e dom inação, pode 
ser vista com o ponto  de partida 
para  novos processos de diversifi
cação  das culturas.

VEJA T A M B É M : Antropologia;
Cultura; D ifusionism o; Estrutura- 
lism o; E volucionism o; F unciona
lism o; M udança Social; Prim itivos,
Povos. A Revolução Francesa acarretou uma série de mudanças sociais que influíram  no panorama po lítico  ocidental.

A substitu ição de hábitos ''p rim itivo s " por outros "c iv ilizados", fru to  do con 
tato de sociedades desiguais, é uma das form as de mudança cultura l.

Mudança Social

A noção de m udança social va
ria de acordo com  a  concepção de 
sociedade* à qual se liga. Com te*, 
por exemplo, entendia a m udança 
com o um processo evolutivo d a  ra 
cionalidade. P a ra  ele, o pensa
m ento evoluía em três estágios: teo
lógico, m etafísico e positivo.

Já  para  M arx*, a base (ou infra- 
estru tu ra, segundo sua term inolo
gia) d a so c ie d a d e  seria o m odo de 
produção e a ela estariam  referidas 
em últim a instância todas as o u tras 
esferas da  form ação social. N essa 
concepção, a m udança social é en
tendida com o m udança estru tural, 
ou seja, transform ação  de um 
m odo de produção  em outro.

Porém , a expressão “ m udança 
soc ial” é associada m ais com u 
m ente a um  ponto  de vista  quanti 
ta tivo: é entendida não  apenas 
com o a m udança que atinge a es
tru tura*  em que se baseia a socie
dade mas, em sentido m ais am plo, 
com o to d a  variação  ou  m odifica
ção  nos processos, padrões, ou for
m as sociais (inclusive dentro de um 
m esm o m arco estrutural). Faz 
p arte  dessa perspec tiva  a teoria  da 
m odernizaçao*, segundo a qual a 
m udança se opera do “ trad ic ional” 
para ,o  “ m oderno” .

As prim eiras teorias que se ocu
param  da m udança social estão  li
gadas ao evolucionism o* e questio
naram  basicam ente o problem a das 
“origens” : o surgim ento da fam í
lia*, da  religião , do Estado*. A 
partir  daí, esboçaram -se estágios 
sucessivos através dos quais se de
senvolveram  as instituições. Essa 
evolução seria linear: cada socie

dade passaria  pelos m esm os está
gios. Entre os defensores da  teoria 
evolucionista estão  Darwin*, M or
gan*, C om te e Spencer*.

D epois surgiram  as teorias do 
equilíbrio, que têm suas raízes no 
funcionalism o* e representaram  
um esforço para  exam inar as rela 
ções entre instituições e estru turas 
sociais. Para T alco tt Parsons 
(1902- ), por exemplo, há uma 
seqüência de variáveis evolutivas 
universais, e cad a  um a delas é con
d ição  necessária ao desenvolvi
m ento de níveis mais com plexos de 
organização* social. P ara  os críti
cos dessa abordagem , a sua p rinci
pal falha é não levar em conta dife
renças de tem po e de espaço. A 
sociedade é tom ada com o “o rga 
nism o em funcionam ento” , no qual 
se procuram  identificar fundam en 
talm ente os m ecanism os pelos 
quais a  ordem  social se m antém  em 
relativa estabilidade. Assim , em 
oposição ao funcionalism o, a ab o r
dagem  histórica adota um a visão 
d inâm ica: ocupa-se das fo rças e 
processos que causam  as variações 
da  vida social.

Entretanto, alguns estudiosos da 
m atéria  acreditam  que não há um a 
verdadeira oposição entre as ab o r
dagens funcionalista e histórica, 
pois am bas estudariam  os m esmos 
processos sociais, em bora o rde
nando  e interpretando diferente
m ente suas observações. T an to  a 
abordagem  histórica quan to  a fun
cionalista  vêem a sociedade com o 
um sistem a constituído de partes 
inter relacionadas e interdependen
tes. M as, enquanto os funcionalis 
tas se ocupam  dos processos pelos 
quais os indivíduos m udam  de um 
papel ou status  a ou tro , num a es
tru tu ra  social relativam ente estável, 
os que adotam  a visão histórica 
ocupam -sc dos processos que alte
ram  a p rópria  estru tura.
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H á autores que enfatizam  deter
m inado fator no processo de m u
dan ça  social, subestim ando outros 
igualm ente im portantes. É o caso 
do “determ inism o tecnológico”  de 
Thorstein Veblen* ou dos que con
sideram  o econôm ico, o político, o 
religioso, o geográfico ou o ideoló
gico como fatores que podem  se re
vestir de um caráter dinâm ico e in- 
dependentev gerando m udanças 
num a relação causal; as m udanças 
num determ inado fator gerariam  
m udanças em outro . Os críticos 
dessa posição consideram  que re
duzir as causas da  m udança social 
a um fator dom inante é sim plificar 
e falsificar a realidade social, pois, 
segundo eles, os fatores estão de tal 
m aneira entrelaçados que não  é 
possível atribuir a  um deles um a 
prioridade causal no processo de 
m udança; não existem  princípios 
universais e generalizáveis que ex
pliquem  a  m udança em diferentes 
sociedades; os m ecanism os de m u
dan ça  variam  de estru tu ra p a ra  es
tru tu ra , e a sociologia não possui 
m odelos ideais que possam  ser 
aplicados indistintam ente às d iver
sas realidades sociais.

Em bora considerando que para 
c ad a  caso é necessário  levar em 
con ta  a in trincada rede de fatores 
que constitui o todo social, alguns 
teóricos enfatizam  certos princípios 
gerais com o im portantes para  o es
tudo da  m udança nas sociedades:

1) As fontes de m udanças po 
dem  ser endógenas, quando a tra n s
form ação se faz por inovações ins 
titucionais, tensões e conflitos 
gerados pela p rópria  sociedade; e 
exógenas, quando a difusão de tra 
ços culturais de um a sociedade a 
o u tra  leva à m udança social.

2) A m udança pode assum ir for
m as violentas, a través de guerras e 
conquistas; ou indiretas, pela sim 
ples difusão de idéias além das 
fronteiras sociais.

3) A característica  dom inante 
do sistema* social consiste na m u
dan ça  contínua e g radual, encon- 
trando-se em todos os organism os 
sociais (ou seja, a realidade social 
não  é estática, é dinâm ica).

4) A m udança auto-alim enta-se, 
pois cria pressões e tensões que es
tim ulam  ou provocam  outras m u
danças, abrindo assim novas pers
pectivas, induzindo à inovaçao e 
afastando práticas convencionais e 
relações estabelecidas.

5) A m udança ocorre em veloci
dades variáveis e é impossível me
dir precisam ente o espaço de tem po 
em que elas ocorrem : certos aspec
tos podem ser m edidos com ra z o á 
vel precisão, com o o aum ento da 
população, a  m udança na  d istribu i
ção  das ocupações, etc.; mas tam 
bém  há  aspectos m ais subjetivos e 
não  m ensuráveis na m udança so
cial, com o a redefinição de papéis 
e o surgim ento e sedim entação de 
novos valores.

VEJA T A M B É M : Estratificação e 
M obilidade; Estrutura Social; Es- 
truturalism o; Funcionalism o; 
G rupo Social; Institu ições Sociais; 
M odernização; M ovim ento  Social; 
M udança Cultural; Organização  
S o c ia l:  S is tem a  Socia l; S oc iedade; 
Sociologia.

As sociedades transform am -se com a industria lização: surgem novos valores e normas, redefinem-se papéis.

Certas mudanças sociais ocorrem depois de anos de pressões e con flitos. (M anifestação fem inista em Paris.)
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Mulher, Condição 
Social da

U tilizando m étodos cuja reper 
cussão  transform a-se em p ro p a
ganda de seus ideais (depredações, 
provocações a personalidades polí
ticas, etc.), grupos de mulheres lon
drinas lutam  em 1919 para conse
guir partic ipar de um  dos m uitos 
direitos_ exclusivos do hom em : vo
tar. São as “ sufragistas” . C in
qüenta anos depois, em W ashing
ton (EU A ), grupos de mulheres 
com batem  a sobrevivência do pa- 
triarcalism o*. p rocurando elim inar 
os sím bolos de dom inação  e sujei
ção  fem ininas. Queim am  sutiãs e 
calcinhas em praça  pública —  são 
as “ fem in is tas".

A rigor, nenhum a dessas reivin
dicações foi tím ida ou ousada. E 
am bas traduziam  —  dentro das 
perspectivas de sua época —  o in- 
conform ism o das m ulheres com 
sua condição social: eram  “ m argi
nais”  ao sistem a cap ita lista  —  
onde o status do  indivíduo é deter
m inado, em últim a instância , por 
seu papel nas relações de trabalho  
(que o inserem na classe dos pro
p rietários ou na dos assalariados). 
C onscientes de que viviam num a 
sociedade concorrencial (onde a 
condição social é o resultado de um 
processo com petitivo), as mulheres 
com eçaram  a perceber que a estru 
tu ra  fam iliar norm al deixava-as à 
m argem  d a  concorrência. Vivendo 
às custas do m arido e ocupadas 
com  o lar (ou com atividades se
cundárias), sua partic ipação  nas re
lações de trabalho  era estatistica
m ente insignificante.

Trabalho: muito e infrutífero

N as épocas p ré-capitalistas (so
bretudo na  Idade M édia), era 
grande o núm ero de mulheres ocu
pad as em atividades produtivas, 
tan to  no lar com o em afazeres ex- 
tradom ésticos. Mas isso não criou 
condições para a  em ancipação  fe
m inina: na  sociedade feudal, o tra 
balho não era considerado um va
lor m oral ou social. Os nobres, que 
desfrutavam  do m elhor status, não 
trabalhavam , pois isso não condi
zia com a dignidade que as classes 
dirigentes se atribuíam .

Assim, as tarefas m anuais em 
que se em penhavam  m ilhares de 
trabalhadores acabavam  sendo so
cialm ente desqualificantes; e, 
m esmo quando elas desem penha
vam  papel econôm ico considerável, 
as vantagens decorrentes eram  
apropriadas pelo hom em  (cabeça 
inconteste do casal), continuando 
as mulheres em sua inferioridade 
ju ríd ica  e política.

As poucas regalias concedidas à 
m ulher foram  m inadas duran te  o 
Renascim ento. Nesse período, 
houve um privilegiam ento cres
cente do direito* rom ano, e a m u
lher perdeu  grande parte  das “ con- 
cessoes” que as antigas leis lhe 
faziam  (antes ela podia, por exem 
plo, herdar riquezas ou gerir negó 
cios). A inda no plano legal, ofícios

de ferreiro, fundidor, encanador e 
cirurgião , entre outros, tornaram -se 
exclusivam ente m asculinos.

A Revolução* Industrial pareceu 
dar um peso considerável à mão- 
de-obra feminina. M as, na verdade, 
as indústrias a judaram  a esvaziar o 
papel da m ulher na econom ia. A n
tes elas se dedicavam  a um a produ- 
ção  que lhes era própria  —  a fab ri
cação  de velas, por exem plo. A 
evolução tecnológica e a busca ca 
p ita lista  de m axim ização dos lu
cros abrem  o m ercado de trabalho 
a mulheres e crianças (que aceitam  
m enores sa lários); m ultiplica-se as
sim  o núm ero de operárias, m inei
ras, costureiras. T rabalham  em 
péssim as condições, desincum bin- 
do-se de tarefas árduas, e m uito 
m al rem uneradas, m as mesmo as
sim  provocam  reações violentas 
dos hom ens. Estes, além de estarem  
assistindo à desvalorização de seu 
trabalho  m anual (a m áquina, que 
representa para  o cap italista  um a 
despesa m uito m enor, substitui vá
rios operários), precisam  agora en 
fren tar a  concorrência fem inina, 
u surpadora  e rebaixadora dos sa lá 
rios. N essas condições, a m ulher 
continua apartada  das regalias que 
o trabalho , teoricam ente, lhe daria : 
prestígio, direitos, riquezas e, so
bretudo, independência.

Mãe: um mito

Em bora a con trad ição  entre a 
aceitação (ou não) da  m ulher no 
m ercado de trabalho e sua valori
zação  social fosse atinente apenas 
às mulheres das classes pobres, o 
problem a interessou coletivam ente 
os grupos fem ininos m ais conscien
tes, sobretudo da  burguesia ociden
tal. Isso fez com  que o patriarca  
lismo passasse por toda uma 
revisão, da  qual apreendeu-se 
quanto  de circunstancial havia nas 

Sufragistas: a prim eira organização fem inista, no início do século XX. bases dessa “ ideologia” . T oda a au

M ilitan tes do M ovim ento de Libertação Feminina protestam  contra o concurso de Miss Mundo. (Londres. 1971.)
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Durante a Idade M édia, a mulher possuía alguma participação no processo produtivo, mas a ascensão da burguesia enfatizou seu papel de esposa e mãe. 
Com a Revolução Industria l, ocorrida no século XIX, a mão-de-obra fem inina fo i empregada em larga escala, por ser muito mais barata.
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toridade de que o pater fa m ília s  se 
revestia era  decorrente da  função 
a tribu ída  à m ulher na divisão do 
trabalho  fam iliar. Enquanto o ho 
m em  sem pre se incum biu da  ali
m entação, p ro teção, m anutenção e 
defesa do lar, à  m ulher foi endere 
ç ad a  a execução das tarefas dom és
ticas (consideradas m enores, na 
m edida em que não  exigiriam  gran  
des atributos físicos ou m entais). 
E ssas lim itadas funções acabaram  
representando, por extensão, o má 
xim o da  realização fem inina. O 
m aior status que podia caber a uma 
dona-de-casa era a não realização 
d ire ta  das tarefas caseiras, ou seja, 
a  d ireção de um grupo de escravos 
ou em pregados dom ésticos; e até 
m esm o essa aparente liberdade de
co rria  das condições financeiras do 
m arido.

Essa revisão do  predom ínio p a 
tria rca l, contudo, nao levou a um a 
em ancipação. O século X IX , 
quando  m uito, assistiu a um a reela- 
boração  ideológica dos conceitos 
de “m asculino” e “fem inino” , con
com itante com o alijam ento da  m u
lher das atividades extradom ésti 
c a í. Esvaziou-se em grande escala

a vontade fem inina de rom per as 
fronteiras de sua condição social, 
supervalorizando-se a função edu
cadora  e pro teto ra da  mãe. A nte
riorm ente, tan to  nas cam adas po 
bres da  população quanto  na 
burguesia e entre os nobres, o s fi
lhos recebiam  poucos cu idados da 
m ãe. As crianças pobres, quando 
não  eram  em pregadas ou  adotadas 
por um a fam ília rica, viviam ao 
deus d a rá ; as ou tras eram  en tre
gues aos cuidados de am as, e ti
nham com  os país um contato  ceri
m onioso. Segundo Evelyne 
Sullerot, especialista francesa em 
problem as ocupacionais fem ininos, 
a valo rização  “ m ãe” , pela h ipertro 
fia social de alguns atributos b io ló
gicos, conseguiu que a m ulher se 
satisfizesse com sua função (m itica 
e lim itadora) de “ dona-de-casa” .

Mulher: para uso doméstico

Um dos autores que m ais co rre
tam ente exprim iram  e p ropagaram  
essa  ideologia fam iliar foi o francês 
Proudhon*, para  quem o único des
tino  da  m ulher devia ser o de servir 
e d a r  prazer ao esposo, ao lado das

ocupações dom ésticas. A m ulher 
ue trabalhasse era com o um a Ia
ra  do em prego do hom em . P ro u d 

hon não podia conceber a  m ulher 
com o indivíduo, num regime em 
que, para  trabalhos iguais, co rre s
pondessem  sa lários iguais, indepen 
dentem ente do sexo do trabalhador. 
A participação fem inina no tra b a 
lho rem unerado só era aceita em 
casos de extrem a necessidade e 
desde que tom asse o m enor tem po 
possível (as horas de trabalho  pro
fissional da  m ulher eram  conside
rad as roubadas ao  lar).

Essa tendência ainda é sensível. 
No O cidente direito  de trabalho  é 
concedido às mulheres solteiras, 
viúvas ou desquitadas, nessa o r
dem . D epois dessas, são  em prega
das as casadas sem filhos ou aque 
las cujos filhos têm  idade suficiente 
p a ra  prescindir de seus cuidados.

Paralelam ente, a  partic ipação  fe
m inina no m ercado de trabalho  é 
secundária e tem porária , e depende 
da  função exercida pelo homem 
(esta  sim, determ inante da  posição 
ocupada pela fam ília n a  estru tu ra  
social). O trabalho  da  mulher, as
sim , costum a ser um recurso ex

trem o — sem ele a fam ília não sub 
siste. Saindo dessa esfera operária , 
um núm ero m inoritário  de m ulhe
res usa seu sa lário  (de funcionária 
pública, secretária ou professora 

rim ária) na aquisição  do supér 
u o , de pequenos luxos que os em 

pregos de seus m aridos não com 
portam . O utro tipo de trab a lh a 
do ra , que faz de seu ganho um 
m eio de independência econôm ica, 
é estatisticam ente desprezível.

Além disso, o trabalho  feminino 
encon tra  pior rem uneração (a desi
gualdade salarial, em bora am eni
zad a , subsiste) e funções menos 
qualificadas —  procura-se d ar à 
m ulher tarefas adequadas à  idéia 
que a sociedade faz dela , o que re
dunda, no m ínim o, num a estereoti 
pagem  superficial. O  Censo* De 
m ográfico brasileiro de 1970 
m ostrou que a m aior parte  das m u
lheres em trabalhos extras eram  
em pregadas dom ésticas, cam pone
sas e escriturárias. As poucas mu 
lheres que, no m undo todo. exer
cem  altos cargos políticos, 
económ icos ou culturais consti
tuem  exceções que só a  ingenui
dade ou a má fé apontariam  com o



exem plos de em ancipação feminina.
M as a integração da  m ulher no 

m ercado de trabalho  rem unerado 
vem crescendo continuam ente, so
bretudo depois d a  Segunda* 
G uerra  M undial. M as essa absor
ção  só seria m aciça se houvesse 
um a m odificação radical das rela
ções trabalh istas e fam iliares.

Após o expediente, 
a louça lavada

O alargam ento das oportun ida
des de em prego esbarra  na im possi
bilidade do  capitalism o* de abso r
ver toda a m ão-de-obra disponível. 
A m arginalização da  m ulher cons
titui, em parte, um meio de m anter 
oc iosa  um a força p rodutiva que po
deria  rom per o equilíbrio entre a 
procura e a oferta de m ão-de-obra. 
A penas em épocas de crise —  du
rante  a Segunda G uerra  M undial, 
por exemplo —  a m ulher é solici
tad a  e m esm o incitada a exercer 
to d a  sua capacidade, substitu indoo

hom em  em  condições de igualdade.
C aso esse desem penho excepcio

nal das m ulheres se tornasse uma 
ro tina , os padrões fam iliares (e, 
conseqüentem ente, a estru tu ra  so
cial) sofreriam  to tal reelaboração. 
A divisão das tarefas dom ésticas, o 
rej acionam ento sexual (conjugal ou 
não) e a  p rim eira educação dos fi
lhos, por exem plo, não poderiam  
perm anecer nos m oldes atuais. 
C onquistas técnicas que poupam  
trabalhos caseiros —  com o eletro
dom ésticos e alim entos congelados 
— , de posse restrita  a  classes p riv i
legiadas, p recisariam  ser estendidas 
a to d a  a sociedade.

Soma-se a essas dificuldades a 
possibilidade, de que essas conquis
tas no plano profissional e nas rela
ções fam iliares, quando consegui 
d as , venham  a ser condições 
necessárias m as não suficientes 
p a ra  a em ancipação da  mulher. 
M esm o em países onde as mulheres 
legalm ente se acham  em condições 
idênticas às do homem, no mer

cado  de trabalho , seu papel social 
con tinua secundário, pois no lar so 
brevivem fortes resquícios da  estru 
tu ração  fam iliar tradicional. A en 
sa ísta  francesa Simone de 
Beauvoir* cita o exem plo da situa 
çào  da  m ulher na  U niao Soviética: 
um a de suas entrevistadas, d ireto ra  
de um grande hospital, executava, 
à noite, um a série de tarefas dom és
ticas. Sem auxílio dos outros m em 
bros da  fam jlia, pois essa sem pre 
foi um a função d a  dona-de-casa.

__ P rocurando m odificar a condi
ção  social da  m ulher, têm  surgido, 
em épocas diversas, m ovim entos 
fem inistas com  diferentes graus de 
radicalism o. N a década de 60, esse 
tipo  de reivindicação esteve m uito 
vinculado à  norte-am ericana Betty 
F riedan, que fundou a N ational Or 
ganization o f W omen (cuja sigla, 
N O W , significa “ A gora’ ). Esta, 
com o quase todas as o u tras corren
tes do W om en’s L iberation M ove
m ent (M ovim ento de L ibertação 
das M ulheres), p rocu ra  conscienti
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zar a população  fem inina de sua 
possibilidade de desem penhar um 
papel social atuante, e chegou a 
conseguir algum as m odificaçoes le
gais, em especial quanto  à  liber
dade de aborto* e de concepção. 
M as fatores com o a  agressividade 
aparente e a  pouca capacidade de 
aglu tinação  de suas líderes vêm es
vaziando o m ovim ento. Em alguns 
países —  o Brasil entre eles — , a 
ressonância de toda essa agitação 
lim itou-se a alguns grupos intelec
tualizados, não conseguindo ade
sões significativas nem mesmo en
tre as mulheres que desem penham  
atividades profissionais. M as nada 
disso significa obrigatoriam ente 
que o processo iniciado com as su
fragistas tenha sofrido solução de 
continuidade. Pelo contrário , é bem 
provável que ele seja irreversível.

VEJA T A M B É M : M odernização; 
M udança Social.
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Quando um país encontro circunstâncias especais, como a guerra, as mulheres são motivadas o ter uma participação ativa, por meio de veementes 
apelos cívicos. Porém, uma vez restaurada a norm alidade, elas são forçadas a re tom ar a suas obrigações domésticas: fogao e crianças.



Munch

respiram  e sentem , sofrem  e 
am am .” Essas palavras, expressas 
em um diário  do pintor, dão  a me
d ida  da  form a com que Edvard 
M unch encarava sua obra. P rocu 
rou pintar a vida sem falsos pudo
res, deixando na tela m uito do so
frim ento e desolação que via no 
m undo. Assim, os burgueses que 
passam  na  R u a K a r lJ o h a n  (1892), 
por exemplo, não  parecem  pessoas 
contentes que saem  em um a noite 
festiva, m as um grupo de espectros 
nos quais transparece um a grande 
desolação.

M as M unch foi além. Ao m os
tra r  o sexo, a angústia e o deses
pero  de seus personagens em am 
bientes tensos e instáveis —  o 
cenário  com o um  prolongam ento 
do ser hum ano — , tornou-se um 
precursor do expressionism o, que 
se desenvolveria no conturbado 
am biente artístico  e social alem ão 
do início do século X X .

Particularm ente im portante 
nesse sentido foi o Painel da Vida, 
o b ra  exposta em 1892 em Berlim, 
que exerceu p rofunda influência 
nos jovens expressionistas alem ães. 
T rata-se de um conjunto de p in tu 
ras que retratam  sim bolicam ente as 
m anifestações da  vida hum ana. Os 
ro stos são lineares, desesperados, o 
tem a sexual é enfatizado e as m u
lheres m ostram -se envolventes e es
m agadoras. As pinturas do Painel 
da Vida, apresentadas inicialm ente 
em C ristiân ia, foram  expostas em 
Berlim com grande escândalo —  a 
exposição foi fechada em poucos 
dias.

A indignação causada pela expo
sição tornou fam oso o p in tor e con
solidou sua fase berlinense, na  qual 
se destacam  obras com o O  Grito  
(com posição retom ada num a lito
grafia), Puberdade  (1894) e Q uarto  
da M orte. A té 1908 ele partic iparia  
ativam ente d a  v ida artística  alem ã 

Com Munch. a pintura escandinava integrou-se à arte européia. ( "A  mocinha doente ", da fase natura lista.) e francesa.

Munch

Edvard M unch nasceu a 12 de 
dezem bro de 1863, na cidade no 
rueguesa de Lòyten, perto  da  cap i
tal (C ristiânia, atual Oslo). E stu 
dou p in tu ra na Escola de A rtes e 
O fícios de O slo, onde foi guiado 
sobretudo por C hristian K rohg 
(1852-1925), o m aior nom e do na
turalism o* norueguês. Influenciado 
tam bém  pelo naturalism o literário  
de Émile Zola*, o jovem  artista  
p intou A  M ocinha  D oente  (1886) 
—  obra possivelm ente inspirada na 
m orte d a  irm ã, e da  qual iez novas 
versões em 1896, 1906, 1907 e 
1926 —  e Prim avera  (1889).

Nessa fase n a tu ra lista  (década 
de 1880), M unch aderiu ao m ovi
m ento cham ado Boêmia de C ristiâ 
nia (nome de um rom ance de H ans 
Jaeger), no qual afirm ou seu anti- 
conform ism o ante  as condições so
ciais.

Em 1885 viajou a Paris, onde 
entrou em conta to  pela prim eira 
vez com a obra dos im pressionis
tas. A dm irou o trabalho  de Mo-

net*, Degas*, V an Gogh* e Seu- 
rat* . Tam bém  a influência de 
Toulouse-Lautrec* seria observada 
m ais tarde em suas xilogravuras.

Em 1889 retornou a Paris com 
um a bolsa de estudos recebida do 
E stado  e freqüentou duran te  quatro  
m eses o curso de Bonnat. D epois 
preferiu trab a lh ar sozinho, atraído  
pelo neo-im pressionism o e pela 
ob ra  de Van G ogh e Gauguin*.

De volta  a O slo, M unch iniciou 
sua fase expressionista. A m era de
núncia  da  realidade externa, ca rac 
terística  do  naturalism o, já  não lhe 
bastava. Deixava a perspectiva so
cial para  m ergulhar num a profunda 
reflexão sobre a condição e o des
tino  hum anos. O resultado foram  
ob ras de um expressionism o* espe
c ia l, m arcado pela condição do  ar
tis ta : um hom em  atônito , angus
tiado , partic ipan te  do sofrim ento e 
do aviltam ento das pessoas. O 
G rito  (1893), A nsiedade, M elanco
lia e Vam piro  pertencem  a essa 
fase.

Um precursor

“ Já  é tem po de pararm os de pin
tar cenas de interiores, com  pessoas 
lendo ou m ulheres fazendo meias. 
Devem os criar pessoas vivas, que "A  Volta dos Trabalhadores" (1916), a preocupação com  a vida proletária.
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Em 1896, Munch fez o programa para "Peer G ynt", peça de Henrik Ibsen.

"H is tó r ia "  (1909-1911), afresco realizado para a Universidade de Oslo. O prim eiro município da colônia fo i fundado por M artim  Afonso de Sousa.

Em 1894 M unch com eçou a de
dicar-se tam bém  à g ravura, com 
excelentes resultados: suas pontas- 
secas, litografias e xilogravuras são 
m ais concisas e im pressionantes 
que seus quadros. Em  1896/97, 
aperfeiçoou os conhecim entos g rá
ficos em Paris, com  o estam pador 
A uguste C lot (que tam bém  tra b a 
lhava p ara  Toulouse-Lautrec). 
N essa época, p intou em litografia e 
água-forte o re tra to  de M allarm é*, 
e o expôs na  galeria A rt N ouveau. 
Fez gravuras sobre m adeira p a ra  o 
program a da  peça  Peer G ynt, de 
Ibsen*. Em  1897, m ostrou o Painel 
da Vida no Salão dos Independen
tes, em Paris.

V ítima de forte depressão ner
vosa, o p in tor internou-se em 1908 
num a clínica de Copenhague. Saiu 
m eses depois e voltou à  N oruega, 
onde m oraria  pelo resto  da  vida. 
Em 1910, retirou-se p a ra  o cam po: 
prim eiro p ara  R am m e, perto de 
H uitsten ; depois p ara  Skõyen, nas 
proxim idades da  capital.

Sua p in tu ra tornou-se m ais 
ca lm a, de colorido m ais leve e 
claro. Passou a re tra tar com fre
qüência cam poneses e operários, 
personagens sofridos, m as não an
g u s tia d o s  com o os da vida m un
d an a  p in tados anteriorm ente: não

parecem  espectros, m as im agens 
pu ras de cansaço e dor.

Em 1909/1914t  M unch decorou 
as paredes do sa lão  nobre da  U ni
versidade de Oslo e, em 
1921/1922, fez m urais p a ra  o refei
tó rio  de um a fábrica de chocolate.

D enunciado pelo nazism o* 
com o “p in tor degenerado” , teve vá
rias obras confiscadas na  A lem a
nha, em 1937. Três anos depois, 
quando  a N oruega foi ocupada pe
los nazistas, o governo co labo ra
c ionista convidou o p in tor a p a rti
c ipar de um “ conselho honorário  
de arte” . M unch recusou com  in
dignação. M orreu a 24 de janeiro  
de 1944 em sua  propriedade de 
Skõyen, após legar as ob ras em seu 
poder à  cidade de O slo, que em 
1963 abriria  o M useu M unch.

D estacando-se como um dos 
m ais im portantes artistas europeus 
da  época, M unch só obteve reco
nhecim ento ao fim  de sua  vida e de
pois de sua m orte: considera-se que 
o expressionism o m oderno desen- 
volveu-se com o escola definida a 
partir  dele e de V an Gogh.

VEJA T A M B É M : E xpressio
nism o; Gravura; Im pressionism o.

Municipalismo 
Colonial

Em 1532, M artim  Afonso de 
Sousa* fundou o prim eiro m unicí
pio brasileiro: São Vicente, no lito
ral de São Paulo. A pós a dem arca
ção  do terreno, foram  levantados 
um forte, a  casa  da  C âm ara , a ca 
deia , a alfândega e um a igreja. N o
m earam  se os adm inistradores de 
ju stiça  e m arcou-se a  d a ta  do pleito 
que indicaria os prim eiros vereado
res. N o fim do século, já  existiam  
na  colônia catorze vilas sem elhan
tes a  São Vicente.

Esses m unicípios foram  as p ri
m eiras form as de o rganização poli- 
tico-adm inistra tiva de caráter local 
e constitu íram  m ecanism os eficien
tes para  a resolução de alguns p ro
blem as da  colônia.

Municípios portugueses

O m unicipalism o —  sistem a 
político  pelo qual negócios locais 
cabem  a adm inistrações locais —

instituiu se na península Ibérica 
por volta do século X. Em P ortu 
gal, o m unicípio precedeu a m onar
qu ia  e, por não haver um poder 
centralizado que coordenasse a 
v ida do país, o conselho m unicipal 
exercia p raticam ente todas as fun
ções de governo.

H avia três tipos de conselhos: 
ru ra l, u rbano e de cavaleiros-vilões, 
nas zonas de fronteira. O s m em 
bros dos conselhos (“juizes da 
te rra”) eram  eleitos entre os “ ho- 
m ens-bons” —  os senhores, g ran 
des proprietários. N a verdade, 
quando  se tra tav a  de questões de 
im portância , o conselho sem pre re
co rria  aos “hom ens-bons” do m u
nicípio p ara  resolvê-las.

Q uando se iniciou a cen traliza
ção  do poder ao redor do m onarca, 
os conselhos m unicipais foram  per
dendo paulatinam ente seu poder. 
Por volta do século X IV , os m o
narcas lusos com eçaram  a nom ear 
“ju izes de fora” . A s O rdenações, 
por exemplo, eram  parte  dos esfor
ços do rei em prol de um  código de 
leis de cará ter geral e unificado. As 
prim eiras datam  de 1446: são as 
O rdenações A fonsinas, que pad ro 
n izaram  a organ ização  m unicipal 
em todo o território  português. In
troduziram  tam bém  o cargo dc vc-
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Durante o período colonial, o la tifúnd io  modelou o m unicipalism o brasileiro. ("E ngenho", de Franz Post.)

reador, que incluía funções adm i
nistrativas e retirava dos “hom ens 
bons” o privilégio do voto decisivo.

As O rdenações M anuelinas 
(1521) não  alteraram  esse p a n o 
ram a. M as as O rdenações Filipinas 
(1603) reduziram  a organização 
m unicipal a um aparelho adm inis
trativo , fixando rigorosam ente suas 
atribuições: adm inistração dos 
bens do C onselho; estabelecim ento 
de taxas sobre os ofícios m ecânicos 
e sobre os gêneros de com ércio (ex
cetuando-se vinho, pão e sabão); 
im posição de contribuições ex
trao rd in árias  —  “ fin tas” —  
quando  as rendas do conselho não 
fossem  suficientes p ara  as despesas 
necessárias; cobrança da  “ bolsa” , 
im posto arrecadado  p ara  financiar 
a lim entação dos presos e as p rocis
sões que a população dos m unicí
p ios era obrigada a fazer, etc.

O  sistem a m unicipal português 
só voltou a exercer influência 
quando  instituído nas colônias, a 
fim de perm itir m aior controle so
bre elas.

O dono das terras, 
senhor do município

O  m unicipalism o brasileiro foi 
instaurado  sob a vigência das O r
denações M anuelinas e não adqui
riu a m esm a im portância  t]ue tivera 
em Portugal. Os m unicípios po rtu 
gueses, no final da  Idade M édia, 
com  a desagregação d a  organ iza
ção  feudal, passaram  a congregar 
u m a coletividade densa e delim i
tad a , sobre a  qual exerciam  a adm i
n istração.

J á  no Brasil, o m unicipalism o 
colonial foi essencialm ente ra re 
feito e antiu rbano; um a instituição 
que, para  adquirir raízes, exigia 
concen tração  u rbana e territórios 
pequenos foi im plan tada em g ran 

des extensões de ralo povoam ento. 
N essa estru tu ra frouxa, sem recur
sos ou funções que a  fizessem im
portante p ara  a população, a  au to 
ridade política confundiu se com  o 
poder privado e transform ou-se 
num a m anifestação d ireta  da  form a 
dom inante de o rgan ização  social e 
econôm ica: o latifúndio.

As câm aras m unicipais lim ita
ram -se a expressar o poder social 
e econôm ico dos grandes senhores 
de terras. Chegaram  a assum ir, 
com  freqüência, posições que desa
fiavam  o G overno* G eral e a  me
trópole.

Essa relativa independência do 
poder m unicipal correspondia, em 
parte , a um a coincidência de inte
resses entre os colonos e a coroa. 
A Portugal convinha ocupar o Bra
sil sem grande envolvim ento polí
tico  e adm inistrativo, já  que —  ao 
que parecia  —  não se poderiam  au
ferir vantagens financeiras senão 
nas regiões diretam ente ligadas à 
agricu ltu ra  de exportação (açúcar, 
cacau , etc.). A produtividade das 
dem ais form as de agricultura, pe
cuária  e de ex tração m ineral e ve
getal, não  gerava um excedente 
econom icam ente significativo, de 
pois de supridas as necessidades da 
população  de cad a  um dos diversos 
núcleos esparsos. A subutilização 
agravava o problem a: grande parte  
dos produtos eram  perecíveis, e, 
m esm o que pudessem  ser transpor
tados a grandes d istâncias, dificil
m ente p rovocariam  um a dinam iza
ção  do com ércio entre os vários 
núcleos, pois todos produziam  as 
m esm as coisas. As atividades de 
cad a  núcleo eram  isoladas (a não 
ser em casos com o a articulação 
entre a  região das m inas e o sul da 
colônia, que fornecia carne e ani
m ais de tração). N essas condições, 
os custos de um a centralização

político-adm inistrativa redunda
riam  em prejuízo irrecuperável.

A alternativa preferida pela me 
trópole foi acentuar a  descentrali
zação, através do  m unicipalism o, 
delegando poderes aos grandes p ro
prietários rurais, que tam bém  ti
nham  interesse em  obter o m áxim o 
rendim ento dos parcos recursos 
existentes.

Na praça, o pelourinho

O colono fazia do m unicípio o 
cen tro  de sua atividade política. As 
câm aras prom oviam  guerra e paz, 
decretavam  a criação  de arraiais, 
convocavam  ju n ta s  para  d iscutir os 
negócios da cap itan ia, fixavam  sa
lários e preços de m ercadorias, re
gulavam  o curso e o valor das moe
das, propunham  ou recusavam  
tribu tos reais, provendo sobre co
m ércio, indústria e adm inistração 
púb lica em geral. Chegavam  
m esm o a  exigir que os governado
res com parecessem  a seu paçg para  
tra ta r  de negócios públicos. As ve
zes, enquanto Portugal não decidia 
questões consideradas fundam en
ta is, as câm aras suspendiam  gover
nadores e nom eavam  substitutos.

A com petência m unicipal exer- 
cia-se sobre um a área que, no in te
rio r, tinha cerca de 6 léguas. N o li
to ral, não havia d istância

Dom Manuel I manteve a organização m unicipal das Ordenações Afonsinas
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preestabelecida: quando  Salvador 
era capital d a  colônia, seu term o  
(lim ite) era  bem m aior que o usual.

D epois de estipulado o termo, 
determ inava-se o rocio: a  te rra  em 
to rno  da  vila que seria destinada  ao 
uso com um , p a ra  pasto , recolh i
m ento de lenha, etc. P rogressiva
mente, essa área era  invadida por 
particulares, perm anecendo para 
uso coletivo apenas a p raça  de
fronte à C âm ara, que em geral era 
conhecida com o Largo do Rocio.

O  prédio da  C âm ara  era quase 
sem pre um sobrado quadrado : em 
cim a ficavam  as dependências dos 
funcionários; em baixo, a cadeia. 
D as janelas da  casa com unica- 
vam -se à população as decisões im 
portantes. Um sino era  utilizado 
p a ra  convocações e avisos.

O  pelourinho érguia-se orgulho
sam ente n a  p raça  p rincipal: sim bo
lizava a condição de vila. “ L evan
tar pelourinho” significava 
“ receber foral de vila” . Legalm ente, 
p a ra  que isso ocorresse, fazia-se ne
cessário  o  consentim ento real, m as 
m uitos m unicipios instituíram -se 
g raças à iniciativa de seus m orado
res. Com  freqüência, o m onarca 
aprovava a decisão pouco tem po 
depois. O m unicipio de Parati, por 
exem plo, desligou-se por conta  p ró
p ria  do de A ngra dos Reis (sob 
p rotesto  das autoridades desta vila)

e teve sua autonom ia confirm ada 
por carta  régia p rom ulgada no ano 
de 1667.

Dia de eleição no município

De três em três anos, na  época 
do N atal, reunia-se o conselho, os 
“ hom ens bons” da  terra  e o povo 
em geral, para  se proceder às elei
ções. A penas os natu rais da  terra  
(m as descendentes de colonizado
res e povoadores) eram  elegíveis.

A população votava em seis elei
tores, que se encarregavam  de esco
lher os futuros oficiais; a apuração  
era  realizada por um ju iz  e tam bém  
pelos vereadores.

P raticam ente todas as eleições 
m unicipais fo ram  fraudulentas e 
transcorreram  num  clim a de vio
lência. N o século X V II a situação 
alterou-se um pouco com  a criação  
do cargo de “ju iz de fo ra” .

Um a lei de outubro  de 1828 ex
tinguiu form alm ente o poder dos 
m unicípios, reduzindo as câm aras 
a órgãos exclusivam ente adm inis
trativos —  D om  Pedro* I p rocu
rava  cen tralizar o governo ao  Pri
m eiro Império.

VEJA T A M B É M : Brasil (H istó 
ria); Coronelism o; M unicípio. Em geral, os municípios brasileiros ocupam áreas extensas. (Fortaleza.)

?6\0\1W\\\0' 0 WflltXAO Ú&COWÜçãQ de vila- (Igreja do Carmo e pelourinho em Santos, por Benedito Calixto.)

M unicípio é a  divisão adm inis
tra tiva  destinada a  enfeixar nas 
m ãos dos habitantes de núcleos u r
banos poderes suficientes para 
atender seus interesses e necessida
des. Sua extensão territorial es tâ  d i
retam ente relacionada com  a  densi
dade dem ográfica: p ara  cum prir 
suas finalidades, a  organ ização  
m unicipal não pode abranger um a 
população m uito num erosa. O utro 
requisito  indispensável para seu 
funcionam ento é a previsão ade
quad a  de fontes de renda que lhe 
caibam  especificamente.

Município e educação política

A trad ição  política do libera
lismo* —  particularm ente nos Es
tados U nidos e na Inglaterra —  
sem pre valorizou a  decisão au tô 
nom a de assuntos de interesse lo
cal. Com  o advento d a  sociedade* 
de m assas, na qual os indivíduos 
são freqüentem ente reduzidos à  fra
gilidade e im potência diante das 
grandes organizações burocrá ticas, 
os liberais atribuíram  ou tro  papel à 
política em nível m unicipal: no iní
cio do século X X , H arold  Laski*, 
entre outros, viu na atuação  polí
tica  de âm bito local um estím ulo 
que conduziria à  partic ipação no 
debate de questões m ais am plas.

E não foi apenas nos países de
senvolvidos que ocorreu essa valo
rização  d a  m ilitância local. N a Es
p an h a  do século X IX , dom inada 
pelo conservadorism o m onárquico 
e cató lico , os republicanos federa- 
listas, liderados por Pi y M argall
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GRANDE SÃO PAULO a cissiparidade beneficiava a renda 
pública, na  m edida em que levava 
a um a arrecadação  m ais eficaz e 
equitativa. E que a transform ação  
das instituições em  recursos eleito
ra is não  podia ser debitada ao mu- 
n icipalism o: era um a característica 
de todos os países que elegiam seus 
governantes.

Em seu artigo 15, a C onstitu ição  
de 1967 m anteve com o m atéria de
pendente de lei estadual a criação  
de novos m unicípios, bem com o a 
d ivisão dos existentes em distritos. 
Estabeleceu ainda que o processo 
seria  conduzido por critérios (fixa
dos em lei com plem entar) que in
cluiriam  a exigência de renda e po
pulação  m ínim a e a consulta aos 
habitantes, a través de plebiscito.

Assim, com o plebiscito talvez se 
m odifique a situação  descrita pelo 
visconde de U ruguai em 1862: 
“U m a influência eleitoral quer as
segurar sua dom inação e enfraque
cer o adversário. Convém-lhe ad
quirir um a freguesia com cujos 
votos conta  ( .  . .). Prom ove um a 
nova divisão territorial ou a conve
niente m odificação da  existente” .

VEJA T A M B É M : Brasil (H istó 
ria): C oronelism o; D esenvolvi
m ento  Político; Eleições; Federa
lism o; Liberalism o; M unicipalism o

. Colonial; Participação Política;
Grande Sao Paulo: 37 municípios integrados para solucionar os problemas comuns de infra-estrutura urbana. Regim e.

(1824-1901), viam  na trad ição  das 
com unidades a base de um futuro 
regim e dem ocrático.

O processo de m odernização* 
colocou algum as questões relacio
nadas com  o papel dos m unicípios, 
m ostrando  que e necessário avaliar 
a  im portância  que eles têm  na  tra 
d ição  política e social do  país; ana
lisar a  possibilidade de valorizá-los 
com o veículos de um a partic ipação  
am pliada; e considerar a prioridade 
dessa  valorização sobre outros ob 
jetivos. Onde as instituições m uni
cipais não  são capazes de canalizar 
a participação política em condi
ções m odernas, é indispensável a 
criação  de o u tras instituições, 
com o o partido* político de grande 
base popular.

Às vezes, a au tonom ia m unicipal 
transform a-se num  obstáculo à  re
solução de problem as nacionais. 
N os Estados U nidos, por exemplo, 
a p reservação do poder de decisão 
em nível local e estadual é conside
ra d a  com o um dos fatores a  dificul
ta r a efetiva incorporação  dos ne
gros ao sistem a político nacional.

Municipalismo brasileiro

A pós a Independência* do Brasil 
foram  feitas varias tentativas para  
reform ular o m unicipalism o* colo
nial. D uran te  o período im perial a 
m ais im portante foi a proposta  por 
Paulino  José Soares de Sousa, vis
conde de U ruguai*, que visava a 
valo rizar diretam ente o distrito , 
dando-lhe personalidade ju ríd ica , 
receita, tarefas e pessoal próprios. 
No início da  República* Fez-se 
novo esforço de descentralização 
em M inas G erais (1891), m as a Lei 
A dicional n.° 5, de 1903, suprim iu

os conselhos d istritais que haviam  
sido criados.

N a década de 30, prevalece con 
tra  o m unicipalism o a  tese de que 
a fo rm ação  h istórica do Brasil esti
m ulava a centralização. A argu
m entação, em si m esma verdadeira, 
foi u tilizada por autores que defen 
diam  o au toritarism o político, 
com o O liveira Viana*.

O ponto  de v ista inverso apare
ceu a partir de 1946: sem se desco
nhecer a atrofia e a  p rivatização 
das instituições m unicipais, cogi- 
tou-se de refazê-las, pa ra  tornà-las 
im portantes no m ecanism o de go
verno e incentivar a  partic ipação 
política.

O recurso ao plebiscito

A em ancipação  de d istritos foi 
regulam entada n a  C onstitu ição  de 
1946. Estabeleceu-se população  e 
renda anual m ínim a, bem  com o a 
existência de pelo m enos duzentas 
m oradias, edifícios com  condições 
p a ra  abrigar o governo m unicipal, 
instrução pública, posto  sanitário , 
m atadouro  e terreno p a ra  cem ité
rio. A um entaram  assim os m unicí
p ios m onodistritais e dim inuíram  
os m ultidistritais, sobretudo os 
com  m ais de quatro  distritos.

A criação  de novos m unicípios 
foi criticada. A firm ava-se que ela 
teria  com o principal objetivo a ca
nalização de recursos p a ra  o in te
rior, através do im posto de renda. 
D izia-se tam bém  que o processo vi
sava a fins político-eleitorais: seria 
um meio de os chefes políticos re
gionais se livrarem  de núcleos que 
não  aceitavam  sua  influência. Os 
defensores do m unicipalism o reba
tiam  as críticas dem onstrando que Parati (RJ) nasceu espontaneamente a partir de um núcleo populacional.
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A m orte e a lu ta entre o mal e o bem : tem as preferidos por Mumau.

Murnau

Friedrich W ilhelm Plum pe nas
ceu em Bielefeld, W estfalia, em 
1888.

E studou filosofia em Berlim e 
h istó ria  da  arte e litera tu ra  em 
Heildelberg. A paixonado pelo tea
tro, abandonou os estudos antes de 
doutorar-se , p a ra  trabalhar com o 
a luno de Max R einhardt*. Intér 
prete com o pseudônim o de Hel- 
m uth e depois com  o de W ilhelm 
M urnau (nome de um a pequena ci
dade da Baviera, onde parece ter 
tido  um a aventura sentim ental), 
passou em seguida à d ireção teatral 
com o assistente.

A viador na Prim eira G uerra 
M undial (1 9 1 4 1 8 ), foi derrubado 
o ito  vezes, m as nunca recebeu 

ualquer ferim ento. D epois do con 
ito . dedicou-se ao cinem a, fun 

dando  com adeptos da escola de 
R einhardt a p rodu to ra  cinem ato 
gráfica M urnau Veidt F ilm gesells- 
cha ft (1919).

Nosferatu: o fantástico 
no cinema

De 1919 a 1922, a p rodutora 
realizou cerca de nove filmes que 
caracterizam  o trabalho  de M ur 
nau. Suas concepções aparecem  
com  toda a originalidade na pri
m eira obra im portante —  N o sfe 
ratu, E ine Sym phonie des Grauens 
(N osferatu , o vam piro, 1922) — ,
p è l a  q u a l  M u r n a u  to r n o u - s e  in te r -  
nacionalm ente conhecido. C onside

rad o  pela crítica m undial com o a 
obra-prim a do filme fantástico , 
N osferatu  foi inspirado na  novela 
D racula  do escritor inglês Bram 
Stoker (1847-1912) e in troduziu  no 
tem a clássico do  vam pirism o a l
guns traços característicos da  obra 
de M urnau: a obsessão pela idéia 
da  morte, a angústia da  solidão, a 
e terna lu ta  da  hum anidade con tra  
as forças do m al, o papel d a  m ulher 
com o vítim a expiatória, entre ou 
tro s. Em bora pertença à trad ição  
terrorífica do cinem a expressio- 
n ista  alem ão, a  obra p rocu ra  des- 
vincular-se do condicionam ento  ce- 
nográfico e pictórico teatral da 
escola, na m edida em que incor
po ra  cenários naturais. Ao con trá
rio da  m aior parte  dos filmes ex- 
pressionistas alem ães da  época 
(com o, por exemplo, O Gabinete 
do D outor Caligari, de R obert 
W iene), em N osferatu  as paisagens 
foram  film adas ao  ar livre. A ju s ta 
posição  de elem entos artific iais (a 
ca rro ça  do  vam piro, por exem plo) 
com  grandes espaços natu ra is su
gere um “ m istério ’ m ais genuíno 
do que o p in tado pelos grandes ce
nários dos expressionistas. R eali
zando  o filme com  um m ínim o de 
recursos financeiros, M um au con
seguiu extrair do ambiente natural 
a noção do sobrenatural. T ip ica
m ente nórdica, a arquitetura  de 
N osferatu  foi im portante p a ra  a 
criação  de am bientes insólitos. 
Além  disso, a câm ara  de Fritz 
W agner (1894-1958) encarregou-se 
de acentuar o insolito utilizando 
ângulos im previstos. A atm osfera 
de horror é dad a  pelos m ovim entos 
retilíneos da  câm ara: o vam piro 
a p ro x im a - s e  le n ta m e n te ,  a té  a t in g i r  
um a form a gigantesca.

A contribuição de Murnau

Pouco restando dos filmes reali
zados entre 1919 e 1922, as análi 
ses da  ob ra  de M urnau baseiam -se 
sobretudo em sua  film ografia pos
terio r: D er L e tzte  M ann (A Ultima  
Gargalhada, 1924), Tartuffe (T a r
tu fo , 1925), F aust (Fausto, 1926). 
A lguns críticos afirm am  que ele 
trouxe para  o cinem a um a concep
ção  da  vida que está presente no 
absurdo de K afka* e que se repeti
ria no existencialism o (de Sartre*, 
por exemplo). A fora um a visão 
pessim ista do universo, M urnau va
lorizou a busca espiritual de um 
o u tro  m undo, ten tando  fugir da 
m esquinhez da  v ida burguesa. Es
colheu o expressionism o com o 
m eio para exprim ir o invisível, mas 
a inclusão nesse m ovim ento não  li 
m itou sua obra, rom ântica, v isioná
ria  e surrealista. A m agia de N o sfe 
ratu  e de Fausto  nao  consegue 
sa lvar o homem de sua ruína. As 
falsidades das convenções burgue
sas (Tartufo) e 9 alienação d a  per
sonalidade (A  U ltim a Gargalhada) 
m arcam  um destino  inexorável.

É um a visão de m undo in tim a
m ente vinculada ao m om ento his
tó rico  que a originou: a A lem anha 
estava  vencida; suas esperanças re
volucionárias haviam  se encerrado; 
e a eurofia dos vencedores to rnava 
ain d a  m ais am arga a m iséria de seu 
povo. Ao fugir para  o fantástico, 
M urnau e os cultores do absurdo

colocam  se na posição de burgue
ses desorientados —  o absurdo é 
um paliativo p ara  a im possibili
dade de se envolver num a lu ta  re
volucionária.

Em 1926, considerado o m aior 
criador do cinem a alem ão, M urnau 
foi para  os E stados U nidos, co n tra 
tado  pela Fox Film es, com boas 
condições econôm icas e artísticas.

Em 1927, realizou seu prim eiro 
grande trabalho  da  fase norte-am e- 
ricana: Sunrise (Aurora). E ssa fita 
m ostrou aos am ericanos uma 
fo rm a alem ã de evocar atm osferas, 
sugerindo sentim entos vagos e des
m anchando pouco a pouco o se
gredo das personagens num jo g o  de 
luz ainda inédito na A m érica. O 
filme narra  o caso  de am or de um 
hom em  sim ples com  um a m ulher 
que é o oposto  da  sua. C itad ina  e 
vam p, a am ante acaba aniquilando 
a esposa. D a destru ição  do hom em  
se encarrega a cidade, onde sua 
inocência cam pestre é corrom pida, 
sucum bindo nesse nçvo universo.

No ano seguinte M urnau reali
zou Four D evils (O s Q uatro D ia
bos); depois vieram  Our D aily  
Bread  (1929) e Tabou (Tabu, 
1931). Murnau não chegou a ver 
este últim o filme. Antes da  estréia, 
em 1931, morre num acidente au to 
m obilístico na C alifórnia.

VEJA T A M B É M : E xpressionism o.

A uro ra" : a atm osfera expressionista alemã transferida para Hollywood.
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Em todo o reino anim al, som ente 
as esponjas e os protozoários não 
possuem  m úsculos, pois são consti 
tu ídos de um a única célula. E, em 
bo ra  no senso com um  m úsculo e 
m uscula tura sejam  palavras ime 
d iatam ente associadas a trabalho  e 
força, suas funções nos organism os 
superiores correspondem  a um de
sem penho bem m ais com plexo do 
que a simples força bruta.

A con tratilidade e a condutibili
dade  —  duas propriedades funda 
m entais do p ro top lasm a —  estão  
presentes no tecido m uscular. As 
células m usculares, que são os ele
m entos contráteis desse tecido, re
cebem a denom inação de fibras, de
vido ao seu aspecto filiforme. A 
form a da  célula m uscular é bas
tan te  adap tada  à  sua função: o ta 
lhe alongado presta-se m uito m ais 
à  con tração  (distensão e encolhi
m ento) do  que a fo rm a arredon 
dada. A energia cinética e o calor 
gerados duran te  a con tração m us
cu la r resultam  d a  energia quím ica 
potencial das substâncias nu triti
vas, trazidas às células m usculares 
por interm édio d a  corrente c ircu la
tó ria . Por isso, um m úsculo que 
seja solicitado durante certo pe
ríodo de tem po requer um supri 
m ento sanguíneo adequado, que lhe 
forneça nutrição  e oxigénio.

Tal com o as células do sistem a 
nervoso*, as fib ras m usculares não 
se m ultiplicam , perm anecendo em 
núm ero constante desde a vida fetal 
até a m orte do indivíduo. Assim , 
sua destruição é um processo irre
versível, ou seja, um a fibra profun
dam ente lesada não se recupera: 
em seu lugar, form a-se tecido cjca- 
tric ial. M as a destru ição  parcial é 
passível de regeneração.

O  tecido m uscular é classificado, 
de m odo geral, em  liso (de co n tra 
ção  involuntária) e estriado —  de 
con tração  voluntária  (com o o es
quelético) ou involuntária (ca r
díaco).

Os m úsculos estriados —  tam 
bém  cham ados esqueléticos, por se 
fixarem  aos ossos —  representam  
40%  do peso de um adulto  norm al 
(nos atletas a porcentagem  é 
m aior). A m uscula tura estriada  re
cebeu esse nome após as prim eiras 
observações de suas fibras ao m i
croscópio: apresentam  estrias (mio- 
fibrilas) cortadas transversalm ente 
por faixas m ais escuras.

As fibras do m úsculo estriado 
diferem d as encontradas no m ús
cu lo  liso por serem  m uito m aiores, 
terem  vários núcleos distribuídos 
perifericam ente e por estarem  en
voltas num a fina m em brana, apa
rentem ente sem estru tura, denom i
n ad a  sarcolem a. Já  o citoplasm a 
das fibras m usculares estriadas é 
sem elhante ao d as lisas porque am 
bas são com postas de m iofibrilas 
d ispostas longitudinalm ente e con
tid as no sarcoplasm a.

A m uscu la tu ra lisa difere tam 
bém  estruturalm ente da  estriada, j á  
que, ao m icroscópio com um , nao 
apresenta as faixas transversais. 
M úsculos lisos com põem  as vísce

S E ^ G lú te o  
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ras , os vasos sanguíneos, a  pupila 
do olho. As contrações da  fibra  lisa 
independem  d a  vontade: quem  as 
com anda é o sistem a nervoso au tô 
nom o.

A actina e a m iosina —  proteí
nas que constituem  a m iofibrila do 
m úsculo —  utilizam  a energia quí
m ica proporcionada pelo ATP 
para  deslizarem  um a sobre a outra. 
P a ra  que esse deslizam ento ocorra , 
é preciso que se formem ligações 
transitó rias entre as m oléculas de 
ac tina  e m iosina.

A s fibrilas, quando observadas 
ao m icroscópio eletrônico, m os
tram  faixas densas (cham adas fai
xas A) in tercaladas com  outras, 
m ais claras, denom inadas faixas I. 
Ao centro existe a zona H, menos 
densa. E a faixa I é percorrida por 
üm a linha fina e escura, que recebe 
o nome de linha Z. A faixa A é 
constitu ída pela interposição de fi
nos filam entos de actina e filam en
tos grossos de m iosina, enquanto a 
zona H é form ada exclusivam ente 
de grossos filam entos de m iosina. 
D urante a con tração , os filam entos 
de m iosina enviam  pontes que vão 
se ligar aos filam entos de actina, 
ocorrendo portan to  um desliza
m ento que dim inui a largura das 
zonas H e a d istância  entre duas li
nhas Z.

A ação do m úsculo está  relacio
nad a  tam bém  a  outros fenôm enos: 
a ordem  dada pelo nervo m otor, a 
distribuição  dessa ordem  na su
perfície d a  fibra m uscular e a  tran s
m issão da  m esm a às regiões con- 
trá te is da  célula.

Doenças dos músculos

D a m esm a form a que qualquer 
aparelho  do organism o, tam bém  o 
sistem a m uscular está sujeito a 
doenças ou, m ais exatam ente, d is
funções. A lgum as são prim árias, 
ou seja, devem-se a alterações ou 
desequilíbrio  de funcionam ento da 
p róp ria  m uscula tura. A s secundá
rias são decorrentes de lesões ou 
doenças de outros sistem as, p rinci
palm ente o nervoso.

H á tam bém  doenças m usculares 
congênitas —  com o a ausência ou 
m alform ação de determ inado mús 
culo, duran te  a  fase de vida em brio
nária . O utras são  adquiridas, po 
dendo m anifestar-se em qualquer 
período d a  vida. São freqüentes as 
a trofias resultantes do d esu so ,d e  
certas partes da  m usculatura. É o 
que acontece, por exem plo, quando 
um a pessoa é obrigada a ficar com 
algum m em bro im obilizado, após 
um a fratura. A d istrofia m uscular 
id iopática e a m iotonia distrófica, 
em bora sejam de caráter hereditá
rio, só se m anifestam  após as p ri
m eiras décadas de vida.

Tam bém  são com uns as m ialgias
—  dores m usculares agudas que 
podem  atingir qualquer grupo m us
cular. São m ais freqüentes, porém , 
no pescoço e no dorso.

Além disso, com o qualquer ou
tro tecido, a m uscula tura está su
je ita  à degeneração tum oral be
nigna (m iom as) ou m aligna 
(m io-sarcom as).

VEJA T A M B É M : Células; M eta  
bolism o; Nervoso, Sistem a.

Grande glúteo -

Vasto lateral 

Bíceps femoral 

Semltendlnoso

Gastrocnêmio

Extensor radial 
longo do corpo

Extensor comum 
dos dedos

Extensor ulnar 
do carpo

Vasto lateral

Esquema dos principais músculos da região posterior do corpo.
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A ciência abre suas portas ao público. (Museu de Antropologia, Méxieo.)

Museu

O  museu é um estabelecim ento 
onde se encontram  coleções de ob 
je to s  de um a ou várias categorias 
que podem  ser apreciados, exam i
nados e estudados. A principal fun- 

ão  de um  m useu é a reconstrução 
istórica, m ostrando com o se de

senvolveram  as artes, as técnicas, a 
cu ltu ra  e a  civilização.

Desde a A ntiguidade o hom em  
g u arda  obras de arte e objetos 
preciosos, em tem plos ou lugares 
sagrados. Isso foi com um  na G ré
cia e no Egito. M as não havia 
nessa acum ulação nenhum  in te
resse histórico ou  estético: a única 
p reocupação  era separar as im a
gens sagradas do  m undo profano.

M ais próxim as do atual conceito 
de museu estão as grandes bibliote 
cas* —  espécie de institutos de pes- 

u isas p a ra  um a elite de eruditos de 
iversos ram os —  surgidas no pe

ríodo helenístico* em Pérgam o e 
A lexandria  (o M useion).

As igrejas e os conventos m edie
vais colecionavam  relíquias de san 
tos que som ente eram  exibidas ao 
público  por ocasião  de festas. 
N essa m esm a época, os G abinetes 
de Curiosidades ou R aridades fo
ram  um a espécie de vanguarda, um 
m odelo que o rien taria  quase todos 
os colecionadores, entre os séculos 
X V  e X V III. O interesse foi tan to  
que Pierre Borell (1614-1671) che
gou a catalogar, em ordem  alfabé
tica , centenas desses gabinetes, 
com  seus respectivos objetos. Eles 
desenvolveram -se principalm ente 
na  Inglaterra e n a  A lem anha, onde 
m uitos nobres reuniam  peças de 
h istó ria  natural (ossos pré h istóri
cos ou de anim ais estranhos, esque
letos hum anos, vegetais, pedras ra 

ras), instrum entos m ágicos ou 
científicos (lentes, am pulhetas, re
lógios de sol), objetos exóticos (sa
patos egípcios, m oedas, ídolos 
orientais). N a Itá lia  dava-se m ais 
ênfase às coleções de antiguidades 
rom anas.

A vez do público

A idéia de que as obras de arte 
deveriam  ser acessíveis a  todos sur
giu em R om a, já  no período do Im
pério; a idéia porém  diluiu-se na 
Idade M édia. Em 1471, o P apa Pio
IV cedeu à cidade um a coleção de 
bronzes que foi co locada no p a lá 
cio senatorial. Constituiu-se assim  
o prim eiro núcleo do M useu Capi- 
tolino, que seria aberto  ao público 
em 1734.

O prim eiro museu franqueado ao 
público e criado com fins educati
vos foi o de Oxford. Inaugurado em 
1683, tinha um a galeria do tipo ga
binete de curiosidades e um a cole
ção  de retratos de benfeitores, fun
dadores e reitores d a  U niversidade.

O M useu Britânico, que a p rincí
pio guardava a  herança do gabinete 
de curiosidades de H ans Sloan 
(1660-1753), foi aberto ao público 
em 1759.

N a F rança, o palácio do Louvre
—  que desde 1664 realizava expo
sições de p in tu ra —  reuniu, p o r su
gestão do C onde de A ngiviler, as 
m elhores obras da  corte  e abriu 
suas portas à  visitação jm blica. 
M as foi duran te  a R evolução F ra n 
cesa* que se criou  o verdadeiro mu
seu m oderno, diversificado se
gundo áreas de interesse: arte 
(Louvre, Versalhes), h istó ria  (M u
seu dos M onum entos Franceses), 
c iência e técnica (M useu de Artes 
e Ofícios), arm am entos (M useu de 
A rtilharia). —,

As repercusso is da  Revolução 
F rancesa , que reivindicava p a ra  to 
das as classes sociais o c o n h ec i
m ento das grandes obras de arte,

As relíquias de santos reunidas poiac igrejas o conventos do Idade Média

só eram mostradas ao público em ocasiões festivas. (Louvre medieval.)

som adas ao dom ínio napoleônico, 
que levou para  a F rança m uitos ob 
jetos conseguidos du ran te  suas 
cam panhas, foram  decisivos p a ra  o 
nascim ento  dos m ais im portantes 
m useus, dentro e fora d a  F rança . O 
confisco dos bens das igrejas e das 
m onarquias destronadas, refletiu-se 
n ão  só nos m useus franceses, mas 
em todos os que estavam  sob a ju 
risdição do im pério napoleônico*. 
E ntre  eles, o P rado  (M adri) e o 
Brera (M ilão); o prim eiro criado  
em 1808 por José Bonaparte 
(1768-1844) e o segundo, em 1809 
por Eugênio de B eauharnais 
(1781-1824).

No ano de 1843, inaugurou se 
em Paris o M useu de C luny, o pri
m eiro especializado em artes deco
rativas do período m edieval, com 
um acervo de tapeçarias, móveis, 
objetos de adorno, ilum inuras. O 
gosto  dos rom ânticos pelo medie-

valism o fez do C luny o favorito .
Com  a Revolução Industrial*  foi 

c riad a  um a nova categoria de m u
seus, consagrada  às artes indus
tria is. O  mais típico, fundado em 
Londres^ é conseqüência d ireta  da 
Exposição U niversal de 1851: o 
M useu V itória e A lberto. C onsa
g rado  às artes* e ofícios (arts and  
crafts), exibia objetos o rdenados de 
acordo  com a natu reza do m aterial, 
época e locais de origem . In icial
m ente, esse m useu não era desti
nado ao grande público —  apenas 
artistas e artesaos tinham  livre 
acesso a suas dependências.

Os museus científicos

A partir  do século X IX , cresce
ram  em todo o m undo os m useus 
especializados em  arte, história, 
ciência, h istória na tu ral, etnologia, 
antropologia , assuntos m ilitares.
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P R IN C IP A IS  M U S E U S  BRASILEIROS

ARTE

Museu de Arte Sacra — Criado em 1933, inclui coleções de arte religiosa, 
trabalhos em cerâmica e cristal, jóias e pratarias. Fica em Salvador, Bahia.

Museu de Arte Moderna — Com a finalidade de adquirir, manter e expor 
obras nacionais e estrangeiras, foi fundado em São Paulo por Francisco 
Matarazzo (1898- ), em 1946. Possui uma escola que ministra cursos 
de artesanato e desenho,, além de ser responsável pela Bienal de São Paulo 
desde 1952.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro -  Criado em 1948 no Rio
de Janeiro, mantém exposições de artes plásticas, organiza cursos e confe
rências, além de adquirir constantemente obras para seu acervo; possui 
também filmoteca, arquivo de arte fotográfica e de reproduções, biblioteca 
especializada, discoteca, etc.

Museu de Arte de São Paulo — Fundado em 1947 por Francisco de Assis 
Chateaubriand* Bandeira de Mello, tem o intu ito fundamental de promover 
a educação artística, mantendo exposições permanentes e temporárias, 
cursos regulares e ciclo de conferências. Apresenta também sessões de 
cinema, teatro, concerto, e outros espetáculos artístico-culturais. Seu 
acervo inclui obras dos maiores artistas plásticos internacionais de todos 
os tempos. Sua sede na avenida Paulista, inaugurada em 1969, foi proje
tada pela arquiteta italiana Lina Bo Bardi.

Museu Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro — É o remanescente 
da antiga Academia Imperial de Belas-Artes, fundada por D. João* VI em 
1816 e posteriormente transformada em Escola Nacional de Belas-Artes. 
Contém obras de artistas brasileiros e estrangeiros como Pedro Américo*, 
Vítor Meireles*, Jean-Baptiste Debret*, Frans Post* e outros. Criado em 
1937, é ligado ao Ministério de Educação e Cultura.

C IÊNCIA

Museu Nacional do Rio de Janeiro — É o mais antigo museu brasileiro: 
D. João VI criou-o em 1808, visando a conservar, classificar e tornar dis
ponível o material para o estudo de ciências naturais e antropológicas. Foi 
também um dos mais importantes no gênero, na América do Sul do século 
XIX. Em 1972, compunha-se de uma divisão de Antropologia e Etnografia, 
com quase 40 000 unidades; uma divisão de Botânica, com cerca de 
380 000 espécimes; uma divisão de Zoologia, com 350 000 exemplares, 
aproximadamente; e uma divisão de Geologia e Mineralogia, com mais de 
12 500 rochas e minerais, além de uns 72 000 fósseis. Seu acervo inclui 
também uma biblioteca com 150 000 obras de ciências naturais e antro
pológicas. Foi incorporado à Universidade do Brasil em 1946.

H IS TÓ R IA

Museu da Inconfidência — Criado em Ouro Preto, em 1944, reúne todo 
o material disponível sobre a Inconfidência Mineira: móveis, volumes dos 
autos da Devassa, quadros, etc.

M useu Histórico Nacional — Fundado em 1922, no Rio de Janeiro. Exibe 
coleções de prataria, cristais, objetos coloniais e do Império, arte sacra, 
troféus da Força Expedicionária Brasileira, coleções de moedas e selos (nu
mismática e sigilografia), quadros e livros. Mantém um curso de museolo- 
gia em nível superior, com duração de três anos.

Museu das Missões — Fundado em 1940, na cidade de Santo Ângelo 
(RS), destina-se à conservação das obras de arte ou de valor histórico rela
tivas às missões*. As ruínas de São Miguel são parte integrante do museu.

Museu Paulista — Mais conhecido como Museu do Ipiranga, tem suas 
origens na coleção Sertório. Fundado pelo zoólogo Hermann von lhering 
(1850-1931), foi inaugurado em 1895, sendo especializado em história do 
Brasil, etnografia e numismática. Está subordinado à Secretaria de Educa
ção.

D O C UM EN TO

Museu da Imagem e do Som — Sua principal funçào é a de filmar e gravar 
a história e obra de personalidades significativas da literatura, teatro, ci
nema, artes plásticas, política, ciência e esportes. Além disso, possui disco
teca especializada em música popular, fototeca, auditório e salões para ex
posição. Foi inaugurado em 1965, no Rio de Janeiro.

Museu da Imprensa Nacional — Criado em 1940 no Rio de Janeiro, com 
o intu ito de expor trabalhos realizados pela imprensa, contém livros, enca
dernações, placas, medalhas e máquinas.

Passagens da história brasileira são relembradas no Museu do Ipiranga.

Integração social: a nova função do museu. (Museu de Arte de São Paulo.)

objetos industriais. Houve até m u
seus explicitam ente cívicos, com o 
os H eim atm useum  criados pelo na
zismo*.

Em 1793, o M useu N acional de 
H istó ria  N atural (Jardin des P lan
tes) de Paris foi reorganizado, e 
passou a  ocupar-se do estudo da 
geologia e da biologia. D epois 
disso, os museus de h istó ria  natural 
passaram  a englobar gradativa 
m ente, todo o cam po d a  ciência 
pura. Por isso, o nom e “museu 
científico” tornou-se o m ais ap ro 
priado, em bora quase sempre se
jam  classificados pelos setores de 
que se ocupam : h istó ria  natu ral, 
antropologia , indústria ou institui
ções, etc.

N os Estados U nidos, algum as 
das m aiores exposições adotaram  a 
denom inação oe “ museu da  ciência 
e da indústria” , em bora o seu 
cam po fosse, geralm ente, o da ciên
cia aplicada. N a E uropa, a situa
ção  era parecida, já  que os museus 
relacionados com  a ciência pura 
n ão  tinham  nom e específico ind i
cando  seu propósito.

Q uando o darw inism o* passou a 
ter çrande aceitação, os m useus de 
h isto ria  natural procuraram  m os
tra r  a seus freqüentadores elem en
tos relacionados à teoria  da  evolu
ção*.

Nos E stados Unidos, o prim eiro 
museu de h istó ria  natu ral foi fun
dado  em C harleston, C aro lina  do 
Sul, em 1773 (incorporado ao m u
seu público depois de 1907). O utro  
dos prim eiros foi o m useu de C h a r
les W ilson Peale, fundado em F ila
délfia em 1785. Além desses, havia 
coleções na  A cadem ia de C iências 
N aturais de F iladélfia (1812) e na 
Sociedade de H istó ria  N atu ra l de 
Boston (1830).

A grande época dos m useus de 
h istória natu ral, nos E stados U ni
dos, iniciou se em  1859, quando  da 
fundação do M useu de Zoologia 
C om parada , anexo à U niversidade 
de H arvard . A  história do M useu 
N acional de W ashington com eçou 
com  a coleção de objetos perten
centes a Sm ithson (1826). Existiam  
o u tro s :  M useu  d e  C iência de Buf 
falo (1861), M useu de H istó ria  Na-
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tu ra ld e  N ova York (1869), M useu 
de C am po de H istória N atural 
(1893).

Integrar: uma nova função

A tualm ente, a prim eira preocu
pação  da m useologia é desvincular 
a idéia de museu de seus padrões 
iniciais. N ão m ais se am ontoam  
obras de arte p a ra  serem adm iradas 
à d istância . O  principal objetivo é 
co locar o público em contato  com 
a arte  de m aneira bem espontânea, 
levando-se em con ta  problem as de 
luz, am biente, etc., e a preparação 
das pessoas para  o  que vão ver, 
a través de catálogos ou considera
ções sobre os autores e as obras.

A nteriorm ente adaptados em pa 
lácios ou casas com  algum a im por
tância  histórica, os museus passa
ram , no século X IX , a d ispor de 
edifícios especialm ente construídos 
(B ritânico, 1827; Berlim, 1828). 
Além de alterar a técnica exposi- 
tiva, as galerias passaram  a variar 
em tam anho  e form a, conform e as 
o b ras; construíram -se tam bém  sa
las para as exposições relativas a 
períodos h istóricos ou artísticos.

Um centro cultural

Com  o crescim ento d a  im portân
cia cultural e d a  variedade dos m u

seus, as m aiores instituições p assa 
ram  a dividir-se em departam entos 
com  escritórios, salas de estudo e 
de trabalho , publicações, etc. E spe
cialistas incum bem -se da  aguisi- 
ção , conservação e restau raçao  de 
obras.

Em vez de exposição perm anente 
do acervo, m uitos m useus ad o ta 
ram  as rotativas tem porárias que 
perm item  ao público m aior diversi
ficação, com o o M useu de A rte de 
São Paulo. Os que têm m ais recur
sos podem organ izar retrospectivas 
de grandes artistas ou exposições 
de épocas ou gêneros, reunindo 
grande núm ero de obras.

A p a rtir  da  década de 20, na Es
candináv ia  e nos Estados Unidos, 
o museu converteu-se num centro 
cultu ral, não apenas um a galeria, 
m as um local de estudos —  com 
bibliotecas, salas de conferências, 
exposições d idáticas — , tendo por 
objetivo a partic ipação  integral do 
público. E ssa tendência foi se a las
trando  por todo o m undo e hoje, 
c ad a  vez m ais, procura-se transfo r
m ar o museu num  ponto de encon
tro de artistas e público; é o que 
ocorre  no Museu de A rte de Nova 
York.

VEJA T A M B É M : Exposição.

Música

Ao falar pela prim eira vez, segu
ram ente o hom em  sentiu a im por
tân c ia  da  inflexão e do ritm o. Era 
parte  d a  lu ta pela sobrevivência es 
tabelecer um a d istinção entre os 
gritos de espan tar e os de alertar o 
grupo p a ra  perigos im inentes; entre 
os de cham ar a com panheira para 
o am or e os de pedir a p ro teção  so
b renatura l. O trog lod ita  aprendeu 
tam bém  a usar outros sons: bateu 
com  os pés no chão, golpeou o 
peito  com  os punhos, conseguiu 
ressonâncias com sua clava de osso 
ou m adeira. “ Inventados” os ins
trum entos de percussão, segui- 
ram -se (em alguns m ilênios) as ou 
tras  fam ílias: sopro e corda.

U m a característica  acom panhou 
a m úsica por m uito tem po: sua  li
gação a algum  ritual mágico-reli- 
gioso. A s regulam entações da  m ú
sica  apresentavam  caráter m oraL  
na Idade M édia (século X II) ela 
passaria  para o dom ínio da  arte, 
u m a função estética desvinculada 
de crenças.

O período anterior à Idade M é
dia é tam bém  a época d a  m onodia* 
(do grego m ónos =  “um ” e odé  =  
“can to ’̂ . Os conjuntos da  A ntigui
dade (egípcios, sum érios e assírios, 
por éxem plo) cantam  a um a só voz, 
acom panhados por um a variedade 
considerável de instrum entos m usi
cais, com o harpas, liras, flau tas, 
saltérios, tam bores, trom betas, au- 
los e outros.

N a G récia* antiga estabelece- 
ram -se as bases da  m úsica ociden^ 
tal. (A liás, a própria  pa lavra  é 
á tica: m ousiké  designava as artes

das m usas: poesia, dança, canto, 
declam ação e m atem ática.) O  sis
tem a m usical dos gregos apoia 
va-se num a escala* elem entar de 

uatro  sons, o tetracorde . D a  união 
e dois tetracordes form aram -se es

ca las de oito no tas (modos), cu ja  ri
queza sonora perm itia traçar linhas 
m elódicas.

A m úsica grega (tam bém  m onó- 
d ica) era  essencialm ente can tada; 
os instrum entos tinham  apenas a 
função de acom panhar, em unís
sono ou um a o itava  acim a, os can 
tores. Em geral, a instrum entação 
encarregava-se das partes m ais 
agudas e as escalas eram  can tadas 
em m ovim entos descendentes (do 
agudo para  o grave). A tualm ente, 
essas duas p rá ticas foram  inverti
d as ; o acom panham ento  é grave e 
as escalas sao ascendentes. Os gre
gos criaram , tam bém , um  sum ario 
sistem a de notação* m usical, e dei
xaram , inclusive, m uitas letras e es
critos teóricos.

“Cantai ao Senhor um 
cântico novo”

Entre os rom anos, seus herdei
ros, a m úsica grega acabou per
dendo várias características e pas 
sou a exaltar as glórias militares. 
O u tra  m udança decorreu do aper
feiçoam ento dos instrum entos de 
sopro  e percussão , o que teve im
portância  decisiva na  evolução m u
sical européia.

A inda duran te  o Im pério R o
m ano, a  m úsica —  com  m aior po
tência  sonora, com  ou tro  sentido e 
sem  a nobreza que os gregos lhe 
conferiam  —  desceu às catacum 
bas. A com panhou os cristãos aos 
esconderijos de sua  fé e ajudou-os 
a elevar o espírito a Deus. O s p ri
m eiros hinos cristãos, m onódicos, 
exprim iam  os Salm os  num  ritm o li-A funcionalidade dos museus modernos: o Guggenheim. (Nova York.)
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Os prim eiros instrum entos musicais de que o homem fez uso foram  os de 
percussão. (Tocador de tam bor, em uma estatueta do Congo.)

O term o "m ús ica" vem  dos gregos, que cultivaram  e teorizaram a monodia.

vre e equilibrado. Eram  exclusiva 
m ente vocais: os instrum entos, 
considerados bárbaros, lascivos e 
d iabólicos, eram  proibidos. Essas 
foram  as raízes do cantochão.

Q uando o cristian ism o saiu da 
clandestinidade, a m úsica con ti
nuou sendo para  eles um a im por
tan te  aliada. O s grandes centros da 
Igreja —  Bizâncio, Rom a, Antió- 
qu ia  e Jerusalém  —  eram  tam bém  
os grandes centros da  m úsica, cada 
um guardando sua  liturgia m usical 
própria.

Á m brósio (bispo de M ilão, de-

f
o is canonizado) criou no século
V o estilo am brosiano, que in tro 

duziu a antífona (versículo can tado  
pelo povo em resposta ao salm o) e 
hinos vindos do O riente; incorpo
rou à m issa os ritua is bizantinos.

C aberia ao P ap a  G regório* I, 
dois séculos depois, a unificação 
dos cânticos religiosos (um  recurso 
para  padronizar a liturgia em toda  
a Europa). Reuniu num livro todos 
os cantos que considerou perfeitos 
(os quais ficaram  conhecidos com o 
“ can tos g regorianos”) e indicou o 
m odo com o deviam  ser entoados. 
O repertório litúrgico foi assim  de
purado d a  influência oriental e a 
m elodia tornou-se linear (cantus 
p lanus  =  “ can tochão”).

A pau ta  de quatro  linhas foi es
tabelecida pelo monge H ucbaldo 
(840-930), autor do tra tado  D e  
H arm ónica Institu itione. E ra o iní
cio da  notação m usical, continuada 
pelo beneditino italiano G uido 
D ’Arezzo*, que atribuiu  nom e às 
notas. U sou, p a ra  isso, as sílabas 
iniciais de um hino a São João  Ba
tista : “ U t queant laxis/ Resonare 

f ib r is /  M ira gestorum l Fam uli tuo- 
rum /  Solve p o llu ti/ L ab ii reatum / 
Sancte loan n es"  (“ P a ra  que pos
sam  livrem ente/ R essoar as co rdas/

Sobre teus feitos/ A paga os erro s / 
D os lábios m anchados/ Ó São 
Jo ã o ”). No século X V II, o “ u t” 
passou a ser cham ado de “d ó ”, por 
sugestão de João  B atista Doni.

N a Idade M édia, introduziu-se 
um a série de m odificações nas fes
tas e nos cultos religiosos, antes 
disciplinados pelo canto  grego
riano. N ovas m úsicas, nascidas 
fora  da  Igreja, em línguas vulgares, 
foram  penetrando na  liturgia até 
desfigurá-la. Logo as autoridades 
eclesiásticas reagiram , rejeitando 
as inovações que se haviam  so
m ado aos rituais católicos.

A vanguarda medieval

Livre das im posições gregoria
nas, a  m úsica que fora expulsa da 
Igreja (a m úsica profana) progrediu 
tan to  que acabou subdividida em 
popular e aristocrática. M as essa 
evolução não foi conseqüência ape
nas da  rup tura  entre o sacro e o 
leigo: foi ditada tam bém  p e la s  pro
fundas m odificações políticas pos- 
teriores ao feudalism o, na época  de 
form ação das M onarquias N acio
nais.

N as vilas, o povo can tava  as 
“ canções de ofício”, simples no 
ritm o e na  melodia. Surgiram  os es
tribilhos e as coplas, curtos e repe
tidos; e a inda o com passo , que per 
m itiram  grandes p rog resso s na 
escrita e nas execuções coletivas.

Nos castelos ouve-se m úsica 
aristocrática: os trovadores levam 
aos nobres —  através de suas can
ções —  divertim ento e inform ação. 
Eles rom pem  as fronteiras regio
nais e, alem de divulgar a m úsica, 
fundem  antigas m elodias influen
ciadas pelo can to  gregoriano com 
canções folclóricas dos diversos 
povos que lhes d ão  abrigo.
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O m aior centro do trovadorism o 
foi a região que atualm ente corres
ponde a F rança. Os trouvères —  
poetas da língua d 'oil (falada no 
N orte) —  e os troubadours —  da 
lingua d ’o c  (falada no Sul) —  eram  
quase todos letrados que, viajando 
p a ra  declam ar seus versos, teciam  
um a rede européia de noticias e 
crônicas. Adam  de la Halle (cerca 
de 1220-1287), Blondel de Nesle 
(século X II), T hibaut de C ham 
pagne (1201-1253) e Guilherme* 
IX da À quitânia foram  alguns dos 
divulgadores dessa m úsica profana, 
cu ja  m onodia já  tinha alguns ele
m entos da  form a polifônica.

A polifonia* apareceu no m o
m ento em que a notação m usical 
estava bastante aperfeiçoada, e 
chegou ao apogeu no século XVI. 
C onsistia inicialm ente num a form a 
sim ples de_ tira r efeito de um som 
em oposição a  outro. Esse jogo  de 
pu n c tu m  contra  pu n c tu m  (con tra
ponto : várias linhas m elódicas si
m ultâneas) facilitou a criação  de 
novas form as m usicais, com o o 
m otete (com posição can tada  a vá
rias vozes sim ultâneas m as inde
pendentes, baseada num  trecho li- 
túrgico em latim ), o rondó (usado 
p ara  danças), etc. O poder expres
sivo das m elodias nascidas dos ofí
cios religiosos não  bastava.

Os diversos tipos de m úsica que 
surgiram  nos séculos X IV  e X V  fo
ram  englobados sob o título gené
rico  de .4 rs N ova , no tra tado  sobre 
m úsica que o bispo de M eaux, Phi
lippe de Vitry (1291-1361) publi
cou em 1330. V itry propunha um 
program a de vanguarda: a a liança 
do popular com  o erudito. Suas 
idéias revolucionaram  o m undo 
m usical e o religioso. Seu princi
pal seguidor, G uillaum e de Ma- 
chault , foi o criador d a  prim eira 
m issa polifônica.

Ópera e nacionalismo

R evolucionando as artes, a Re
nascença* influenciou diretam ente 
a música. O  acom panham ento ins
trum ental valorizou-se sobrem odo; 
e a arte m usical chegou in teira
m ente renovada ao Barroco* (estilo 
dom inante entre 1600 e 1750, apro
xim adam ente).

A ópera surgiu nos últim os anos 
do século X V I, e deu seus prim ei
ros passos em F lorença. O  poeta  
O ttavio  R inuccini (1562-1621) e o 
m aestro Jacopo Peri (1561-1633) 
escreveram  letra e m úsica de D afne  
(1597) e, Eurídice  (1600). P rocu
rando  facilitar o entendim ento do 
texto substituíram  a  polifonia pelo 
can to  hom ófono (m onódico), no 
qual se sobressaía um solista.

Pelos aperfeiçoam entos que in
troduziu, C láudio M onteverdi* to r
nou-se o prim eiro clássico do novo 
gênero. Em Orfeu  (1607), por 
exem plo, ele explora vários recur
sos, com o orquestra, coro e ba ila
dos.

O entusiasm o foi crescente: até 
o fim do século X V II, Veneza 
constru iu  m ais de quinze tea tro s; e 
a  ópera ganhou entusiastas em toda  
a E uropa. O género lírico populari
za-se rapidam ente e p rovoca  um a 
lu ta  entre a tendência classicista, 
que quer elevar o conteúdo ético, e 
a  p o p u la r , que p re fe re  a m e lo d ia  fa
cilm ente captável. Luta-se tam bém

Ao desligar se da religião, a música passou a dispor de maior criatividade e diversidade instrum ental. (Tocadores 
de gaita de fo le e gironda, em c im a; saltério e variações de alaúde, no cen tro ; flauta e alaúde, embaixo.)
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A música sacra beneficiou-se da profana, após o conflito  in ic ia l. ("A n jo  M úsico ", de V itto re  Carpaccio.)

pela nacionalização da  ópera, e até 
o século X IX  predom inam  estilos 
bem m arcados: italiano, francês, 
alem ão e inglês. (Só no século X X  
apareceria a ópera am ericana.)

N a F rança, o gosto do público, 
influenciado pelo classicism o*, exi
gia um a adaptação da ópera ita
liana. Jean Baptiste Lully* satisfez 
esse desejo pela prim eira vez, 
criando um a abertu ra  que ficou co
nhecida com o ouverture française. 
E ra  um a peça exclusivam ente ins
trum ental, in iciada por um m ovi
m ento lento e m ajestoso, ao qual se 
seguia um m ovim ento rápido e um 
desfecho lento.

Na Inglaterra, a ópera italiana 
fundiu-se com a tradição  do teatro 
local. H enry Purcelf*, autor de 
D ido e Enéias, in troduziu o gênero 
nesse pais.

A inda no século X V II, a varie
dade das form as m usicais aum en
tou com  a incorporação  do o ra tó 
rio, com a evolução da  m úsica de 
câm ara  e com o com eço dos con
jun tos orquestrais. N os palácios, 
cultivam -se instrum entos com o 
alaúde, cravo, clavicim balo, flauta, 
viola, violino e, finalmente, piano. 
Surgem virtuoses com o Vivaldi*, 
Bach*, Haendel*, H aydn*, Mo- 
zart* , Beethoven* e Schubert*.

Revolucionários 
românticos e folclóricos

Depois da  Revolução Francesa*, 
as idéias liberais espalharam -se 
pela E uropa e pelo resto do 
mundo. N ão só as velhas concep
ções políticas foram  derrubadas: 
tam bém  a cultura  tradicional, que 
parecia  sólida e definitiva, ruiu por 
com pleto. Com o expressão a rtís
tica  do liberalism o* nascente, sur
giu o Rom antism o*. N a m úsica, os 
novos conceitos m isturavam  ética e 
estética: a arte feita para  um a elite 
aristocrá tica  devia ceder lugar a 
um a m úsica que falasse ao povo, 
na linguagem  do povo. A estru tu ra 
m usical c lassicista , lim itada por re
gras inflexíveis, já  não servia. A 
m úsica queria ser dram ática, expri
mir sentim entos interiores; e para 
isso precisava de form as livres, que 
favorecessem  a  im provisação. Ao 
lado dos concertos, das sinfonias e 
das sonatas surgiram  fantasias, no
turnos, bailados, rapsódias, prelú 
dios, poem as sinfônicos. (N ão obs
tante toda a efervescência criativa, 
as prim eiras m anifestações dessa 
nova m úsica —  em geral obras de 
exaltação revolucionaria —  eram  
artisticam ente pobres.)

O R om antism o afirm ou-se com 
m ais fo rça  entre os alem ães (com 
W agner* sobretudo), m as em quase 
toda a E uropa apareceram  grandes 
representantes da  escola. Entre 
m uitos outros, destacam -se Ve/di* 
na Itália, Berlioz* na F rança , Men- 
delssohn-Bartholdy* na A lem anha, 
Chopin* na Polônia, Liszt* na 
H ungria, Tchaikóvsky* na Rússia, 
D vorák* na Tchecoslováquia, 
Grieg* na Noruega.

Em m eados do século X IX , o 
R om antism o encontrou-se com  o 
nacionalism o, que em polgava os 
povos europeus. D essa união nas
ceram  obras liricas inspiradas em 
can tos e danças populares, em  te
m as nacionais, em tudo o que evo
cava a trad ição  de cada  país e o ca

rá te r de seus habitantes. O pondo-se 
à m úsica essencialm ente universal 
que o antecedeu, o nacionalism o 
m usical do século X IX  pretendia 
ser particu lar; assim , surgiram  esti
los diferentes em cada pais. M as to 
dos tinham  algo em com um : explo
ravam  um tesouro antes des 
prezado: os tem as do folclore.

Com  a decadência do R om an
tism o, agitavam -se as m ais diversas 
tendências, algum as rejeitando-o 
com pletam ente, ou tras aprovei
tando  parte de seus elem entos. A

zarzuela espanhola conviveu com  a 
opereta  vienense e a ópera  côm ica 
francesa. O aristocrático  m inueto 
transform ou-se n a  valsa: a burgue
sia triunfante dançou ao som dos 
Strauss* (pai e filho). E a escola 
francesa am oldou o “ lied” rom ân
tico  a seu caráter nacional.

Os novos caminhos

Essa época de indefinição acab a 
ria com a im posição do Im pressio
nism o*, corrente liderada por

C laude D ebussy* e que se opunha, 
com  sensibilidade e fineza, aos pa
drões de W agner.

Com  D ebussy a F rança  retom ou 
a suprem acia que a A lem anha ro 
m ântica detinha há um século —  
entre 1900 e 1940, as idéias m usi
cais estiveram , quase sem pre, dire
tam ente relacionadas com a in
fluência parisiense.

O século X X  trouxe um a série 
de inovações —  tan tas que ne
nhum a escola predom inou. Algu 
m as, no entanto , conseguiram  im
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pressionar m ais duradouram ente a 
crítica. É  o caso , por exem plo, da 
m úsica atonal do  período entre os 
dois conflitos m undiais. A pós a Se
gunda* G uerra  M undial um a gera
ção  horrorizada e desiludida trouxe 
o absurdo e o m isticism o para  suas 
com posições; nasceram , com We- 
bern*, as m úsicas serial* e e letrô
nica*. Tam bém  a m úsica concreta* 
som ou-se às tentativas de se encon
tra r  um estilo que seja próprio  e ca 
racterístico  do seculo. Arnold 
Schõnberg* desenvolveu o dodeca- 
fonismo*.

E finalmente a m úsica com eçou 
a seguir um cam inho no qual m ui
tos viram sua autodestru ição: a 
m úsica aleatória* —  tam bém  cha
m ada de m úsica do acaso  ou anti- 
m úsica.

A técnica musical

A m úsica caracteriza-se com o a 
a rte  de m anipular o som. Este pode 
ser encarado dentro das relações 
que se estabelecem  no contexto m u
sical, e tam bém  enquanto fenô
m eno físico. A ciência que estuda 
o som  —  a sua produção através 
de vibrações em  corpos sólidos, 
líquidos e gasosos, o seu m eca
nism o de p ropagação e de recep
ção , etc. —  é a  acústica. A parte  
d a  acústica que nos interessa é a 
que tra ta  dos sons perceptíveis pelo 
ouvido hum ano. Nesse sentido, as
sum em  um a im portância funda
m ental os fatores fisiológicos (con
dicionados pelo m ecanism o do 
ó rgão  auditivo) e psico ló jicos 
(condicionados pela elaboraçao  no 
cérebro hum ano, das im pressões 
sensoriais em representações, con
teúdos de consciência, sensações 
etc.).

A propagação do som se dá por 
m eio da  vibração do ar. O nosso 
ouvido, sensível a essa  pertu rba
ção , recebe um a im pressão sonora. 
Se essa pertu rbação  consta  de m ui
tos m ovim entos irregulares, cada 
um diferente do outro, percebe-se 
geralm ente um ru ído; se, ao co n trá 
rio, é originada por poucos im pul
sos harm onicos regulares, periódi
cos, ouve-se um som ; se, 
finalm ente, se produz por osc ila
ções periódicas simples —  as cha
m adas oscilações ou vibrações si- 
nusoidais — , obtém -se um som 
puro . C om o o som puro  é p rodu
zido por um a v ibração perfeita
m ente sinusoidal do meio, só pode 
ser realizado com  instrum entos es
peciais. A m aior parte dos sons 
produzidos pelos instrum entos m u
sicais ou pela voz hum ana é consti
tu ída por um som  fundam ental, 
m ais intenso, e por alguns harm ô
nicos m ais agudos e m enos in ten
sos, cham ados sons parciais, e que 
caracterizam  o tim bre do próprio 
som . O utra  característica  do som 
—  a sua altura  —  é determ inada 
pela freqüência de vibração da 
ond a  sonora. A ssim , quanto  m enor 
a freqüência de v ibração, mais 
grave será o som ; por outro lado, 
aos sons agudos correspondem  fre
qüências de v ibração m ais altas.

D essa relação entre as freqüên 
cias do som fundam ental e as dos 
harm ônicos derivam  os intervalos 
(ou relações de freqüência). Entre 
um determ inado som e a sua repeti
ção , o itava acim a, existe um a rela

ção  simples (2 : 1). Os outros in ter
valos —  quinta (3:2), quarta  (4:3), 
te rça  m aior (5:4), terça menor 
(5:5), segunda m aior (9:8), etc. —  
apresentam  relações cada  vez mais 
com plexas entre as suas freqüên
cias. A passagem  da m onodia para  
a polifonia se deu pela introdução 
gradativa dos vários intervalos; 
h istoricam ente, p o rtan to , prim eiro 
ocorreu  a introdução das relações 
de freqüência m ais sim ples— oitava, 
qu in ta  —  e depois das relações de 
freqüência m ais com plexa.

As razões acústicas foram  deter
m inantes na h istória do pensa
m ento m usical. De um a m aneira ou 
de outra, foram  sem pre levadas em 
consideração pela m aioria dos 
com positores. A escolha de com bi- 
naçoes de instrum entos para conse
guir um desejado efeito tim brístico, 
a exploração das diversas regiões 
do cam po de tessitura dos instru
m entos e vozes, a colocação de 
acordes em função de sua m aior ou 
m enor tensão harm ônica, a  preocu
pação  com  as im ensidades (forte, 
m ezzo forte, fortíssim o, piano, etc.) 
são alguns dos recursos que reve 
lam  claram ente a íntim a associa
ção  entre o m usical e o acústico, ou 
seja, o processo pelo qual um a ra- 
zao  puram ente acústica pode to r
nar-se um veículo de expressão 
artística.

O próprio sistem a tonal, que ser
viu de base à m úsica ocidental 
desde o século XV até p ra tica
m ente nossos dias, constituiu-se a 
partir  de um princípio acústico , ou 
seja, o da oposição entre consonân 
cia e dissonância. A consonância  é 
fo rm ada por intervalos cujas rela
ções são m ais simples. A d isso n ân  
cia, ao con trário , por relações in 
tervalares m ais com plexas. D entro 
do sistem a tonal, a consonância era 
a regra e a dissonância, a exceção. 
O próprio desenvolvim ento desse 
sistem a passou a exigir no entanto 
um a exploração cada vez m aior da 
exceção, até o ponto  em que isso 
ocasionou a diluição d a  regra e o 
estabelecim ento de um a ou tra , 
com o no atonalism o. C om  a in tro 
dução  do em prego da  d issonância 
dentro  de um conjunto de norm as 
que proibiam  a u tilização de rela
ções do velho sistem a (tonal-conso- 
nante) nasceu o dodecafonism o. 
A tualm ente, em virtude da adoção 
de regras cada vez m ais gerais e ra 
d icais, as razões puram ente acústi
cas passaram  a assum ir um papel 
m uito m ais im portante dentro da 
arte  m usical. Em  certas ob ras de 
K arlheinz Stockhausen, por exem 
plo , que têm por base a  m anipula
ção  de m aterial sonoro eletrônico, 
a utilização de processos de com 
posição  se dá  ao nível do próprio  
som , ou seja, a ordenação não  se 
ap lica  m ais a m otivos, tem as, etc., 
m as sim aos com ponentes básicos 
do som, com o o tim bre, a duração , 
a intensidade e a altura.

Teoria musical

A m aioria dos acontecim entos 
m usicais está baseada em certos 
sons —  as no tas m usicais —  e 
suas m últiplas relações. A in trodu
ção  de ruídos e sons eletrônicos 
com o elem entos da sintaxe musical 
é relativam ente recente. Além das 
notas m usicais e suas relações, a

A música, tem a de muitas esculturas: "A n jos M úsicos", de A. de Duccio.

E tam bém  de pinturas: "O  C oncerto" de J. V. B ilje rt (M useu de Varsóvia)
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m úsica é algo que só pode ser cap
tado  tem poralm ente, tan to  se a 
considerarm os “ verticalm ente” (na 
sim ultaneidade dos acordes), com o 
“horizontalm ente” (no transcurso 
melódico). Assim , as leis da m úsica 
podem  inferir-se do som com o base 
m aterial potente e representável, e 
de suas relações, que só ocorrem  
no tempo. Isso nos perm ite estabe
lecer um a distinção entre os aspec
tos m aterial (som) e form al (rela
ções). Q uanto  ao aspecto form al, a 
caracterização  m ais geral é aquela 
que diz respeito à dupla orientação, 
no sentido do sim ultâneo e do su
cessivo. A sim ultaneidade do som 
nos introduz o conceito  de harm o
nia. A consideração dos sons com 
ênfase no aspecto de sua sucessão 
no tempo nos remete ao conceito 
de melodia.

M as esses dois conceitos são 
apenas direções d istintas de um 
m esmo fenôm eno. De fato , a partir 
do m om ento em que exam inam os 
um a m úsica polifônica, ou seja, 
que apresente um grau m aior de de
senvolvim ento, não  podem os falar 
em m elodia sem que isso nos leve 
a um a consideraçao harm ônica, e 
vice-versa. Portanto , com o o con
ju n to  da m úsica ab arca  as duas 
considerações, nenhum a delas pode 
ser com preendida totalm ente sem a 
ou tra . Assim , é im portante ressal 
tar essa d istinção que perdura até 
hoje, assentando-se basicam ente 
em um propósito didático.

A T eoria da  M úsica, engloba —  
além de m atérias estritam ente téc
nicas, com o solfejo, no tação  m usi
cal, etc. —  o estudo da H arm onia. 
C ontraponto  e Form a. A natureza 
desses ensaios tem um  caráter 
acentuadam ente em pirico, p rocu
rando estabelecer regras para  o en
sino da m úsica, calcadas quase 
sem pre em exem plos extraídos das 
obras dos grandes mestres.

P ara  fundam entar teoricam ente 
o fenôm eno m usical, têm-se recor
rido ultim am ente às contribuições 
da teoria da  inform ação e da  lin
güística. A linguagem m usical, fun
dad a  tam bém  em um código, ape
sar de todas as diferenças que 
apresenta em relação, por exemplo, 
à linguagem  verbal, pode tam bém  
ser explicada à luz de conhecim en
tos adquiridos a  partir do  estudo de 
outros tipos de linguagem  e form as 
de com unicação.

Contraponto, Harmonia 
e Forma

O C ontrapon to  é um a técnica 
musical que consiste em com binar, 
sobrepondo-as, várias m elodias de 
um trecho m usical. O riginalm ente, 
indicam  o processo de opor uma 
voz escolhida, em contraponto , a 
um a voz j á  existente, ou voz dada, 
à qual se dava a denom inação de 
cantus firm u s . A necessidade de se 
utilizar o term o foi provocada pelo 
desenvolvim ento da  hom ofonia (es
crita  com preponderância de asso
ciações verticais ou acordes), que 
tornou necessária a d istinção entre 
o novo estilo e a técnica anterior de 
com por novas m elodias sobrepos
tas a um cantus firmus.

Entende-se geralm ente por H ar
m onia os acordes (sim ultaneidade 
de três ou mais sons) ou fragmen 
tos de acordes, e as suas funções

Anton io Vivaldi e J. Sebastian Bach, duas das maiores expressões das form as musicais no período barroco.

Com o Romantismo surgiram fantasias, sinfonias, sonatas e rapsódias, por exemplo as de Franz Liszt e J. Brahms.
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De cordas, sopro ou percussão, os instrum entos típ icos enriquecem a música fo lc lórica de povos como os da Arábia. Escócia. Cuba e Indonésia.

den tro  de um contexto acórdico. 
P or vezes cham a-se harm onia ape
nas aos acordes ou às funções, 
transform ando-os em objetos da 
ciência harm ônica. Porém , visto 
que um acorde pode desem penhar 
diversas funções e que um a função 
pode, em contrapartida, ser desem- 

enhada por diferentes acordes, a 
arm onia com preende os acordes, 

as funções e as relações entre os 
acordes e as funções.

O  term o polifonia serve usual
m ente para  designar um estilo çeral 
de com posição baseado em varias 
técnicas do contraponto . Portanto  
os conceitos de polifonia e homofo- 
nia opõem -se, em bora nem um nem 
ou tro  possua sentido absoluto. A 
textura m usical ê nitidam ente ho- 
m ofônica  quando de certo  m odo se 
acham  associados os elem entos rít
m icos das vozes, ou quando, p redo
m ina um a voz, geralm ente supe
rio r, enquanto as outras —  
m elodicam ente pouco ou nada in
dependentes —  servem sobretudo

de acom panham ento. A escrita ho- 
m ofônica chegou a sua afirm ação 
plena com a m úsica de H aydn, Mo- 
zart e Beethoven. A partir desse 
m om ento, passou a ser dada  m aior 
ênfase à harm onia do que ao con
traponto , propiciando um desen
volvim ento m uito m aior do enfo
que harm ônico com o base do 
processo de com posição.

Por ou tro  lado, num trecho poli- 
fônico, as vozes podem ser partes 
dependentes do conjunto da  com 
posição, m as o conceito , na  sua es
sência, im plica que cada  voz se 
o u ça  com o um a continuidade hori
zon tal e não esteja subm ersa na 
m assa harm ônica (“ vertical”). Os 
conceitos de con traponto  e harm o
nia podem divergir, de um a época 
m usical p ara  outra .

A partir  da  segunda m etade do 
século X IX  os conceitos de harm o
nia e con traponto  sofreram  profun
das m odificações. W agner, em seu 
prelúdio Tristão e Isolda, j á  pre
nunciava a dissolução do conceito

de harm onia, o que acabou se con
sum ando com Debussy, Ravel e 
principalm ente Schõnberg. A partir 
do atonalism o passou-se a consen
tir a m áxim a liberdade harm ônica, 
sem nenhum a restrição ao em prego 
da  dissonância.

O con traponto  clássico,_ sofreu 
um a autêntica restauração em 
pleno século X X , com Paul H inde
mith. Nas obras com postas entre 
1920 e 1930, ele partiu de um con
trapon to  harm onicam ente livre, 
em bora inspirado em Bach, tornan- 
do-o um eficaz meio expressivo.

N a dodecafonia, os acordes e as 
sucessões de no tas são tirados da 
série de doze sons. Tam bém  neste 
caso  se p rocu ra  m otivar m elódica 
ou tem aticam ente todas as notas 
dos acordes. A inversão, o m ovi
m ento retrógrado e a inversão do 
retrógrado, que nas suas origens 
eram  técnicas do  cânone, ou seja, 
de natureza contrapontistica,_ tor- 
nam -se na  m úsica dodecafônica 
m eios de variar a form a fundam en

tal da série. M as, com o desenvolvi
m ento da  dodecafonia neste pós- 
guerra  —  obra das novas gerações 
de com positores, form ados nos en
sinam entos de W ebern — , as re
gras do con trapon to  que tinham  re
gulado a estru tu ra  das com posições 
seriais da  escola de Viena (Schõn
berg, Berg, W ebern), foram  sendo 
u ltrapassadas por um a nova con
cepção d a  série que, após ter le
vado à seriação de todos os p a râ 
m etros m usicais —  altura , tim bre, 
d inâm ica e ritm o — , estabeleceu 
novas form as de estru turação do 
m aterial sonoro, que já  nao têm 
qualquer relação form al com  o 
con traponto  (Stockhausen, Berio, 
Boulez).

T anto a harm onia com o o con
traponto , portan to , são aspectos de 
um a com posição m usical. E esta  é 
um conjunto organizado de idéias 
m usicais. E  é essa  o rganização que 
constitui su a fo rm a.

A forma, estrutura ou arquite
tura é assunto do compositor: tanto



Musical 303

ele pode criá-la com o adotar uma 
form a já  consagrada.

A época que vai de Bach a Bee- 
thoven m arca  o aparecim ento dos 
grandes tipos form ais —  fuga, 
suíte, sonata, sinfonia, etc. —  que 
chegaram  até nós com o algo vivo, 
n ão  com o simples valores arqueo
lógicos. E tam bém  o surgim ento do 
gênero de m úsica pura, m uito cu lti
vado pelos clássicos e dentro do 
qual os com positores encontraram  
um vasto cam po para aperfeiçoar 
m ais a arqu itetu ra  de suas obras.

Por m usica pu ra  entende-se a 
que não pretende expressar nada  de 
ex tram usical; por oposição, a m ú
sica dram ática seria aquela que se 
subordina à palavra —  im plícita 
ou explicitam ente.

N o período pós-clássico, o ro 
m antism o pouco acrescentou nesse 
sentido. A problem ática, as inquie
tações e os achados eram  de outro 
tipo. J á  a  época m oderna abandona 
o form alism o clássico, adentrando 
no aform alism o, ou procurando

dar lhe novos contornos, e achar 
um a fo rm a inédita para  cada  obra.

À consideração  vertical e hori
zontal, englobadas pela form a, de- 
ve-se acrescentar a concepção rít
m ica da  obra musical —  relativa 
ao seu fluir no tem po, à diferencia
ção  de valores de tem po m aiores e 
m enores e à acentuação —  e a con
cepção tim brística, que se revela na 
escolha de instrum entos e na sele
ção  de agrupam entos sonoros es
pecíficos com o a o rquestração  e 
instrum entação.

VEJA T A M B E M : A leatória, A rte; 
Bossa N ova; Brasil (M úsica); 
C om posição; Concreta, M úsica; 
C ontraponto; Corda, Instrum entos  
de; D odecqfonism o; Eletrônica, 
M úsica; Escala M usical; Folclore; 
H arm onia; Jazz; M elodia; M ono- 
dia; N otação M usical; Opera; Poli
fo n ia ;  Sam ba; Serial, M úsica; Tro- 
picalism o.

Os sons, ordenados ou livres, fascinam jovens e velhos. (Músicos hindus.)

Broadway, universo fantasioso onde o gênero musical impôs seu domínio.

Musical

Em cinem a ou teatro , o term o 
“ m usical” indica o filme ou a peça 
em que predom inam  o canto e a 
dança. O m usical diferencia-se do 
m usicado à m edida que este tipo  de 
espetáculo apenas se desenrola  ao 
som  de m úsicas, enquanto que no 
m usical a m úsica surge como parte 
integrante da  estru tu ra  d a  obra.

Descendente do burlesco, do 
vaudeville  e da  revista, o m usical 
firm ou-se com o genero particu lar 
de espetáculo, com  form a e ca rac 
terísticas p róprias na  década de 40, 
passando a dom inar a Broadw ay, 
rua teatral de N ova York.

Antes disso, no  dizer de m uitos 
críticos, só existe o teatro  m usi
cado ; um espetáculo de belas revis

tas, canções que se tornaram  suces
sos populares e ricos cenários.

O  burlesco —  que os am erica
nos im portaram  da  Inglaterra —  
exibia travestis parodiando peças 
fam osas; e, no decorrer do século 
X IX , adquiriu novos elem entos, 
com o atrizes e entrechos m usicais. 
O vaudeville, gênero de variedades 
nascido  no século X IX , nos E sta
dos U nidos (diferente do vaudeville  
francês, gênero de com édia ligeira 
m uito popular nas prim eiras déca
das do seculo X X ), co locava em 
cena desde cachorrinhos am estra
dos até m ágicos chineses. A revista 
desenvolveu-se no século X X .

Um dos ancestrais do m oderno 
m usical é a com édia The B lack  
C rook (O  Vigarista Preto, 1866), 
paród ia  de Fausto, de Goethe*. O 
enredo não tinha m uito sentido: os 
diversos elem entos m usicais e vi
suais —  dança, cenários, guarda- 
roupa —  predom inavam  sobre 
todo  o resto A peça  ficou seis me-
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ses em cartaz , em  N ova York, ren
dendo um m ilhão de dólares —  lu
cro que logo a tra iu  a atenção dos 
grandes investidores.

M úsica de fácil com unicação, ri
cos figurinos, belas coristas, cená
rios exuberantes, entrechos rom ân
ticos e côm icos: os em presários 
haviam  descoberto a fórm ula para 
o sucesso do show -business. So
m ente na tem porada de 1900-1901, 
tr in ta  espetáculos foram  apresenta
dos: investir na  Broadw ay to rn a 
ra-se um ótim o negócio.

Com  a indústria nascente, surgia 
um novo tipo de m ão-de-obra espe
cializada —  os autores da m úsica 
e d as letras, o libretista, o diretor 
de cena, o cenógrafo, o figurinista, 
o ilum inador — , que iniciava uma 
trad ição : por um unico espetácuio 
respondiam  vários nomes.

O utra inovação no cenário tea
tral am ericano foi in troduzida por 
G eorge M. C ohan (1878-1942) —  
o prim eiro “doutor de peças” , na 
designação usada pelo critico Al- 
lan Lewis. C ohan e sua equipe es
colhiam  qualquer tem a base —  no
vela de sucesso ou assunto da 
atualidade —  e davam -lhe um tra 
tam ento  especial. Por m ais banal 
que fosse, o tem a era tra tado  de 
fo rm a a agradar a platéia: diálogos 
anim ados, com icidade; clímax, ce
nas rom ânticas e m usica alegre. 
D en tro  desse esquem a, C ohan pro
duziu  com  sucesso: A  45 M inutos  
da Broadway  (1906), O H om em  
que Possuía a Broadw ay  (1909) e 
H ello Broadway  (1914).

A té o ano de 1940, a revista viveu 
d ias de glória nos Estados Unidos, 
e b rilharam  m uitos nom es com o os 
de Vincent M innelli (1913- ), 
F red  A staire (1900- ), Gene 
K elly (1912 ), Josephine Ba
ker (1906-1975), Irving Berlin 
(1888- ), Jerom e Kern 
(1885-1945) e Busby Berkeley 
(l895-1976)_. N os bastidores, um 
exército anônim o —  m aquinistas, 
ilum inadores, con tra-regras —  per 
m itiu  que a revista am pliasse os li
m ites espaciais do palco, criando 
cenários fantásticos (escadaria ' 
que se prolongavam  ao infinito, 
im ensos lustres que subiam  e des
ciam , fontes lum inosas, etc.).

Foi tam bém  a época do reinado 
de Florenz Ziegfeld (1841-1923) e 
suas girls. Ele lançou sua prim eira 
revista (Folias de Ziegfeld, com o 
sem pre seriam cham adas depois) 
em 1907; e, em 23 edições dessas 
Folias, glorificou a garo ta  am eri
can a , vestindo-a com  roupas sun
tuosas e descobrindo suas pernas.

“Oklahoma” : o fim de uma 
transição

A Broadway produziu  e acolheu 
m uitas equipes im portantes, com o 
a de Jerom e K ern e seus co labora
dores —  O tto H arbach, O scar 
H am m erstein II, G uy Bolton — , 
que produziram  espetáculos já  com 
características do  m usical: Sally  
(1920), Barco das Ilusões (1927) e 
R oberta  (1933). M as eles ainda se 
enquadravam  no  gênero revista: 
b o a  parte das m úsicas não se li
gava diretam ente ao enredo.

A equipe dos G ershw in —  
G eorge (1898-1937) e Ira 
(1896- ), jun tam ente com G uy 
Bolton —  m ontou sucessos com o

L a d y  be G ood!  (1924), Oh K a y  
(1926), The Girl C razy  (1930). O 
m aior sucesso de G eorge G ershw in 
foi Porgv and Bess  (1935).

Cole Porter (1893-1964) com e
çou sua carreira  na Broadway em 
1916 com um fracasso: Veja a 

A m érica  A ntes. M as na  década de 
1920 —  os anos que antecederam  
a grande crise* econôm ica de 1929
—  ele foi o m aior intérprete da  eu
foria  desenvolvim entista am eri
can a , m ostrando a  desinibição e a 
futilidade da época com Paris 
(1928), C inqüenta M ilhões de 
Franceses (1929), A legre D ivo r
ciada  (1932), K iss  me, R a te  (1947)
—  baseada em A  M egera D om ada, 
de Shakespeare* —  e S ilk  Sto- 
ckings (M eias de Seda, 1955).

N a tem porada de 1930, a B road
w ay apresentou ao país em pobre
cido  um m usical que analisava a 
P rim eira G uerra M undial, despin
d o-a de suas roupagens festivas e 
nacionalistas. Strike  Up the B and  
(Q ue Entre a Orquestra), de G eorge 
K aufm an e M orrie R yskind, com 
m úsica de G eorge e Ira G ershw in, 
usava os absurdos e paradoxos da 
guerra  p a ra  reduzi-la ao ridículo. A 
m esm a equipe respondeu, no ano 
seguinte, pela m ontagem  de O f  
Thee I  S ing  (Eu canto para  Ti, pré
m io Pulitzer de 1932), que tra tav a  
de problem as políticos internos e 
que foi a mais am biciosa partitu ra  
de G ershw in p a ra  o tea tro  popular.

K urt Weill (1900-1950) —  mú
sico de Brecht* em peças com o 
Ópera dos Três Vinténs —  apare
ceu nos Estados U nidos em 1935. 
No ano seguinte, lançava na 
Broadw ay um a com édia musical 
an tibelicista —  Jo hnny Johnson  —  
com  libreto de P aul G reen. Os m a
les do Estado d ita to rial seriam en
fatizados em K nicherbocker H olly- 
d a y  (1938) feita ju n to  com 
M axwell Anderson (1888 1959). 
Em 1941, Lady in the D ark (M u 
lher no Escuro), com libreto de 
M oss H art, lançava na  Broadway 
o nom e de D anny Kaye.

Entretanto, foi durante a longa 
carre ira  do com positor R ichard 
Rodgers (1902- ) e seus co la 
boradores Lorenz H art e H erbert 
F ields que aconteceram  as m udan
ças m ais im portantes da  revista em 
sua transição  para  o m usical. R od
gers estreou na Broadw ay com The  
D earest Enem y (O  B em  A m a d o  
Inim igo, 1925), Peggy-A nn  (1926). 
A  C onnecticut Yankee (O  Ianque  
de C onnecticut, 1927) e On Your 
Toes (Bailarina R ussa , 1936).

N a ocasião  da  m ontagem  de 
Bailarina Russa, Rodgers cham ou 
G eorge Abbot. Um dos m aiores 
“doutores em peças” da  Broadway, 
p a ra  que desse um  ritm o m ovim en
tad o  ao espetáculo, que introduziu 
o balé clássico nesse tipo  de show.

O passo m ais im portante de 
Rodgers foi O klahom a  (1943), 
peça  feita de parceria  com O scar 
H am m erstein (1895-1961) e que re
presenta, para alguns críticos, o iní
cio do musical, o prim eiro espetá
culo  do gênero em  que as m úsicas 
inserem-se natural e diretam ente no 
enredo. A té essa ocasião , estória, 
personagens e situações, consti
tu íam  quase sem pre um  pretexto 
p a ra  a apresentação de danças, 
canções, entrechos côm icos e ro 
m ânticos. Em O klahom a, pelo con-

Fred Astaire. famoso bailarino do musical americano (com Rita Hayworth).

Ju lie  Andrews fo i a estrela de 'M ary Poppins ", um musical fantástico.
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trá río , as danças e canções tinham  
papel definido dentro d a  linha n ar
rativa. C olaborando no desenvolvi
m ento da tram a e na  carac teriza
ção  de situações e personagens, a 
m úsica passou a ter um a nova fun
ção  até então desconhecida no tea
tro  m usical.

A dupla  Rodgers e H am m erstein 
lançaria  a inda um a série de suces
sos na Broadw ay, que seriam mais 
ta rde  aproveitados pelo cinem a: 
C arousel (1945), South Pacific (A o  
Sul do Pacífico, 1949), The K ing  
a nd  /  (O R e i e Eu, 1951), The 
S o u n d  o f  M usic (A  N oviça  R e 
belde, 1959).

Cole Porter classificava Okla- 
hom a  com o a m ais profunda m u
dan ça  em quaren ta  anos de com é
dia m usical. D epois dessa peça, os 
m úsicos e os libretistas am pliaram  
suas atividades e seus tem as, pro- 
curando-os m uitas vezes em p ro
blem as sociais do m om ento ou em 
estó rias de autores consagrados.

Em 1949, K urt Weill e Maxwell 
A nderson lançaram  um a peça so
bre a d iscrim inação racial na 
Á frica do Sul: L o st in the Stars 
(Perdido nas Estrelas), baseada na 
novela C ry The Beloved C ountry  
(C hore a Terra A m a d a )  de Alan 
P aton (1903- ).

The Pajam a G am e (U m  Pijam a  
para Dois), extraído de um ro
m ance de R ichard Bissel, enfocava 
um a greve num a fábrica de roupas. 
W est Side Story (A m or, Sublim e  
A m o r, 1961) tra tav a  das d isputas 
entre algum as m inorias de Nova 
Y ork; Cabaret, insp irada em G ood  
B ye  to Berlin (A deus a Berlim) u ti
lizava com o pano de fundo os 
show s  do cabaret K it K a t e a h istó
ria da  atriz Sally Bowles, para 
m ostrar a ascensao do  nazism o; 
U m  Violinista no Telhado (Fiddler 
on the R oo f)  baseado em estórias 
de Sholen A leichem  (1859-1916), 
tra tav a  de problem as judaicos na 
R ússia czansta .

“ Hair” : uma brecha no musical

M as foi Hair que rom peu defini
tivam ente um tabu do m usical: não 
co locar em cena assuntos con tro 
versos. A té o ano de sua prim eira 
apresentação  (1968), nenhum  em 
presário  estivera d isposto a  investir 
m uito dinheiro num espetáculo 
dessa natureza: acreditava-se que o 
público ia ao teatro  p ara  esquecer 
—  e não para  ver —  problem as.

M as Hair, além  de apresentar 
inovações de form a e conteúdo, ob 
teve grande sucesso e prestígio 
ju n to  ao público. A peça, a p rincí
pio m ontada fora do esquem a da 
B roadw ay  por um elenco de hip
p ies  que pretendiam  m ostrar seu 
pensam ento e m odo de vida, aca
bou cham ando a atenção de alguns 
produtores. Reforçado o enredo e 
acrescentadas novas canções, H air 
foi para a Broadway. Assim , estrei
taram -se as relações palco-platéia, 
com o recom enda parte da  estética 
a tual do teatro. N um a das cenas, 
os personagens queim avam  seus 
cartões de alistam ento m ilitar e in
duziam  os espectadores a fazerem 
o mesmo. N ada foi poupado: nem 
as instituições, nem os sím bolos 
considerados intocáveis (em deter
m inado m om ento, a bandeira nor
te-am ericana foi reduzida a um a es

pécie de biom bo, atrás do qual o 
elenco despia-se para  m ostrar-se, 
em seguida, totalm ente nu).

O musical na tela

O prim eiro sucesso cinem atográ
fico do género musical (desenvol
vido principalm ente nos Estados 
U nidos, logo após o advento do 
som no cinem a) foi O C antor de 
J a zz  (1927).

M esmo antes, no cinem a m udo, 
o canto , a  m úsica e a dan ça  sempre 
seduziram  os realizadores. Um a 
bailarina, Annabelle, fez vários fil
m es para  Thom as Edison* já  em 
1897.

N a m esm a linha de pesquisa, 
Méliès* adaptou várias óperas, 
produziu filmes sobre danças m o
dernas e introduziu inúm eros diver
tim entos m usicais em seus filmes.

Essa tendência prolongou-se até 
o fim do cinem a mudo, oferecendo 
grandes problem as de sincronism o 
p ara  as orquestras que acom panha
vam  os filmes. Chegou-se ao ponto 
de colocar o can tor a trás da  tela, 
duran te  a projeção, p ara  que ele 
acom panhasse sua  própria  im a
gem. O sistem a foi inaugurado por 
Méliès, com o can tor Paulus.

M as somente com  a sonorização 
na própria película é que o musical 
cinem atografico pôde desenvol
ver-se plenam ente. No início, en tre
tanto , film avam -se principalm ente 
operetas, que foram  ganhando au
tonom ia cinem atográfica.

N essa época surgiu um novo 
tipo de astro : o ator que can ta  —  
M aurice C hevalier (1888-1972) e 
Jeannete M acD onald* destaca- 
ram -se nessa especialidade. É  um

Marilyn Monroe e Jane Russell em "Os Homens Preferem as Louras". gênero leve, que no início dos anos

O am or num bairro de negros norte-am ericanos é tem a da bem sucedida opereta "Porgy and Bess", de Gershwin.
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“ Am or. Sublime A m o r" tra ta das disputas existentes entre m inorias de Nova York. No Brasil, C. Machado desenvolveu o gênero com  algum sucesso.

1930 agradava ao público angus
tiado  pela crise de 1929.

A essa época pertence o ba ila 
r ino  e coreógrafo Fred Astaire, que 
form ou célebre dupla com  G inger 
R ogers (1911- ) em filmes 
com o F ly ing  dow n to R io  (Voando  
para o R io , 1934) Top H at (O  Pi- 
colino, 1935).

A Gene Kelly deve-se o sangue 
novo do m usical am ericano com 
A n  A m erican in Paris (S infonia de 
Paris, 1951), Singing in the Rain  
(C antando na Chuva, 1952) e Invi- 
tation to the D ance (C onvite à 
D ança, 1953).

Tam bém  Carmen Jones  (1954), 
de O tto Prem inger (1906- ), 
contribuiu ça ra  a evolução do ge- 
nero. M as é W est Side S tory  que 
transform a o m usical; tornando-se 
um dos m aiores sucessos de bilhe
te r ia  da  h istória do cinem a. C aba
ret (1972) repetiria esse êxito a rtís
tico  e com ercial.

A A lem anha, outro país em que 
o musical continuou seu desenvol
vim ento, segue a m esm a tendência 
do musical am ericano com D er 
K ongers Tanzt (O Congresso se 
D iverte, 1931) ou Leisen Flehen 
M eine Lieder (A  S infonia Inaca
bada, 1933). Tam bém  na Itá lia  o 
gênero conseguiu sucesso, em bora 
praticam ente se lim itasse à ópera.

O coreógrafo am ericano Busby 
Berkeley rom peu com o espaço cê
n ico  do musical cinem atográfico: o 
tam anho  dos cenários, os palcos gi
rató rios, a m ultiplicação dos ângu
los das tom adas, enorm es corpos 
de baile em que girls e boys  de ges
tos rigorosam ente m arcados forma- Tendo com o pano de fundo a história de uma atriz, ''C abare t'' mostrou a ascensão nazista.



vam  gigantescas figuras geom étri
cas, flores m uito grandes e 
engrenagens que se destacam  em 
to d as as ãreas —  tudo isso m arca 
um estilo que se prolongou até a 
década de 1950 e influenciou o ci
nem a de vários países. Ken Russel, 
em seu filme The Boy Friend (O  
Nam oradinho), retom ou em 1972 
as figuras coreográficas de Busby 
Berkeley.

O Musical no Brasil

Já  no século X IX , a m úsica apa 
rec ia  com o elem ento integrante de 
algum as obras teatrais. F izeram  
sucesso as burletas (com édias ligei
ras de costum es, com m úsicas) de 
A rthur Azevedo, entre as quais se 
destacam  O M am bem be  e A  C api
tal Federal (rem ontada em 1972, 
por Flávio Rangel).

Tam bém  as com panhias de T ea
tro M am bem be apresentavam , 
além  do texto teatral, um ato va
riado, onde eram freqüentes os nú
m eros m usicais e de dança. No en- 
tan to , com o T eatro  Brasileiro de 
C om édia, na década de 40, extin
guiu-se esse tipo de produção.

N a década de 60 o T eatro  de 
A rena procurou desenvolver um 
m usical brasileiro, com  A rena  
C onta Z u m b i  (1965), de A ugusto 
Boal (1931- ) e G ianfrancesco 
G uarnieri (1934- ), com m úsi
cas de Edu Lobo. Essa preocupa
ção  perm aneceu em espetáculos 
com o R oda Viva, de C hico Buar- 
que de H ollanda, M orte e Vida Se- 
verina, de João C abral de Mello 
N eto e M arta Saré, de G uarnieri e 
Edu Lobo. Com  as restrições ofi
ciais a certos tipos de obras a partir 
de 1968, im portaram -se textos e es
petáculos norte-am ericanos com o 
H air e O H om em  de L a  M ancha. 
N ão  term inou, en tretan to , a busca 
de um teatro  m usical de raízes b ra
sileiras, revelada em A  G ota D  Á -  
gua  (1976), de Chico Buarque de 
H ollanda e Paulo Pontes.

Já  no cinem a, desde Pela Vitória  
dos C lubes Carnavalescos (1909), 
de A ntonio Serra, o C arnaval p ro
piciou o aparecim ento de inúm eras 
obras m usicadas, baseadas no T ear 
tro de Revista e dubladas atrás das 
telas. Tam bém  realizaram -se opere
tas, com o A  Viúva A legre  (1910).

Com  o cinem a sonoro surgem 
A cabaram -se os O tários (1933), de 
Fausto  M uniz e A lô , A lô  Carnaval, 
de A dem ar G onzaga, com  C arm em  
M iranda.

Nasce então a chanchada, gê
nero que seguia a  linha do teatro  de 
costum es, entrem eado de núm eros 
m usicais, produzida p rincipal
m ente pela A tlântida. C om  a deca
dência da chanchada e o apareci
m ento do C inem a Novo, a m úsica 
não  deixou de estar presente no ci
nem a nacional: D eus e o D iabo na 
Terra do Sol (1964), de G lauber 
R ocha (1939- ), u sa  a m úsica 
com o elemento fundam ental na 
narrativa.

A pesar disso, desde o fim da 
chanchada, a m úsica deixou de 
aparecer com o parte integrante dos 
filmes brasileiros.

VEJA T A M B É M : Cinem a; C om é  
dia; Ópera; Teatro.
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Montada fora do esquema da Broadway por um elenco de hippies, "H a ir"  abriu novos cam inhos para o musical.

Luzes, sons e cores levam para o palco uma nova versão do Messias na peça "Jesus Cristo Superstar" (1971).



308 Mussolini

O anarquismo do pai e a relig iosidade da mãe influenciaram  sua infância.
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Em 1919, M ussolini incendiou o "A va n ti" , jom a l dos socialistas.

Mussolini

A 29 de ju lho  de 1883, em Pre- 
dappio , na  R om agna, nasceu o fu
tu ro  fundador do Fascism o*. E ra o 
prim eiro filho dos M ussolini, um a 
fam ília d a  baixa classe m édia, e 
cham ou-se Benito em hom enagem  
a Benito Juárez*. Seu pai, o ferreiro 
A lessandro, m ilitava no a n a r
quism o. A mãe, Rosa M altoni, era 
professora p rim ária e vinha de uma 
fam ília extrem am ente religiosa da 
classe média.

Até os nove anos Benito viveu 
entre o radicalism o paterno e o 
m isticism o pequeno-burguês da 
m ãe. Em 1892, por desejo m aterno, 
foi internado no Colégio Salesiano 
de Faenza. Inquieto e rebelde, a 
ríg ida disciplina escolar pouco o 
a tu rou : foi expulso dois anos de
pois. A pesar disso, em 1901, num a 
escola de Forlinpopoli, pequena c i
dade próxim a de Forli e Predappio, 
Benito recebia, com  distinção, o d i
plom a de professor prim ário. P a rti
cipando das prim eiras m anifesta
ções socialistas de sua cidade (o 
partido  fora fundado n a  Itália em 
1892), M ussolini, nessa fase estu 
dan til, já  aderira ao m ovim ento.

Em 1902, fugindo ao serviço m i
litar, em igrou p ara  a Suíça. D iante 
da  escassez das oportunidades de 
trabalho  (devida justam ente ao 
grande afluxo de im igrantes ita lia
nos), em pregou-se com o pedreiro, 
perm anecendo um a sem ana no ser
viço. D epois d isso, passa  por p riva
ções, chega a esm olar e é preso por 
vadiagem . Solto, viu-se auxiliado 
pelos com panheiros socialistas que 
atuavam  jun to  aos im igrantes, e foi 
co laborar no A venire  dei Lavora- 
tore, sem anário socialista. Nos fins 
de sem ana, discursava aos tra b a 
lhadores, revelando dons de o ra tó 
ria.

Em princípios de 1904, por falsi
ficar, no passaporte, a d a ta  do visto 
de perm anência, foi expulso da 
Suíça (C an tão  de G enebra). Tão 
logo pisou o ou tro  lado da fron
teira , M ussolini providenciou o 
im ediato regresso para  L ausanne e 
m atriculou-se no C urso  de C iên
cias Sociais. F reqüentou, então, as 
aulas de política de Vilfredo Pa- 
reto*, cuja teoria das elites m uito o 
influenciaria. M arcantes em sua 
form ação foram , tam bém , as idéias 
insurrecionistas de Auguste Blan- 

ui (1805-1881) e o sindicalism o 
e G eorges Sorel*.

Em 1905, M ussolini regressou à 
Itália . D epois de servir o Exército, 
concluiu seus estudos. E foi com o 
professor de francês que, em 1908, 
em igrou para  os Alpes, onde pas
sou um ano. N essa época, defi
n iu -sê com o socialista radical, mais 
ativo do que teórico, e escreveu, em 
folhetins, o rom ance anticlerical 
Claudia Particella, l ’A m a n te  dei 
Cardinale.

Em 1909, estava de volta  à te rra  
na ta l e, no ano seguinte, fundou um 
sem anario de m uito sucesso, ligado 
ao Partido  Socialista: Luta  de 
Classe. Logo depois conheceu Ra- 
chele G uidi, cam ponesa do lugar, 
com  quem veio a se casar.

Em 25/27 de setem bro de 1911, 
M ussolini liderou em Forli um a 
greve geral e várias m anifestações 
públicas (p rogram adas em âm bito 
nacional pelo Partido  Socialista e

fiel a  C onfederação G eral do T raba- 
ho) con tra  a intervenção italiana 

em Trípoli. A cusado de inc ita
m ento à revolta, em pregou o 
tem po que passou na cadeia na  re- 
daçao  da autobiografia M ia Vita.

A oportunidade de assum ir fun
ções m ais im portantes que a  de 
líder local deu-se em 1912, com  a 
realização do C ongresso do P ar
tido  Socialista. Nessa ocasião , o 
partido  dividia-se em duas tendên
c ias: um a, radical e revolucionária, 
ao lado da qual se colocava M usso

lin i; e ou tra , reform ista (era acu
sad a  de nacionalism o e de defender 
a política ita liana na Líbia), que ti
n h a  por m entores Leonda Bissolatti 
Bergam aschi e Ivanoe Bonomi. 
M ussolini voltou-se contra  eles de 
fo rm a brutal e conseguiu vê-los ex
pulsos do partido . Com  isso, ob 
teve sua nom eação para o C om itê 
Executivo e, três meses depois, 
p a ra  a  d ireção do A vanti, jo rnal 
oficial dos socialistas. A través 
desse diário , M ussolini foi um dos 
incentivadores d a  rebelião do pro
letariado italiano em jun h o  de 1914 
(a “ Sem ana V erm elha”). Os d istú r
bios, reprim idos violentam ente, 
chegaram  a orig inar insurreições 
de caráter local.

As posições revolucionárias de 
M ussolini desapareceriam  com  a 
eclosão d a  Prim eira G uerra  M un
dial. De início tim idam ente e de
pois com violência, ele defendeu a 
en trada  da  Itália na  guerra ao lado 
da  Tríplice Entente (em franca opo
sição ao neutralism o preconizado 
pelos socialistas). Expulso do P ar
tido em 20 de ou tubro  de 1914, um 
m ês depois fundava um novo diá 
rio, II Popolo d ’ltalia. M ussolini 
agora se declarava socialista nacio
nalista. U tilizava o jo rnal p a ra  fa
zer propaganda da  guerra e, por 
seus ataques violentos à política 
oficial, voltou à prisão em abril de 
1915. E m ,m aio , a Itália declarou 
guerra à Á ustria (colocando-se ao 
lado da Inglaterra, da  F rança e da 
Rússia); em setem bro, M ussolini 
foi recrutado. F o i desm obilizado 
17 meses depois, ferido pela explo
são de um a granada. De volta a seu 
jo rnal, manteve a propaganda em 
prol da  Tríplice Entente.

Term inado o conflito (1919), a 
Itá lia  estava falida: 100 000 solda 
dos haviam  m orrido, e o desem 
prego e a m iséria coexistiam  com 
pilhagens. Além disso, os socialis
tas am eaçavam  tom ar o poder, ha 
vendo grande tem or por parte  da 
classe m édia t  da  burguesia ita 
liana em relação ao bolchevismo. E 
M ussolini passou a mover-se com o 
um contrapeso a essas forças.

Nacionalismo e ditadura

Em 23 de m arço  de 1919, o rg a 
nizou, no Clube Com ercial de M i
lão, os Fasci d i C om battim ento , 
constituídos, principalm ente, por 
ex-soldados e oficiais. Três sem a
nas depois, os fascistas entram  em 
ação pela prim eira vez, dissolvendo 
um a reunião socialista; logo de 
pois, incendeiam  a sede do A van ti. 
M ussolini já  aceitava a colabora 
ção  dos grupos em presariais. H a
via se afastado definitivam ente do 
socialism o*.

N as eleições gerais de 1919, os 
fascistas apresentaram  vários can 
d idatos —  entre os quais A rturo 
T oscanini (1867-1957) e Emilio 
M arinetti (1876-1944) — , todos 
vencidos. M ussolini parecia  defini 
tivam ente derrotado. Um  aconteci
m ento, porém , revitalizou o fas
cism o: a tom ada de Fium e pelo 
poeta  G abrielle d 'A nnunzio* e al 
guns militares.

Fiume, antes da  Prim eira 
G uerra , perm anecera com o porto  
livre. Term inado o conflito, fora 
p rom etida à Itá lia  (com o repara
ção), m as a política  de autodeter
m inação dos povos p reconizada 
pelo presidente am ericano W oo
drow  W ilson* im possibilitou a ane
xação . O s nacionalistas extrem a
dos —  entre eles M ussolini e 
d ’A nnunzio —  nunca aceitaram  o 
não  cum prim ento da  prom essa. Em 
19 19, d ’A nnunzio trocou os versos 
pela ação e tom ou a cidade, trans- 
form ando-a na R epública de 
Fium e. M ussolini tornou-se tribuno 
dos nacionalistas e, a través de seu 
jo rn a l, arrecadou fundos para  os 
revoltosos. A organ ização  da  c i
dade ocupada inspiraria m ais tarde 
a legislaçao facista.

Em 12 de novem bro de 1920, a 
Itá lia  e a Iugoslávia assinaram  o 
T ra tado  de R apallo , pelo qual a
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prim eira renunciava a seus direitos 
sobre Fiume. Logo depois, o grupo 
de d 'A nnunzio  era desalojado da 
cidade. M as os fascistas ja  se ha
viam  reabilitado. 0  primeiro-m inis- 
tro e líder liberal G iovanni G iolitti 
(1842-1928) convidara os fascistas 
a participarem  do  bloco governista 
e, nas eleições de 1921, o m ovi
m ento m andava para o Parlam ento 
M ussolini e m ais 35 deputados. 
N as ruas, a luta entre com unistas 
e fascistas chegava ao apogeu e, 
c ad a  vez mais, a burguesia apo ia
va-se no fascism o. Preparando-se 
p a ra  o poder, M ussolini form ou o 
P artido  N acional F ascista, em no
vem bro de 1921 (con trariando  suas 
afirm ações anteriores de que o fas
cism o não constitu ía um partido , 
m as sim um m ovim ento não sujeito 
a program as ou fórm ulas). N essa 
época, contava com  320 000 m em 
bros e 2 200 fa s c i  di com batti- 
m ento. A 3 de outubro  de 1922, 
criava-se um exército fascista parti
cu lar e, a 24 de.sse mês, o G rande 
C onselho Fasc ista  reunia-se em 
N ápoles, para decidir as diretrizes 
do partido. M ussolini pediu ao co
m ando m ilitar que organizasse 
um a m archa sobre R om a, dem ons
tração  de força para pressionar o 
governo e assum ir o poder. Aos 
chefes m ilitares que pediam  seis 
m eses para  os preparativos ele res
pondeu que o fa to r surpresa seria 
m ais im portante do que a o rgan iza
ç ão  m ilitar da m archa. Esse prazo 
foi encolhido p a ra  quatro  dias.

T em erosos, os grupos dirigentes 
decidiram  não enfrentar o desafio e 
pediram  ao rei Vítor* Manuel III 
que cham asse M ussolini para for
m ar um novo governo. Vencendo o 
receio de deixar M ilão, o líder en
controu-se com o rei, no dia 29 de 
outubro , e obteve poderes d ita to 
riais por um ano. O objetivo seria 
reinstaurar a ordem  interna e nor
m alizar a econom ia. P ara isso, 
M ussolini exigiu que coubesse ao 
G rande Conselho Fascista  o papel 
de assessor do governo. E conse
guiu do Parlam ento, em fevereiro 
de 1923, um a ordem  de dissolução 
de todos os batalhões em lugar dos 
quais estabeleceu um a Milícia Vo
lun tária  para  *a Segurança N acio
nal, que absorveu e incorporou ba
talhões fascistas.

O s prim eiros meses de governo 
fascista  foram  m arcados pelo fo rta 
lecim ento do Estado e por um a al
ternação  contínua de pronuncia
m entos em tom  ora  conciliatório , 
o ra  am eaçador. Sem m udar d rasti
cam ente a form a tradicional de go
verno, M ussolini pôs em ação um 
program a de reform as preparado 
por colaboradores e criou um a a t
m osfera de eficiência (sim bolizada 
pelos trens dentro do  horário). 
F eito  isso, iniciou o processo de 
“rom an ização” e “corporativiza- 
ç ã o ” da  vida italiana.

Em 10 de junho  de 1924, forte 
c lam or popular m anifestou a desa
provação pelo assassín io  do depu
tado  socialista G iacom o M atteotti 
(1885-1924). Os deputados da  opo
sição retiraram -se do Parlam ento  e 
M ussolini, tentando inocentar-se, 
colocou-se com tan ta  veem ência na 
defensiva que deixou o fascism o em 
dificuldades. M as a apresentação 
de diversos “cu lpados” acabou por 
acalm ar a opinião pública.

A 3 de janeiro  de 1925, após 
p ronunciar no Parlam ento  um vio
lento discurso, M ussolini encerrou 
de vez o regime liberal na Itália. 
Instalado no poder, ele iniciou uma 
série de reform as econôm icas e so
ciais que determ inaram  um certo 
desenvolvimento. D urante longo 
tem po esse progresso alim entou a 
propaganda fascista, que com ele 
p rocurava justificar a repressão e 
os crimes característicos do regime. 
M ussolini fortaleceu a moeda, re- 
valorizando-a com  um a política de 
contenção de despesas e equilíbrio 
o rçam entário . Recuperou as re
giões pantanosas ao redor de R om a 
e aum entou a produção  de trigo. 
Instituiu a sind ica lizarão  obrigató
ria e criou um a espécie de sistem a 
de sindicatos contro lados pelo go
verno, através do C onselho N acio
nal das C orporações. Além disso, 
foram  criados clubes e associações 
recreativas para a população e re
form ou-se o sistem a educacional 
em m oldes fascistas. Seu prestígio 
chegou ao auge em 1929, quando 
estabeleceu a C oncordata  com  a 
Igreja, pelo T ra tado  de L atrão, eli
m inando um conflito que perdu
rava  desde 1870.

Murmúrio, guerrilha: 
é a oposição

A lcançada a paz in terna (em 
bora  continuasse a existir um a opo
sição clandestina), M ussolini vol- 
tou-se p a ra  o exterior: em seu 
delírio im perialista, im aginava re
viver o antigo Im pério Rom ano. 
C om  o pretexto de problem as fron
teiriços, em 3 de outubro  de 1935 
invadiu a E tiópia, que p retendia so
m ar a suas colônias da L íbia e da 
E ritréia. Com  um Exército enfra
quecido por sete meses de guerra, 
ocupou a capital (Addis A beba)em  
abril de 1936.

A Liga das N ações votou incon- 
tinenti um a m oção con tra  os inva
sores e a Itá lia  foi obrigada a ab an 
donar a organização. Som ente a 
A lem anha de Hitler* aplaudiu a  vi
tó ria  de M ussolini —  e a Itália, que 
vinha sendo um a ativa fiadora da 
independência d a  Á ustria, cobi
çad a  pelo nazism o*, m udou de a ti
tude e facilitou a  conquista  do país 
pelos alem ães. D aí em diante, os 
dois líderes d ireitistas m antiveram  
estreita ligação, principalm ente de
pois da  form açao do Eixo R o
m a— Berlim (outubro de 1936). 
A inda em 1936, 50 000 “volun tá
rios” da  Itália fascista lutaram , 
jun tam ente com aviadores nazistas, 
na G uerra  Civil Espanhola*. Em 
ju lho  de 1938, o d itador italiano, 
aderindo às teses de seu associado, 
inicia um a cam panha anti-sem ita.

M as a im popularidade dos ale
m ães (de longa d a ta  inimigos da 
Itália), o anti-sem itism o e um 
acordo de m útua assistência m ilitar 
(o Pacto de Aço, de m aio de 1939), 
som ados à crise econôm ica p rovo
cada  pela guerra d a  E tiópia, aba la 
ram  o prestígio de M ussolini. No 
entanto, ele tinha  fo rça suficiente 
para  não se preocupar com um a 
oposição que não  podia ir além  do 
m urm úrio. J á  em 29 de setembro 
de 1938, havia assinado, ju n ta 
m ente com  H itler, A rthur Neville 
Ç ham berlain  (1869-1940) e 
E douard D aladier*, o T ra tado  de

Através da violência, os fascistas procuravam atem orizar o povo italiano.

Por com bater o fascism o, o Depu- A lemanha. Inglaterra, França e Itá - 
tado M a tteo tti fo i assassinado. lia assinam o Tratado de Munique.

através da mutaçàõ" --------------  Gene "e ye le ss ": à esquerda, o tipo  n o rm a l: no centro, o olho reduzido ; à d ire ita, de fin itivam ente sem ÕTfio.
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M unique, pelo qual se entregavam  
os Sudetos à A lem anha e outros 
territórios tchecos à  Polônia e à 
H ungria. A 7 de abril de 1939, o 
D uce  invadiu e ocupou, num a se
m ana, o sem iprotetorado da A lbâ
n ia, destronando o rei Zog I 
(1895-1961). Em setem bro a Ale
m anha invadiu a Polônia. C om e
çava a Segunda* G uerra  M undial.

A Itá lia  não estava preparada, 
m ilitar ou econom icam ente, pa ra  a 
luta. A m ilitarização do  pais, du 
rante  17 anos, havia sido um fra
casso ; a burocracia  e a corrupção 
haviam  desorganizado o Exército. 
M ussolini, em bora pressionado pe
los alem ães para  entrar no conflito, 
hesita. A Itália som ente en traria  na 
guerra  a 10 de junho  de 1940, inva
d indo a F rança  (quando já  quase 
dom inada pelos alemães). D epois, 
v ieram  as cam panhas fracassadas 
na G récia e no norte d a  Á frica —  
e um a dependência cada  vez m aior 
em relaçao aos alem ães. Em ju lho  
de 1943, os aliados desem barcaram  
na Sicília: a guerra  transferia-se 
p a ra  a Itália. Ã presença dos ale
m ães, as derro tas m ilitares e a es
cassez de alim entos provocaram  in
satisfação no povo, que apoiava 
cad a  vez m ais os guerrilheiros.

No d ia 24 de ju lho , o G rande 
Conselho Fasc ista  reunia-se pela 
p rim eira vez em 42 meses. Seu 
presidente, D ino G randi, leu um a 
m oção pela qual as instituições ita 
lianas seriam restauradas, sob a 
responsabilidade da  m onarquia. 
P osta  em votação, a proposta  foi 
aprovada por 19 votos contra 7 e 
duas abstenções. M ussolini reti- 
rou-se e, no dia seguinte, ao fazer 
a habitual visita ao rei, foi por ele 
dem itido. Prenderam -no e o general 
P ietro Badoglio (1871-1956) o 
substituiu.

A prisão  de M ussolini durou até 
12 de setem bro, quando um co
m ando  alem ão (chefiado pelo cap i
tão  Otto Skorzeny) o seqüestrou 
nos Alpes e o levou p a ra  a A lem a
nha. A poiado, a 18 de setem bro o 
D u ce  proclam ou a República So
cial Italiana, derrubando  a m onar
quia. A R epública —  misto de po- 
pulism o e au to ritarism o —  
instalou  sua sede às margens do 
lago G uarda, ju n to  à vila de Saló 
(por isso, foi tam bém  cham ada Re
pública de Saló). N a realidade, o 
d itado r era prisioneiro dos ale
m ães. O  fascism o agonizava. Pou
cos m ilitares atenderam  à  sua con
vocação.

Em abril de 1945, M ussolini 
transferiu-se para  M ilão, na  espe
ran ça  de reorganizar o governo. 
M as era tarde. O general W olff, 
chefe m ilitar alem ão n a  Itália , já  
negociava com os aliados. N o dia 
25, tropas guerrilheiras italianas 
(antifascistas) invadiram  M ilão; 
M ussolini refugiou-se em C om o, de 
onde tentou seguir p ara  a Suíça. 
Em Dongo, próxim o do lago de 
C om o, foi preso pelos guerrilhei
ro s; um ju lgam ento  sum ário conde
nou-o à m orte e no dia 28 de abril, 
foi executado, jun tam ente  com ou
tro s fascistas e sua am ante, Cla- 
re tta  Petacci, na P iazza di Loreto.

A aliança com H itler. no auge do fascism o; à dire ita, o povo destrói o que restou do velho regime, em 1943

VEJA  T A M B É M : F ascism o: Na  
zism o; Segunda Guerra M undial. A bril, 1945: os guerrilheiros expõem os corpos de Mussolini e Claretta Petacci em Piazza di Loreto, M ilão.
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Mutação

Todos os seres vivos apresentam  
traços individuais específicos que 
perm item  distingui-los uns dos ou 
tros, em m aior ou m enor grau.

N a espécie hum ana, em particu
lar, os indivíduos exibem um nú
m ero enorm e de caracteres diferen
tes, cuja com binação to rn a  possível 
identificar cada pessoa: cor dos 
o lhos, do cabelo e da  pele, altura, 
tim bre da  voz, etc. Além dessas va
riações, o hom em  apresenta ou tras 
m enos evidentes. O sangue*, por 
exem plo, não é igual em  todos os 
seres hum anos: existem entre ou
tros os tipos A, B, AB e O, os Rh 
positivo ou negativo, os tipos MM, 
M N , N N , etc.

M uitas variações podem  ser alta 
m ente inconvenientes para seus 
p ortadores, sendo por essa razão  
consideradas patológicas.

Denom inam -se m utação  as alte
rações ocorridas no m aterial gené
tico  e capazes de se reproduzir, per
m anecendo entre os seres vivos. A 
alteração  genética nem sempre está 
associada a m udanças num  caráter 
visível (fenotípico), m as as a lte ra 
ções fenotípicas visíveis, quando 
perm anentes, isto é, capazes de se 
transm itir de pais para  filhos, são 
necessariam ente m utações. E las re
presentam  um a das propriedades 
do m aterial genético: manifestan- 
do-se em todas as form as de vida, 
desde os vírus* até o hom em , to r
naram  possível a evolução das es
pécies*. A evolução* é, em últim a 
análise, um  rearran jo  dessas varia 
ções, ocorridas de a c o rd a  com  os 
critérios da  seleção* natu ral, de 
m aneira a se form arem  raças e es
pécies diferentes.

Os mutantes

A s m utações, quando  ocorrem  
em células som áticas (todas as cé
lulas do corpo, exceto as sexuais), 
n ão  se transm item  aos descenden
tes, a não ser em organism os que 
se reproduzem  assexuadam ente. 
D arw in  cham ou de sport as m u ta
ções som áticas. Q uando as m u ta
ções ocorrem  em células de linha
gem germ inativa (os gam etas*), 
elas podem  passar aos descenden
tes, tornando-se presentes em uma 
população. O m utante (indivíduo' 
que exibe um a m utação) não é ne
cessariam ente portador de um m a
terial genético que acabou de sofrer 
a m utação: ela pode ter surgido em 
um antepassado longínquo (é possí
vel m anter linhagens p o rtado ras de 
m utantes por várias gerações). 
Pode acontecer que as duas form as 
genéticas sejam igualm ente com uns 
na populaçao; nesse caso , não  se 
fala  m ais em m utante, em bora uma 
fo rm a tenha se o rig inado da  ou tra  
através de m utação .’ P or exem plo: 
o lhos azuis originariam ente consti
tuíam -se em um m utante; depois, a 
ca rac terística  difundiu-se __ de tal 
m aneira entre as populações, que 
n ão  se fala m ais em m utante, em 
b o ra  essa form a se tenha  originado 
de outra —  olhos castanhos —  
através da  m utação. Gene "e ye le ss ": à esquerda, o tipo  no rm a l; no centro, o o lho reduzido; à dire ita, defin itivam ente sem olho.

M utação da "D rosoph ila  m elanogaster", mostrando o exem plar selvagem 
(1). seguido de suas form as m utantes (2, 3, 4). para o loco "ebony" (corpo 
preto). Como estas não têm  os mesmos alelos, apresentam diferenças entre 
si. (Prancha do livro de C. B. Bridges e T. H. Morgan.)

A m utação  reversa é com um  —  
se um gene* A  é capaz de originar 
o gene a, este pode sofrer m utação, 
dando  origem  ao gene A .

As m utações podem ser gênicas 
(ou m utações p o n to )  ou crom ossô- 
m icas (caso em que se subdividem 
em estru turais e num éricas).

As mutações_ gênicas não ap re 
sentam  alterações crom ossôm icas 
visíveis ao m icroscópio*. A través 
dessas m utações, um gene A  dá  ori
gem a  um alelo* diferente (a). Um 
m esmo gene pode, por m utação, 
dar origem  a um a série de alelos di
ferentes e múltiplos.

Mutações estruturais

São consideradas com o estru tu 
rais as m udanças que ocorrem  
através de quebras, seguidas de 
rearran jo  e so ldadura dos segm en
tos. C onform e os tipos de quebras 
e rearran jo , têm-se diferentes tipos 
de m utações estru turais, tais com o 
deficiências, duplicações, inversões 
(com uns em  drosófilas, por exem 
plo) e translocações (freqüentes em 
escorpiões).

D E F IC IÊ N C IA  —  Resulta da 
quebra do  crom ossom o* em dois 
pontos, seguida da perda do seg
m ento interm ediário. O crom os
som o m utante fica, dessa form a, 
desfalcado de alguns genes, com o 
indica o esquem a 1, à página 312 
A m aior parte  das deficiências é le
tal; som ente no caso de pequenas 
deficiências a  sobrevivência e con
siderada viável.

D U P L IC A Ç Ã O  —  O corre 
quando  o segm ento interm ediário 
solda-se em outro  crom ossom o que 
tam bém  tenha sofrido um a quebra. 
M uitas vezes o segm ento em dupli
c a ta  segue, no m esmo crom os
som o, o segmento hom ólogo —  
com o indica o esquem a 2. Q uando 
dois crom ossom os portadores da 
m esm a duplicação pareiam  na 
meiose, esse paream ento  pode ser 
desigual: o prim eiro segm ento de 
um dos crom ossom os pare ia  com  o 
segundo segm ento do outro  cro
m ossom o, e, assim , cada  um deles 
apresenta um segmento sem parea-
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m ento. Um crossing-over —  re- 
com binação entre dois crom osso
m os na região pareada  —  no limite 
do segm ento duplicado resu ltará  na 
fojm ação_de um crom ossom o com 
três regiões iguais, e outro com 
apenas um a região, ou seja, o cro
m ossom o norm al. (O esquem a 3 
m ostra  esse caso.)

IN V E R SÃ O  —  A contece 
quando  um crom ossom o sofre duas 
quebras e o segm ento interm ediário 
sofre um a ro tação  de 180 graus, 
soldando-se novam ente. D essa 
fo rm a a seqüência de genes do seg
m ento interm ediário  fica invertida 
em relação à seqüência original. O 
segm ento interm ediário pode ou 
não  conter o centrôm ero (elemento 
do crom ossom o que o prende ao 
fuso, responsável por sua form a). 
Q uando  isso se dá, a inversão é 
cham ada pericêntrica e o crom os
som o m uda de form a, passando  de 
subtelocêntrjco a m etacêntrico, e 
vice-versa, com o indica o esquem a 
4. Se o segm ento invertido não 
com preender o centrôm ero, a inver
são será cham ada paracêntrica, 
m antendo inalterada a form ação 
do crom ossom o.

T R A N S L O C A Ç Ã O  —  É a pas
sagem  de um pedaço de deter
m inado crom ossom o p ara  um se
gundo crom ossom o não hom ólogo. 
M uitas vezes os dois crom ossom os 
hom ólogos trocam  p ed aços entre 
si; são as translocaçoes recíprocas: 
cad a  crom ossom o sofre um a única 
quebra, e os segm entos são perm u 
tados (conform e o esquem a 5). Al 
guns organism os podem apresentar 
todos (ou quase todos) seus cro
m ossom os translocados, com o no 
caso  das p lan tas Oenothera la- 
m arckiana  e R hoeo  discolor.

Mutações numéricas

Cham am -se “num éricas” as 
aberrações que alteram  o núm ero 
de crom ossom os do organism o. 
E las envolvem um  conjunto co m 
pleto de crom ossom os (poliploidia) 
ou apenas alguns crom ossom os 
(aneuploidia ou heteroploidia).

C ada crom ossom o é carac teri
zado  por um conjunto de genes di 
ferentes. O conjunto de crom osso
m os que contém  os diferentes genes 
constitui o núm ero haplóide de cro
m ossom os, representados por N. 
Em geral, os organism os apresen
tam  2N  crom ossom os, isto é, há 
um par de cada  crom ossom o. M as 
às vezes um indivíduo apresenta 
ou tro  m últiplo de N —  3N , 4N, 
etc. São os poliplóides: triplóides, 
tetraplóides, etc.

É com um  encontrar-se indiví
duos com um crom ossom o extra. 
U m  caso característico  desse tipo 
de m utação é o m ongolism o n a  es
pécie hum ana, quando um indiví
duo  apresenta um  crom ossom o a 
m ais do par 21 (trissom ia 21). Esse 
cará ter trissôm ico decorre da  falta 
de segregação ou disjunção do par 
de crom ossom os na  meiose m a
tern a  ou paterna.

Freqüência

O  fenôm eno d a  m utação ocorre 
espontaneam ente, m as com  tax a  re
duzida. A taxa  de m utação gênica

Á esquerda, um tipo  de mutação que ocasiona uma interrupção-na terceira veia das asas; à dire ita, outra form a, 
acarretando um alargam ento nas extrem idades das veias das asas, form ando um delta. (Drosófila.)

TIPOS DE MUTAÇÃO ESTRUTURAL

A B

A B

Esquema 1: deficiência

A B C 0 E F
— i--------1-------- 1--------1-------- . ♦  .

A B C 0 C D E F
— i-------- 1--------1------- t — — -i--------1-------- 1 ♦  «

Esquema 2: duplicação

0 A B C D E F
—i------- 1------- 1-------1-------1—• —i—  Cromossomo normal

A B C D / \  E F " k -  __ ,_____,-------- ,--------1--------.--------1-------- .-------

Esquema 3: recombinação com pareamento desigual

A B C D C D C D E F
----------------.---------------- 1-----------------1---------------- .----------------- » #  -»—

Cromossomo com três repetições

A B C

iA B C T E D F

Cromossomo submetacêntrico

Cromossomo metacêntrico

Esquema 4: inversão pericêntrica

A B C  
— <--------' •  '

A B C E  t O F G

Esquema 5: translocação recíproca
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é d a  ordem  de um por 100 000, po
dendo chegar a um por 1 m ilhão de 
divisões celulares. (Essas cifras são 
m édias: cad a  gene apresenta um a 
taxa  de m utação característica, que 
difere tam bém  de um organism o 
para  outro. N a D rosophila  melano- 
gaster, por exem plo, a taxa  de m u
tação  para  o j e n e  eyeless —  que 
determ ina a  nao form ação de olho, 
situado no crom ossom o 4 —  é 5,8 
por 100 000 e p a ra  o gene yellow  
—  que se localiza no crom ossom o 
X  e determ ina a cor am arela do 
corpo —  é 2,7 por 10 000, ou seja: 
m ais de vinte vezes superior ao p ri
meiro.)

H á fortes indícios de que a taxa 
de m utação aum enta com  o enve
lhecim ento da  célula. Esperm ato
zóides de drosófila, guardados na 
esperm ateca da  fêm ea por uns 
quinze d ias, m ostraram  um  au
m ento n a  taxa de m utação, o 
m esmo ocorrendo em p lantas o rig i
nadas de sementes guardadas por 
longos períodos. O aum ento de 
tem peratu ra tam bém  produz au
m ento na taxa  de m utaçao.

Existem os cham ados genes mu- 
tadores, que afetam  a taxa  de m u ta
ção  de outros genes. H á m utadores 
que não são específicos, (isto é, au
m entam  a taxa de m utação  de to 
dos os genes do genom a) e ou tros 
que só atuam  sobre determ inado 
gene.

O gene D t, no milho*, eleva a 
tax a  de m utação do gene a ,,  que 
determ ina a  ausência de antocia- 
n ina, pigm ento que se fo rm a na ca 
m ada de aleurona do milho, 
quando  está presente o alelo A ,. O 
endosperm a do milho é um tecido 
triplóide (as sem entes a ,a ,a ,  são 
am arelas); porém , se o gene D t es-

tiver presente, a semente apresen
ta rá  p intas roxas, que são con jun
tos de células o rig inárias de um a 
ou tra  que sofreu m utação. O  nú 
m ero de p in tas corresponde ao nú 
m ero de m utações que ocorreram .

Inúm eros fatores externos p ro
duzem  aum ento na taxa  de m u ta 
ção. Um dos que se conhecem  há 
m ais tem po é o gás de m ostarda. O 
estudo das m utações teve grande 
im pulso quando  H. J. M uller 
(1890-1967) descobriu, em 1927, 
que o raio X era capaz de provocá- 
las. Suas pesquisas valeram -lhe 
posteriorm ente o prêm io N obel, 
abrindo cam po p a ra  um novo ram o 
de estudo na  genética.

O utros agentes m utagênicos são 
as radiações ionizantes com o os 
raios a, raios tf e raios , além  do 
u ltravio leta  e dos nêutrons não-io- 
nizantes.

Existem tam bém  diversos p ro d u 
tos quím icos que atuam  desta m a
neira  —  desde um sal sim ples, 
com o o cloreto  de m anganês 
(M nC l2), até com postos orgânicos 
com plexos.

As m utações gênicas correspon
dem  a m udanças dos nucleotides, 
alterando a inform ação genética; 
essas m udanças podem ser delei- 
ções (isto é, p e rd a  de um ou de a l
guns nucleotides), inversões ou 
substituições (de uma base por ou 
tra). Ao que tudo indica, elas co s tu 
m am  ocorrer no m om ento da  dup li
cação  do crom ossom o.

VEJA  T A M B E M : A!elos; C ro
m ossom o: Gene; Genética; M en  
delism o; M osaicism o; R eprodu
ção; Selei;ã o  N atural; Sexo.

Os liquens são o resultado de uma simbiose perfeita de algas e fungos.

As mutações na bactória Staphylocoeous aureos «caaionam reoiotôncia à po

nic ilina: apenas as m utantes (círculos maiores) se desenvolvem.

Mutualismo

Os seres vivos tendem a asso 
ciar-se uns aos outros de algum a 
m aneira, dentro do am biente em 
que vivem. Essa interdependência 
geralm ente é conseqüência da  ne
cessidade de satisfazer exigências 
v itais, com o as relacionadas com  a 
alim entação, p ro teção , defesa etc.

N um  determ inado território , 
coexistem  anim ais de v ida livre que 
dispõem  de relativa autonom ia, e 
organism os quase que perm anente
m ente agregados Em alguns casos, 
dois indivíduos de espécies d iferen
tes podem unir-se de tal form a que 
um viva em função do outro: são 
exem plos de sim biose, um a fo rm a 
especial de v ida com unitária . E 
m utualism o  é a relação sim biótica 
na qual os associados obtêm  algum 
benefício da vida conjunta.

A credita-se que m uitas, senão 
todas as fo rm as ancestrais dos 
atuais organism os sim biontes, fo
ram  de vida livre; no processo evo
lutivo, adap taram -se a essa íntim a 
associação com  outra espécie de 
fo rm a e caracterizavam -se por ela. 
A tualm ente, os principais grupos 
de organism os com preendem  espé
cies sim bióticas.

A associarão simbiótica mutua

lista  pode ser de dois tipos: faculta-

tiva e obrigatória. N o prim eiro 
caso , os dois organism os nao estão 
obrigados a associar-se; podem so
breviver com o form as independen
tes (protocooperação). No segundo 
caso , um dos organism os só ga
rante sua sobrevivência quando 
unido especificam ente a outro.

A vida entre dois seres

Os parceiros em sim biose in
fluem um sobre o outro  de diferen
tes m aneiras. Um exem plo de asso
ciação  m utualista  ligeira (ou 
p rotocooperação) é a relação entre 
os rinocerontes e o s já s s a ro s  do  gê
nero Buphaga, d a  África. Além de 
com erem  os parasitas d a  pele d o j i -  
noceronte, livrando-o da  irritação , 
as aves avisam -no de algum  perigo 
im inente, pois, com  sua vista agu
çada , voam  para refugiar-se ao per
ceber um inim igo. N essa m esm a re
g ião, há aves que entram  na boca 
dos crocodilos para  com er as san
guessugas ali instaladas. O utro 
exem plo significativo é o da asso 
ciação  entre form igas verm elhas e 
os pulgões que sugam laranjeiras. 
O pulgão excreta pelo ânus o ex
cesso da  seiva elaborada que absor
veu da p lan ta , e a form iga se ali
m enta desse produto. O s pulgões 
form am  colônias, em torno das 
quais as form igas m ontam  guarda, 
im pedindo os ataques das jo a n i
nhas, inim igas natu rais dos pul-
gòes, Os oásos em cjue isto ocorre

exem plificam  o m utualism o obriga-
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A actin ia protege o caranguejo, e este carrega-a consigo quando se locom ove: caso típ ico de m utualism o.

tório: nem o pulgão nem a Formiga 
prescindem um do outro.

O utro exem plo ocorre na sim 
biose m utualista  entre as aném onas 
do m ar e os caranguejos conheci
dos com o bernardo-o-eremita  (pa- 
guro). As aném onas aderem  a con
chas de caracol vazias, e o 
caranguejo  as usa  para  proteger o 
abdom e, que é longo e flácido. 
C om o a aném ona move-se com 
grande dificuldade, o bernardo-o- 
erem ita  torna-se para  e la  um exce
lente meio de transporte , em sua

busca de alim ento. Por sua vez, o 
paguro  se beneficia do  disfarce 
p ara  proteger-se. T odavia, os dois 
o rganism os podem  levar um a vida 
independente.

As plantas em dependência

M uitas flores dependem  para  sua 
polin ização dos insetos que se ali
m entam  do néctar*. O uando saem 
da  p lan ta , os insetos carregam  o 
pólen, d istribuindo-o p a ra  ou tras 
flores e fertilizando-as.

Entre os vegetais, um dos exem 
plos m ais conhecidos de sim biose 
m utualista  é o dos liquens*, que 
são um a associação entre um 
fungo* e um a alga*. As algas são 
estru tu ras unicelulares, fotossinteti- 
zadoras, e os fungos são filam entos 
heterótrofos, isto é, não são capa  
zes de fabricar seu próprio  ali
m ento (m uitos fungos são saprófi- 
tas —  nutrem -se de substâncias 
o rgânicas em decom posição). A 
rede constitu ída pelos fungos retém 
a  água da  chuva e serve de suporte

p a ra  as algas, que fabricam  ali
m ento suficiente para  si e p a ra  os 
fungos. Estes, por sua vez, forne
cem água, restos nitrogenados e 
anidrido carbônico  respiratório , 
com postos essenciais à fotossín- 
tese. Em vista dessas associações, 
os liquens podem viver em am bien
tes secos, extrem am ente desfavorá
veis. O fungo sozinho viveria ape
nas num meio que contivesse água 
e açúcar, e a  a lga só teria condi
ções de sobreviver num meio com 
agua e sais m inerais. Separados, 
nao  diferem de outros organism os, 
m as jun tos form am  um a associa
ção  de extrem a im portância  evolu
tiva : representam  os prim eiros o r
ganism os capazes de levar uma 
v ida terrestre.

N as raízes de algum as p lan tas 
vasculares, especialm ente as legu
m inosas,' como feijão, soja, etc., 
form am -se im portantes associações 
m utualistas, com bactérias fixado
ras de nitrogênio. Essas, bactérias 
invadem  as raízes do hospedeiro, 
form ando nódulos: a planta for
nece alim ento às bactérias, e estas 
fixam o nitrogênio atm osférico. (As 
p lan tas não sao capazes de utilizar 
esse gás, apesar de sua abundância 
na  atm osfera —  cerca de 79%.) 
Sua fonte natural de nitrogênio e 
constitu ída por n itratos e sais de 
am ónio dissolvidos na água do 
solo. P ara as legum inosas que têm 
vida associada a estas bactérias, 
nunca há problem as de escassez de 
sais de n itrogênio; com o as bacté
rias não são capazes de sintetizar 
seu próprio alim ento, elas o rece
bem  da  p lanta, to rnando  extrem a
m ente van tajosa a ligação.

As sementes da  orquídea, por 
exem plo, só germ inam  quando in
vadidas por um fungo. Esta asso
ciação  de p lan tas com  fungos é 
m uito freqüente, o que to rn a  difícil 
o reflorestam ento de zonas devas
tadas, na m edida em que tenham  
sido destruídos determ inados m i
crorganism os que auxiliam  a ger
m inação de especies florestais.

Bactérias amigas

Praticam ente todo anim al que 
possui intestino abriga m ilhões de 
bactérias, principalm ente em sua 
parte  term inal. E stas bactérias 
aproveitam  m aterial digerível ou 
nao-digerido, iniciando a decom po
sição fecal. O hospedeiro gera l
m ente se beneficia da  digestão au
xiliar, levada a cabo pelas 
bactérias, dependendo em m uitos 
casos de certos subprodutos bacte- 
rianos. Um  exem plo disso são  os 
cupins d a  superfam ília Macroter- 
m itinae. Estes ingerem m ateriais
—  celulose, hem icelulose, —  ela
borados por fungos basidiom icetos 
num  processo de simbiose. O ali
m ento é digerido no intestino poste
rio r pelo ataque de bactérias.

No caso  ao hom em  e de outros 
m am íferos, especialm ente os herbí
voros, a atividade das bactérias que 
com põem  a flora  intestinal é im
portan te  para  o m ecanism o d a  di
gestão, além de con tribuir p a ra  a 
assim ilação de grande quantidade 
de vitam inas.

VEJA T A M B É M : Parasitismo.


