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Nabuco

Joaquim Aurélio Barreto Na
buco ae Araújo nasceu no Recife, 
a 19 de agosto de 1849. Seus pais 
— o juiz de Direito José Tomás 
Nabuco de Araújo, eleito deputado 
ao Parlamento Imperial, e Ana Be 
nigna de Sá Barreto —  m uda
ram-se para o Rio quatro meses 
após seu nascimento. Até os oito 
anos, o menino ficaria aos cuida 
dos da madrinha Ana Rosa Falcão 
de Carvalho, proprietária do enge
nho de Massangana. Nesse enge
nho, Nabuco convive com a reali
dade da escravidão. Em 1857, com 
a morte da madrinha, vai para o 
Rio, onde freqüenta o Colégio Pe
dro II, bacharelando-se em letras 
em 1865. Aos quinze anos, escreve 
seu primeiro poema: O Gigante da 
Polonia, dedicado ao pai.

Em 1866, começa a cursar a Fa
culdade de Direito de São Paulo. 
Nesse ano, mais um passo era dado 
para o desmoronamento da institui
ção servil: a necessidade de braços 
para a guerra do Paraguai* faz 
com que o imperador conceda li- M onarquista e liberal. Nabuco ergueu sua voz contra os escravocratas.

berdade aos escravos que se alistas
sem no Exército e dá prêmios aos 
senhores que alforriam escravos.

Durante seus três anos de facul
dade, o jovem Nabuco entra em 
contato com o espírito liberal, atra
vés de companheiros como Rodri
gues Alves , Afonso Penna*, Luís 
Gama* e outros. Posteriormente, 
convive com Rui Barbosa* e Cas
tro Alves* e, em 186.7, funda A Tri
buna Liberal.

Ainda estudante, dá mostras de 
seu empenho antiescravista: de
fende no júri um escravo que assas
sinara seu senhor e fugira da prisão 
matando um guarda. Sua defesa 
baseia-se no argumento de que o 
escravo é, mais do que criminoso, 
vítima de um sistema que o oçrime 
e que só lhe deixa uma opçao: a 
violência. Em plena sociedade es
cravocrata, o estudante consegue 
que a pena imposta ao escravo não 
seja a de morte, mas a prisão per
petua. Diplomado em 1870, insta- 
la-se no Rio, onde passa a exercer 
a advocacia. Nesse ano, o Partido 
Liberal lança o Manifesto Republi
cano, de ideais que são comparti
lhados por Nabucco apenas na me
dida em que apóia o federalismo* 
pois ele nao concorda com a solu
ção republicana.

Jornalista, escritor, político, 
diplomata: abolicionista

Sem muito sucesso na advoca
cia, Nabuco revela-se um jornalista 
combativo, escrevendo no órgão li
beral A  Reforma. Mais ou menos 
na mesma epoca, a luta pela aboli
ção da escravatura ganha mais 
uma posição: a 28 de setembro de 
1871 era sancionada a Lei do Ven
tre Livre.

Em 1873, Joaquim Nabuco viaja 
à Europa, onde permanece um ano 
e trava conhecimento com Thiers*, 
George Sand*. Scherer 
(1815-1889), Littré (1801-1881) e 
Rennan*. Em 1875, começa a cola-

à direita, negros destinados à carga.)E reivindicou a liberdade para um  povo oprim ido. (À  esquerda, o castigo "co la r de ferro":
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borar para O Globo. Também 
nessa época escreve um drama em 
verso, em francês (que permanece 
inédito), e edita Am our et Dieu, um 
livro de poesias.

Abolicionista, não pode contar 
com o apoio da classe dominante, 
mas o prestígio de seu pai como se
nador abre-lhe as portas da diplo
macia. E nomeado adido da lega
ção do Brasil em Washington e, a 
seguir, consegue transferência para 
Londres. Nessa época, conhece o 
fausto do ambiente diplomático eu
ropeu. Com a morte do pai, em 
março de 1878, regressa ao Brasil. 
Apoiado agora pelo barão de Vila 
Bela, Domingos de Sousa Leão, 
apresenta-se como candidato a de
putado pelo Partido Liberal, e é 
eleito. No Parlamento, com sua 
oratória brilhante, ataca diversos 
problemas, sobretudo o da escravi
dão. Nessa luta, conta com o apoio 
de outros parlamentares, entre os 
quais Saldanha* Marinho, Silveira 
Martins* e Rui Barbosa*.

Em 1880, Joaquim Nabuco 
funda a Sociedade contra a Escra
vidão. A Assembléia havia rejei
tado, pouco antes, um projeto de 
sua autoria que poria fim à escravi
dão em dez anos. No ano seguinte, 
ele é excluído da chapa de deputa
dos por Pernambuco. Tenta reele
ger-se como candidato do Municí-

Eio Neutro; derrotado, segue para 
ondres e torna-se correspondente 

do Jornal do Comércio. Nessa ca
pital, escreve O Abolicionista 
(1883), onde usa a expressão “re
forma agrária” e afirma que a “de
mocratização do solo” é insepará
vel da emancipação. Ainda nesse 
ano representa a Anti-Slavery So- 
ciety inglesa junto ao Congresso 
pela Reforma do Direito das Gen
tes, em Milão. Em 1884, regressa 
ao Brasil e no ano seguinte é nova
mente eleito deputado por Pernam
buco, tornando-se um dos princi
pais líderes do abolicionismo* e do 
federalismo. (Nesse ano é promul
gada a Lei dos Sexagenários.) A 
campanha abolicionista ganha as 
ruas através de clubes, jornais, dis
cursos e panfletos.

No inicio de 1888, Nabuco vai 
a Roma em busca do apoio do 
Papa Leão* XIII. A 18 de março, 
o jornal O País publica longa carta 
descrevendo a entrevista do brasi
leiro com o papa e anunciando o 
próximo aparecimento de uma 
encíclica condenando a escravidão. 
A 10 do mesmo mês instalara-se o 
último Gabinete conservador (o pe
núltimo do Império), presidido por 
João Alfredo (1835-1919), e que, 
dois meses após, apresentada à C â
m ara o projeto da abolição. Joa
quim Nabuco conclama o Parla 
mento a apoiar a iniciativa do 
Gabinete, que atendia aos desejos 
da princesa regenje. A 13 de maio 
é aprovada a Lei Áurea.

M onarquista quase até o fim

Vencida a batalha da abolição, 
os republicanos concentraram suas 
forças contra a monarquia. Na
buco, porém, preconiza (no jornal 
O País) a adoção de uma m onar
quia federativa e popular, sob a re
gência da Princesa Isabel*.

Proclamada a República (1889), 
Nabuco critica o novo regime atra-

vés do Jornal do Brasil. Aos pou
cos, porém,,substitui a política pela 
literatura. E dessa fase a biografia 
do pai, Um Estadista do Império 
(1897/99), e Minha Formação 
(1900). Em 1889 casara-se com 
Evelina Torres Soares Ribeiro, 
com quem teve cinco filhos. Cola
bora como jornalista na Revista  
Brasileira e no Jornal do Comércio. 
Somente dez anos após a implanta
ção da República, embora reite
rando suas convicções monárqui
cas, Nabuco aceita um convite do 
Presidente Campos* Salles e volta 
à diplomacia. Sua tarefa: defender, 
contra a coroa britânica, os direitos 
do Brasil na questão dos limites 
com a Guiana Inglesa (1899). Para 
o cumprimento dessa missão, que 
teve como árbitro o rei da Itãlia, 
Vítor Manuel* III, Nabuco é no
meado, em 1902, enviado extraor
dinário e ministro plenipotenciário 
do Brasil junto ao governo italiano. 
Seus esforços, porém, resultam inú
teis. Em 1904 a região é dividida 
em duas partes, cabendo uma ao 
Brasil e outra à Inglaterra. Mesmo 
assim, o trabalho de Nabuco é re
conhecido pelo governo brasileiro, 
que o nomeia embaixador em Wa
shington em 1905. Ocupa o cargo 
até sua morte (Washington, 17 de 
janeiro de 1910).

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo; 
Brasil —  História; Escravidão; L i
beralismo; Segunda República no 
Brasil.Nabuco (no centro) foi m em bro  fundador da A ca de m ia  Brasileira de Letras.

Aceitando enfim  a República, Nabuco continuou sendo um  político ativo. (Conferência P a n-A m e rican à, 1906.)
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O  conceito renascentista de nação ligava-se à idéia de classes dom inantes.

Nação

Na época da Renascença*, os 
conceitos de Estado* e Nação — 

ue atualmente expressam a idéia 
e um povo como unidade política

— apresentavam conotações dife
rentes. Estado, da expressão lo 
stato, parece que foi empregado 
pela primeira vez por Maquiavel*. 
com o significado de Estado Mo
derno. Antes dele, a palavra signifi
cava apenas posição ou categoria 
social, no sistema hierárquico me
dieval (de status). O termo nação, 
bem mais antigo, ligava-se à idéia 
de nascimento, ascendência co
mum de um grupo; na época renas
centista, seu sentido é próximo ao 
de classes ou estratos sociais domi
nantes em virtude do nascimento.

Os novos Estados surgidos na 
Idade Moderna — sistemas de po
der integrados, soberanos em um 
território determinado —  não 
constituíam uma criação espontâ
nea de nações. Por outro lado, os 
primeiros grandes Estados acaba
ram por constituir-se em nações. 
De qualquer forma, a íntima asso- 
ciaçao entre as duas idéias, a ponto 
de torná-las quase sinônimas, surge 
apenas no fim do século XVIII. 
Essa associação é o resultado de 
importantes transformações inte
lectuais e filosóficas, bem como no 
plano das realidades sociais, políti
cas e econômicas.

Soberania popular e vontade 
geral

A ascensão da burguesia e o de
senvolvimento da nova economia 
capitalista repercutem na concep
ção de Estado, levando à rejeição 
do absolutismo*. Jean Bodin* e 
Hobbes* elaboraram formulações 
em que afirmavam que a legitimi
dade do Estado provém exclusiva
mente da vontade popular. A tese 
“todo o poder emana do povo e em 
seu nome será exercido” é expres
são da época revolucionária, na In
glaterra, na França e nos Estados 
Unidos. Mas, nesse período, o povo  
do qual o poder emanaria, embora 
concebido abstratamente, excluía, 
na prática, a maior parte da popu- 
laçao. Mesmo na Inglaterra, onde 
o liberalismo* veio a identificar-se 
plenamente com a própria cultura 
nacional, as reformas políticas in- 
corporadoras, como a extensão do 
direito de voto à classe trabalha
dora (1867), só se realizam a partir 
da segunda metade do século XIX. 
A doutrina da soberania popular 
estabelece os alicerces da moderna 
idéia de nação-Estado.

Até o aparecimento das teorias 
de Rousseau*, a idéia da coletivi
dade de cidadãos é, sob certos as
pectos, radicalmente oposta à idéia 
de nação que se afirmaria mais 
tarde, com Hegel* e no roman
tismo* alemão. A “cidadania”  de 
Rousseau vincula-se ao libera
lismo, cujas premissas fundamen
tais eram individualistas e raciona- 
listas. Concebia o indivíduo como 
portador de direitos naturais, ante
riores à constituição da sociedade

e do Estado. Estes seriam, na fic
ção do século XVIII, o resultado 
de um contrato celebrado entre in
divíduos livres e racionais, que as
sentiriam em ceder parte de seus di
reitos naturais, a fim de garantir 
sua segurança e felicidade.

Na época, essa doutrina repre
sentou um poderoso diluidor do 
tradicionalismo e da rigidez medie
vais. Mas é uma ideologia inconci
liável com a moderna idéia de na
ção, em seu individualismo radical 
e no desprezo pelos costumes e tra
dições, que se tornariam as bases 
do racionalismo* filosófico.

Daí a enorme importância de 
R ousseau, o  “profeta da  com uni
dade". Sem ser pessoalmente na

cionalista, sua idealização de uma 
“vontade coletiva” e da participa
ção na vida comum refundiu o an
tigo ideal da cidadania, numa 
forma que o patriotismo nacional 
poderia utilizar. Afirma o primado 
do sentimento sobre a razão, da co
munidade sobre o contrato, mas é 
fiel ao Iluminismo, na medida em 
que rejeita qualquer autoridade ine
rente, seja aos costumes e tradições 
nacionais, seja ao Estado.

A Revolução Francesa foi o 
grande divisor de águas da história 
política e intelectual da Europa. A 
violência e o terror, que a Revolu
ção implantou num certo período, 
provocaram  a reação , mesmo de
pessoas que apoiavam seus ideais

em outros países. Entre esses ad
versários, como Edmund Burke*, 
ela induziu à crença de que os ex
cessos eram apenas as conseqüên
cias fanáticas da filosofia raciona- 
lista revolucionária.

Os sistemas constitucionais dos 
países europeus foram violenta
mente abalados. Para reconstruí- 
los, foi necessário reavaliar e refor
mular as tradições e os padrões 
culturais. O problema que se colo
cava era restabelecer a continui
dade das instituições nacionais, ex
plorar as fontes de solidariedade 
nacional no passado e afirmar a de
pendência do indivíduo face à he
rança cultural. O conceito de na
ção, fundamentado na crença numa 
descendência comum (revivida pelo 
romantismo e levada ao mais fan
tasioso extremo pelo nazismo*), ou 
na noção de um consenso total e 
“orgânico” de sentimentos e inte
resses sempre coincidentes, tor- 
nou-se inseparável das ideologias 
políticas conservadoras.

Conceito objetivo de nação

Apesar das discussões em torno 
do termo, pode-se definir uma na
ção sem recorrer a uma terminolo
gia que esteja vinculada a conceitos 
ideológicos.

Karl Deutsch, em Nationalism  
and Social Communication, expli
ca-a como uma coletividade carac
terizada por hábitos complementa
res de comunicação. Uma .nação é 
constituída por pessoas que com
partilham significados. O principal 
conjunto de significados com 
partilhados é o que se expressa 
na existência de uma língua co
mum. Mas isso não é condição ne
cessária, pois existem naçoes que 
não possuem uma língua comum, 
como a Suíça, por exemplo. Da 
mesma forma, nem sempre há iden
tidade de cultura, crenças e interes
ses políticos específicos: é fre- 

üente a presença de grande 
iversidade regional, em termos de 

etnia, relijião e ideologia, dentro de 
uma naçao. A comunidade de co
municações depende de uma inter- 
dependencia real, erç termos econô
micos e, em geral, em quase todas 
as atividades.

A idéia de um Estado criando as 
condições para uma integração 
“nacional” e mais realista do que 
a velha noção romântica, segundo 
a qual ele seria uma nação politica
mente organizada, criação espontâ
nea e natural de uma comunidade 
preexistente. Estados surgem em 
virtude de guerras civis, invasões, 
partilhas e de muitas outras for
mas. Ao contrário, as nações em 
geral constituem o produto final de 
uma cooperação, de uma interde
pendência que, sendo ou não volun
tária, dificilmente se tornaria efe
tiva e duradoura sem um núcleo de 
poder (o Estado) para mantè la. 
Isso não quer dizer que, como a na
ção, o Estado se mantenha, neces
sariamente, com as mesmas carac
terísticas e deva conservar sempre 
o mesmo regime político.

VEJA TAM BÉM : Cidadania; Es
tado: Fascismo: Ideologia; Libera 
lismo; Nacionalismo; Nazismo.

M aquiavel (à esquerda) acreditava na força da lei para controlar o h o m e m . 
Para Rousseau. os direitos do indivíduo eram  anteriores ao Estado.
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fundo branco, foi, nas cruzadas, o 
simbolo da fé e do ideal do cava
leiro cristão. As variações de cor 
da cruz serviam para diferenciar os 
contingentes de vários países.

Data da época das cruzadas a con
sagração dos símbolos — pendões, 
lábaros e estandartes com distinti
vos característicos. Até o final das 
cruzadas, os símbolos ain
da representavam soberanos, no
bres e famílias. Só mais tarde pas
saram a indicar nacionalidades.

As bandeiras históricas 
do Brasil

Desde o descobrimento do Bra 
sil, houve várias bandeiras. Cada 
uma contém um pouco da história 
das lutas pela formação da nacio
nalidade.

A frota de Cabral conduzia a 
bandeira da Ordem de Cristo, a 
rica e opulenta Ordem que patroci
nava as grandes expedições navais. 
E essa bandeira foi utilizada na 
nova terra, nos primeiros tempos 
da colonização.

O estandarte real branco com as 
armas portuguesas usado nas naus 
dos séculos XV e XVI, além da 
bandeira da Ordem de Cristo, pro
vavelmente esteve também na expe
dição cabralina.

De 1521 a 1616, a bandeira de 
Dom João III foi o pavilhão da 
colônia.

Sob o domínio espanhol, o sím 
bolo português foi modificado. E, 
ao jlm  da dominação (1640), Dom 
João* IV instituiu uma nova ban
deira: “A orla azul e a cruz visam 
aliar a idéia da Pátria ao culto da 
Senhora Conceição, padroeira do 
Reino”. O escudo de Dom João III 
permanece, mas a coroa real é 
acrescida de uma pequena cruz em 
amarelo-ouro.

Tendo sido elevado à categoria 
de Principado, em 1645, o Brasil 
ganhou um símbolo heráldico pró
prio. Sobre o campo branco, uma 
esfera armilar de ouro encimada 
por um pequeno globo azul e uma 
cruz vermelha. Foi a primeira ban
deira do Brasil colônia.

Na bandeira de Dom Pedro* II, 
de Portugal, aparece pela primeira 
vez o campo todo verde (1669). O 
escudo não se modifica, mas a co
roa que o encerra tem nova forma.

A bandeira do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves (1816) 
reunia em um só escudo as novas 
armas do Brasil com as de Portugal 
e Algarves. O Brasil reino teve 
como armas a esfera armilar do 
Principado, com fundo azul, colo
cado em um pavilhão branco.

A 18 de setembro de 1822 é ins
tituída a bandeira do Império: um 
losango amarelo, inscrito em um 
campo verde, com o escudo enci
mado pela coroa real e ladeado por 
ramos de café e fumo.

No centro do escudo, a esfera ar
milar de ouro atravessada pela cruz 
da Ordem de Cristo e circundada 
por uma orla azul, na qual se inse
rem dezenove estrelas que represen
tam as províncias.

O elo de transição entre as anti
gas bandeiras portuguesas e a ban
deira do Império é constituído pela 
esfera armilar de ouro e pela cruz 
Ua Orüem üe Cristo, podendo 
ainda considerar-se o fundo verde

O  estandarte leva a m arca de um  grupo ligado por m etas com uns. (Soldados gregos, afresco do século IV  a .C .)

Nacionais,
Símbolos

Ao longo dos tempos, o homem 
criou símbolos para representar e 
expressar ideais, crenças religiosas, 
títulos nobiliárquicos, partidos, gru
pos sociais, instituições, territórios, 
países e nações. Imperadores e reis, 
a nobreza e o clero, inscreve
ram em suas armas e brasões os 
feitos de seus antepassados ou os 
signos que lhes pareciam benéficos 
e que simbolizassem suas qualida
des e poderes..

Esta representação é feita atra 
vés de estandartes, flâmulas, ga 
lhardetes, lábaros, pendões, pavi
lhões, selos, escudos, emblemas, 
brasões, insígnias e bandeiras, por 
meio de formas e cores artistica
mente arranjadas.

Esses símbolos passaram a ca
racterizar a história dos povos, as 
crenças religiosas, a soberania e a 
fé. O culto desses símbolos concre
tiza aquilo que se quis representar, 
para que através deles se faça ver 
e sentir o que se cultua, os ideais 
e a s  aspirações. A cruz, por exem-
pio, estam pada em vermelho sobre Essa m arca significou, por exem plo, a fè e a com batividade dos cruzados.
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da bandeira de Dom Pedro II.
Com a proclamação da Repú

blica, o primeiro pavilhão provisó
rio do novo regime foi a bandeira 
do Clube Republicano Lopes Tro
vão, inspirada na bandeira norte- 
americana. Tinha treze listras hori
zontais, alternadamente verdes e 
amarelas, e, no canto superior es
querdo, junto à haste, um retângulo 
negro com vinte estrelas brancas 
em quatro grupos de cinco, repre
sentando as antigas Províncias, 
agora Es.tados federados.

Símbolos Nacionais Brasileiros

Os símbolos brasileiros defini
dos pela Lei n.° 5 700, de l.° de se
tembro de 1971, como nacionais e 
inalteráveis são: a Bandeira Nacio
nal, o Hino Nacional, as Armas 
Nacionais e o Selo Nacional.

A atual bandeira é a mesma da 
Primeira República idealizada por 
Miguel Lemos* e pintada por Dé 
cio Vilares*, com exceção do nú
mero ae estrelas, que agora é de 22, 
representando ps 21 Estados e o 
Distrito Federal.

As cores nacionais —  o verde e 
o amarelo —  podem ser emprega
das sem quaisquer restrições, inclu
sive associadas ao azul e ao 
branco.

A bandeira pode ser usada em 
todas as manifestações patrióticas 
de caráter oficial ou particular, 
hasteada, conduzida ou reprodu
zida e aplicada em qualquer local 
onde lhe seja assegurado o devido 
respeito.

Na Praça dos Três Poderes, em 
Brasília, a bandeira encontra-se 
sempre hasteada. Na base do mas
tro estão inscritos os dizeres: “ Sob 
a guarda do povo brasileiro, nesta 
Praça dos Tres Poderes, a Bandeira 
sempre do alto — visão perma
nente da Pátria” .

A Bandeira Nacional deve ser 
hasteada, nos dias de festa.ou de 
luto nacional, em todas as reparti
ções públicas, estabelecimentos de 
ensino e sindicatos. É obrigatório, 
também, o seu hasteamento solene 
durante o ano letivo, nas escolas 
públicas ou particulares, pelo me
nos uma vez por semana. Em fune
rais é hasteada a meio-pau (meio- 
mastro, meia-adriça).

O horário normal de hastea
mento e de arriamento da bandeira 
é, respectivamente, às 8 e 18 horas, 
sendo que no D ia da Bandeira, 19 
de novembro, o hasteamento é feito 
com solenidades especiais às 12 
horas. Entretanto, a bandeira pode 
ser hasteada a qualquer hora e, 
à noite, deve ser devidamente 
iluminada.

São proibidas e consideradas 
manifestações de desrespeito qual
quer alteração na forma e propor
ção, uso de inscrições, má conser
vação e uso indevido da Bandeira 
Nacional. As bandeiras em mau es
tado dè conservação devem ser en
tregues a qualquer organização mi
litar, para serem incineradas no 
D ia da Bandeira.

O Hino Nacional Brasileiro, 
com música de Francisco Manuel 
da Silva e letra de Joaquim Osório 
Duque Estrada, foi oficializado a 
20 de janeiro de 1890.

A execução do hino é facultativa
na abertura de sessões cívicas, nas

cerimónias religiosas a que se asso
cie sentido patriótico, no início ou 
encerramento das transmissões dé 
rádio e televisão, em ocasiões festi
vas. Nas cerimónias em que se te
nha de apresentar um hino nacio
nal estrangeiro, este deve preceder 
o Hino Nacional Brasileiro, por 
cortesia.

Em sua execução instrumental é 
obrigatória a interpretação inte
gral, sem repetição, na tonalidade 
si bemol maior. Quando cantado, 
devem ser cantadas as duas partes, 
em uníssono, obedecendo ao ar
ranjo de Alberto Nepomuceno, 
sendo vedados quaisquer outros ar
ranjos vocais ou instrumentais. Só 
podem ser realizados mediante au
torização do presidente da Repú
blica, através do Ministério de 
Educação e Cultura.

O ensino do desenho e do signifi
cado da bandeira, assim como o 
culto e a interpretação do hino, são 
obrigatórios em todos os estabele
cimentos de ensino, públicos e par
ticulares, do primeiro e do segundo 
graus.

Em quaisquer cerimónias em 
que a Bandeira Nacional se apre
sentar ou que o Hino Nacional for 
executado, todos devem tomar ati
tude de respeito, de pé e em silên
cio, os civis do sexo masculino com 
a cabeça descoberta e os militares 
em continência.

O Selo Nacional destina-se a au
tenticar os atos do governo, bem 
como os diplomas e certificados ex
pedidos pelos estabelecimentos ofi
ciais ou reconhecidos. E consti
tuído por uma esfera celeste, igual 
à que se acha na Bandeira Nacio
nal, tendo em volta as palavras 
"República Federativa do Brasil".Armas da República, selo nacional (em cima) e a bandeira republicana.

Bandeiras usadas no Brasil: em cim a, a do principado (1 6 4 5 ) e a do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves 
(1 8 1 6 ) ; em baixo, a do Im pério  (1 8 2 2 ) e a de um  clube republicano, hasteada em  15 de novem bro de 1889.
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O  nacionalism o busca a independência e a autodeterm inação. (N kru m a h .)

Nacionalismo

O primeiro significado sugerido 
pela palavra “nacionalismo” é o 
sentimento que leva o indivíduo a 
identificar-se com sua nação. A pa
lavra designa também um fenô
meno historico cjue adquiriu dife
rentes conotaçoes em certos 
períodos e lugares.

Existe um contraste marcante, 
por exemplo, entre o nacionalismo 
europeu do final do século XIX e 
princípios do século XX e o nacio
nalismo que se desenvolveu du
rante e após a Segunda* Guerra 
Mundial. O primeiro, de base ét
nica, serviu como ideologia para 
construir nações através da unifica
ção dos povos de mesma língua; 
em sua forma mais agressiva, ser
viu também para justificar as 
aspirações expansionistas de 
um Estado*, tendo como base a su- 
pervalorização de uma etnia. O de
f)ós-guerra é interpretado como 
uta defensiva contra a ocupação 

estrangeira ou o domínio colonia
lista. Assim, é um movimento vol
tado para a independência e para o 
desenvolvimento.

Após, a Segunda Guerra Mun

dial, os representantes dos novos 
Estados independentes e dos movi
mentos de independência coloca
ram, como valor básico, o princí
pio da autodeterminação e da 
soberania dos Estados nacionais. 
Assim, para os líderes nacionalis
tas da Asia, da África e da Amé
rica Latina, a auto-afirmação na
cional é o ponto de origem de todos 
os outros objetivos de independên
cia do Estado.

O princípio da 
autodeterm inação

Em dezembro de 1958, na aber
tura da Conferência Pan-Africana 
de Accra, o primeiro-ministro de 
Ghana, K. Nkrumah*, declarava: 
“A todos vós que lutais pela liber
dade, meu primeiro conselho é este: 
estabelecei como vosso objetivo a 
constituição do reino político, isto 
é, a completa independência e a au
todeterminação de vossos territó
rios”. Essa afirmação sintetiza não 
só o nacionalismo africano, como 
todos os outros. Marca suas carac
terísticas gerais: raramente o na
cionalismo representa um corpo de 
doutrina coerente e positiva; ra ra
mente ultrapassa a insistência na 
autodeterminação, na formação de 
um Estado independente. Esse as
pecto propõe outra caracterização 
dos m ovim entos nacionalistas: o

O nacionalism o evoluiu da xenofobia para o anticolonialism o. (C astro .)

Os líderes do Te rce iro  M undo con
sideram  a auto-afirm ação nacional 
um ponto de partida para todos os 
objetivos do Estado. (A l Khadafi.)

denominador comum entre eles, 
como programas políticos, é bas
tante tenue — só pode discriminar 
quais os objetivos políticos visados 
através da observação de cada caso 
concreto. Nem sequer o caráter 
“ anti” é peculiar ao moderno na
cionalismo, pois, de uma forma ou 
de outra, todas as nações desenha- 
ram-se no mapa político através da 

-oposição de um nós” nacional ao 
“eles" estrangeiro ou inimigo.

O nacionalismo só adquire con
teúdo nítido e particular quando se 
aproxima da exacerbação de tipo 
fascista ou nazista (o “naciona
lismo totalitário”). Isso porque, 
desde o surgimento dos modernos 
Estados nacionais, o nacionalismo 
tem a função de unificar e legitimar 
o Estado. Assim, predominam sím
bolos genéricos e diversos na defi
nição dos objetivos nacionais e na 
celebração das tradições. A 
França, por exemplo, engloba em 
sua historia o Ancien Régime, a 
Revolução Francesa*, o império 
napoleônico* e muitas outras revi
ravoltas políticas. Exigir que uma 
nação tenha um conteúdo positivo 
ou programa nacionalista únicos 
seria obrigá-la a selecionar, entre 
as variadas correntes de sua histó
ria, uma que constituísse sua he
rança nacional legítima e exclusiva.

Símbolos e tradições vivem na 
diversidade de interesses e de gru-
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pos que constituem o presente polí
tico. Desse modo, a seleção de um 
conteúdo único quase sempre signi
fica. na prática, a supressão pela 
força dos demais grupos e interes
ses, enfim, o esmagamento das 
oposições.

Soberania popular e 
Nação-Estado

O fundamento básico de qual
quer nacionalismo é que ele surge 
numa época em que o Estado* é le
gitimado por coincidir com uma 
nação* (e não por imposição de 
uma dinastia monárquica nem de 
uma religião e muito menos pela 
ficção racionalista do “contrato 
social”).

No final do século XIX e no pe
ríodo anterior à Primeira* Guerra 
Mundial o nacionalismo era bas
tante preciso: onde houvesse uma 
comunidade identificável pelos ca
racteres culturais e lingüísticos, de
veria haver um Estado. Comunida
des nacionais como a Polônia, a 
Hungria, a Boêmia e a Bulgária, 
que estiveram incorporadas a gran
des Estados-impérios, reivindica
vam licitamente a independência.

Sob esse aspecto, o naciona
lismo, como força política, é pro
duto de uma transformação histó
rica: o advento do princípio de 
soberania popular. Através dele, o 
Estado é caracterizado como ins
trumento e emanação de uma na
ção, de uma comunidade cultural e 
lingüística, ou, na definição de 
Karl Deutsch (1912- ), de uma 
comunidade caracterizada por há
bitos complementares de comuni
cação.

O princípio de legitimidade foi 
usado por muitos líderes dos movi
mentos de independência,_até a Se
gunda Guerra Mundial. As vezes, 
era invocado com objetivos de 
agressão e conquista, como no caso 
de Hitler*: “ Em janeiro de 1938, eu 
decidi que iria finalmente à guerra 
a fim de obter o direito de autode
terminação para 6,5 milhões de ale
mães na Áustria. . .

A çartir da reação contra a Re
volução Francesa, o conceito de 
nação foi referido ao passado. A 
nação-Estado passou a ser vista 
como a encarnação institucional de 
uma comunidade preexistente que 
se mantém unida por vínculos tra
dicionais.

Essa nova conceituação visava à 
criação de uma mentalidade que 
fosse capaz de neutralizar as impli
cações revolucionárias do conceito 
de cidadania nacional, fundada na 
soberania popular.

Dos grandes impérios multina
cionais restou somente a União So
viética, englobando toda a diversi
dade nacional anteriormente gover
nada pelos czares.

N ação como projeto

O novo nacionalismo ,  de pós- 
guerra, especialmente na Ásia e na 
Africa, nao apresenta essa ênfase 
numa comunidade preexistente, 
embora esteja voltado para a inde
pendência e legitimação do Estado: 
seu fundamento é o projeto nacio
nal ; o futuro e não o passado.

N a m aioria dos casos, os m ovi
mentos africanos de independência

Fascism o e nazism o eram  nacionalism os totalitários. (M ussolini e Hitler.)

têm como catalisador uma elite de 
intelectuais, quase sempre de for
mação ocidental, separada sob to
dos os aspectos da massa popular 
e_de suas tradições. Essa conforma
ção do nacionalismo pode, na ver
dade, tornar-se um obstáculo a sua 
concretização — às vezes parece 
mesmo impossível medir até que 
ponto é real a solidariedade cole
tiva de uma nação, já  que existe 
uma separação tão nítida entre as 
elites dirigentes e' a grande massa 
da população.

Na tentativa de obter o apoio po
pular para a luta de independência 
e legitimação ao Estado, os movi
mentos nacionalistas cumprem a 
função de “democratização funda
mental da sociedade”, na expressão 
de Karl Mannheim*. Eles preen
chem, na sociedade moderna, a 
função cumprida pela doutrina da 
soberania popular na Europa de 
fins do século XIX.

Porém, depois de constituído o 
governo independente, a tentativa 
de manter o consenso nacional 
conduz, freqüentemente, à imposi
ção autoritária de uma perspectiva 
política. Assim, as novas elites na
cionalistas, em nome da defesa dos 
“verdadeiros interesses nacionais” , 
arrogam-se o direito de reprimir 
toda a oposição, consolidando for
mas autoritárias de governo. Essa 
tendência encontrou uma expressão 
clássica no eufemismo formulado 
por Ahmed Sukarno*: “democra
cia guiada”.

VEJA TAM BÉM : Colonialismo; 
Desenvolvimento Político; Estado; 
Fascismo; Ideologia! Imperia
lismo; Liberalismo; Nação; Na
zismo; Neutralismo.

Lutando contra os ingleses (à esquerda) ou contra os italianos, o povo abissínio defendeu sua nacionalidade.
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Napoleão III

Desde a Revolução Francesa* 
até a queda do Segundo Império, 
nobreza, burguesia* e proleta
riado*, isoladamente, unidos pelas 
circunstâncias ou subdivididos por 
divergências internas, lutaram nas 
ruas, nas urnas e nos bastidores pa
lacianos, procurando dar à França 
estrutura política mais conveniente 
a seus interesses de classe.

Modelos de império, monarquia 
e república, da autocracia absolu
tista ao socialismo, foram defendi
dos e mesmo postos em prática, 
emergindo e submergindo a mercê 
das oscilações políticas, econômi
cas e sociais. Foi nesse contexto 
que se deu a atuação política de 
Luís Napoleão, sobrinho de Napo- 
leão Bonaparte*.

Nascido em Paris, em 1808, 
era filho de Luís Bonaparte 
(1778-1846). Seu parentesco com 
Napoleão outorgava-lhe o segundo 
lugar na sucessão imperial bona- 
partista (o herdeiro direto do trono 
era o filho de Napoleão, Francisco 
Carlos, duque de Reisohstadt).

Com^ a abdicação forçada de 
Napoleão, seu sucessor dinástico 
não fez qualquer tentativa de apro
ximar-se do poder.

A política francesa se agitava 
sob o reinado de Carlos* X 
(1824-1830). Em julho de 1830, 
burguesia e operariado aliaram-se 
contra o despotismo aristocrático e 
depuseram Carlos X. Mas, te
mendo a agressividade do proleta
riado num regime republicano, cer
tos setores da burguesia preferiram 
a continuidade da monarquia, esco
lhendo Luís Filipe de Orléans para 
o trono francês. Em seu reinado de- 
finiram-se as correntes políticas 
que participariam da crise de 1848 
e dos acontecimentos posteriores. 
Havia dois movimentos monar
quistas: o dos orleanistas, apoiado 
na grande burguesia financeira, que 
estava no poder; e o dos legitimis- 
tas, aristocratas defensores de C ar
los X e de seu herdeiro, Henrique 
V. Aos monarquistas, opunham-se 
os republicanos moderados, apoia
dos por setores da alta burguesia, 
e os radicais, com base na pequena 
burguesia, além dos socialistas, re
presentantes do proletariado.

Em 1832, com a morte de Fran
cisco Carlos (Napoleão II), Luís 
Napoleão tornou-se o herdeiro di
reto e tratou de organizar-se politi
camente para reivindicar a coroa 
de seu tio. Entretanto, os movimen
tos existentes estavam voltados 
para as necessidades das classes 
sociais que representavam, e o pro
jeto pessoal de Luís Napoleão teve 
pouca repercussão; seus poucos se
guidores foram recrutados entre os 
soldados e as cam adas inferiores 
urbanas. Isso não o impediu de ten
tar sublevar a França, a partir de 
rebeliões locais. A primeira, em 
Strasbourg (1836), a segunda em 
Boülogne (1840), ambas redun
dando em fracasso absoluto. Com 
a indiferença de todos os grupos 
políticos importantes, Luís Napo
leão foi condenado à prisão perpé

tua. Cumprindo pena em Ham, sua 
carreira bolítica parecia ter che
gado ao fim.

O partido da ordem

No início de 1848, a oposição 
republicana a Luís Filipe atingia 
seus níveis mais altos. Explora- 
va-se principalmente a recusa do 
monarca em alterar a Constituição 
para ampliar o direito de voto 
(ainda negado a grande parte da 
população). Os republicanos mode
rados, ao lado de muitos situacio
nistas, procuravam modificar a po
sição do rei através de uma 
campanha de banquetes, onde se 
discursava.

A repercussão política dos ban
quetes levou Luís Filipe a tentar re
primi-los. A intransigência do mo
narca forneceu material a radicais 
e socialistas, que organizaram um 
levante nas ruas de Paris. Sem 
apoio político e abandonado pela 
G uarda Nacional, Luís Filipe abdi
cou e fugiu para a Inglaterra, en
quanto os rebeldes proclamavam a 
Segunda República.

O governo provisório de coali
zão incluía moderados (Lamar- 
tine*), radicais (Ledru-Rollin) e so
cialistas (Louis Blanc*), e tratou 
logo de estender as franquias de
m ocráticas (respeito aos direitos de 
reunião e associação). Atacou tam 
bém os problemas sociais: reduziu 
as jornadas de trabalho e concedeu 
o direito de greve. Para diminuir o 
desemprego, criou as Oficinas Na
cionais, comunidades operárias 
cujo lucro seria distribuído entre os 
próprios trabalhadores.

Estas medidas alarmaram as eli
tes sócio-econômicas. Monarquis
tas e moderados acabaram aproxi
mando-se, com vistas a uma nova 
coalizão governamental, da qual 
seriam excluídos os socialistas. E 
isso realmente aconteceu, após as. 
eleições de abril.

A aliança da burguesia com os 
setores políticos mais reacionários 
implicou a proscrição do socia
lismo e o imediato fechamento das 
Oficinas Nacionais. O proletariado 
respondeu com uma insurreição, 
erguendo barricadas nas ruas de 
Paris (23 de junho). A rebelião foi 
debelada, mas, numa Paris em es
tado de sítio, a disposição dos ope
rários ou mesmo dos republicanos 
autênticos (radicai?) era ameaça
dora. A alta burguesia, pressio
nada, uniu-se em torno de um Par
tido da Ordem.

A Constituição aprovada em de
zembro estabelecia a eleição de um 
presidente e de uma assembléia; o 
Partido da  Ordem teve de procurar 
em seus quadros um candidato 
aceitável por suas várias correntes. 
Os moderados, adeptos da repú
blica, exigiam agora um governo 
forte e respeitável. Seus aliados, ex- 
monarquistas, queriam garantias 
dessa força, e procuravam um 
nome com dignidade imperial.

Chegara a vez de Luís Napo
leão. Ele não era um Bourbon ou 
um Orléans, o que agrediria os re
publicanos, nem um prócer parla
mentar da burguesia, repudiado pe
los monarquistas. Sua origem e sua 
ideologia agradavam aos que de
fendiam um governo forte centrali
zado. E o nome de seu tio represen-

França, 18 3 0 : burgueses e proletários revoltam -se e Carlos X é deposto.

M as preserva-se a m onarquia: Luís Filipe é cham ado ao trono e aceita.

Na Revolução de 18 48. o povo tom a a Assem bléia e proclam a a República.
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O Presidente Luís Napoleão tornou-se m onarca com  um  golpe de Estado.

tava um considerável crédito 
eleitoral entre as camadas menos 
politizadas.

Assim, Luís Napoleão, que fu
gira de Ham em 1846, passando 
dois anos no exílio tornou-se, em 
dezembro de 1848, presidente da, 
república francesa, pelo Partido da' 
Ordem.

Contando com um bom aparelho 
político-militar e não precisando 
preocupar-se com o desarticulado 
movimento socialista, Luís Napo
leão e o Partido da Ordem (com 
maioria absoluta no Congresso) 
iniciaram uma série de medidas 
destinadas a consolidar seu poder 
de forma completa: supressão da li
berdade de imprensa, restrições 
ao direito de voto, proibição das 
greves.

Mas logo depois manifesta- 
ram-se as dissidências que o Par
tido da Ordem procurava contor
nar desde sua fundação. Pela 
Constituição, o presidente escolhia 
livremente seus generais e minis
tros, mas não tinha o direito de dis
solver a Assembléia. A disputa en
tre os dois poderes marcava o 
desejo dos moderados de controlar, 
pela Assembléia, a vida republi
cana — no que eram obstados pelo 
presidente, que não abdicava de 
seus poderes pessoais. Luís Napo
leão cercava-se de auxiliares civis 
e militares de confiança e seu apa
relho de propaganda fazia recair na 
Assembleia a responsabilidade pe
las medidas mais reacionárias.

A maioria dos antigos m onar
quistas e do clero permanecia leal 
a Luís Napoleão. Também a alta 
burguesia só via vantagens em seu 
governo. E suas manobras, como 
uma fictícia campanha pelo resta
belecimento do sufrágio universal, 
ao lado do mito de seu nome, va
liam-lhe o apoio camponês e da 
plebe urbana. Além disso, a bur
guesia republicana remanescente 
não podia contar com seus antigos 
aliados pequeno-burgueses e prole
tários, que ela própria ajudara a 
desorganizar.

Assim, Luís Napoleão não teve 
dúvidas em convocar um plebiscito

(2 de dezembro de 1851), que apro
vou a dissolução da Assembléia. 
Finalmente, proclamou-se o Se
gundo Império (dezembro de 
1852), e Luís Napoleão adotou o 
título de Napoleão III.

Expansão e queda do 
Segundo Império

Até 1859, a vida política fran
cesa foi inteiramente controlada 
por Napoleão, de certa maneira 
apoiado no acelerado desenvolvi
mento industrial e ria conseqüente 
prosperidade econômica. Com o 
triunfo da grande indústria, o 
Banco de França expandiu-se, e a 
Bolsa de Paris tornou-se o mais im
portante centro financeiro do 
mundo. O governo estimulou a 
agricultura, o comércio e desenvol
veu as redes ferroviárias, rodoviá
rias e telegráficas. Com o pro
gresso, ampliou-se a taxa de 
urbanização e melhorou o nível de 
vida da população (que crescia ra
pidamente).

A principal beneficiária do re
gime era a burguesia. Mas, com o 
elevado preço dos produtos agríco
las, também os camponeses desfru
taram de um período de prosperi
dade. Só os operários, mantidos em 
regime de exploração para propi
ciar os altos lucros industriais, 
mantinham-se em obstinada oposi
ção ao regime — mas não tinham 
forças para promover um movi
mento significativo.

Nesse período próspero, o Impé
rio envolveu-se em duas guerras: a 
da Criméia (1854/1856), alian- 
do-se à Turquia e à Inglaterra con
tra a Rússia; e a de unificação* da 
Itália, apoiando Cavour* em sua 
luta pela expulsão dos austríacos. 
Para Napoleao III, o primeiro con
flito foi vantajoso: nas negociações 
de paz que se seguiram {Paris, 
1856), ele emergiu como o árbitro 
da Europa. Mas o segundo desgos
tou o clero francês, contrário à uni
ficação italiana (que diminuiria o 
poder do papa).

No entanto, o rápido cresci
mento econômico e a conseqüente

A  queda de Napoleão III com eçou com  o fracasso francês no M éxico (1 8 6 7 ). Inutilm ente, procurou-se salvar o regim e com  plebiscitos liberalizantes.



324 Napoleão III

Derrotados pelos prussianos, os franceses viram  o fim  do grande Im pério .

Napoleônico,
Império

As crises econômicas e políticas 
que se sucediam desde 1789 ha
viam preparado o espírito da bur
guesia francesa para uma mudança 
de regime. Os republicanos mode
rados aspiravam acima de tudo à 
tranqüilidade. Somente ela traria a 
reabertura das fábricas, a recupera
ção das finanças e a prosperidade 
sonhada pelos ideólogos da burgue
sia* que haviam liderado a Revolu
ção Francesa*. Pouco importava a 
torma de governo a ser adotada. O 
fundamental era conseguir a paz e 
manter a ordem, externa e interna.

Para desempenhar esse papel, 
essa classe voltou-se a um general 
que soubera conservar-se habil 
mente afastado das lutas partidá
rias, aparecendo como uma figura 
“neutra”, capaz de colocar os inte
resses nacionais acima das diver
gências políticas.

Convidado a encabeçar um 
golpe de Estado, o General Napo- 
leão Bonaparte não hesitou. A 9 de 
novembro de 1799 — 18 Brumá
rio,_pelo novo calendário da Revo
lução — controlava totalmente as 
tropas parisienses. No dia seguinte, 
criava-se uma comissão de três 
cônsules (por alusão à república ro
mana) que assumia todos os pode
res. Como primeiro-cônsul, Napo- 
leão Bonaparte tornava-se virtual 
ditador.

Filho de Letizia Ramolino 
1750-1836) e Cario Bonaparte 
1746-1785), Napoleão nasceu 

numa família da pequena nobreza 
de Ajaccio, na Córsega, a 15 de 
agosto de 1769.

A princípio, seu pai fora contra 
a ocupação da ilha pela França, 
m as depois mudou de atitude. Aos 
nove anos, o menino Napoleão foi 
para Autun, receber uma educação 
francesa. Três meses depois trans
feriu-se para a Escola Militar de 
Brienne, onde estudavam os futuros 
oficiais do Exército. Em 1785, for
mou-se na Academia do Campo de 
Marte, em Paris, recebendo a pa
tente de segundo-tenente. Durante 
os primeiros anos, Bonaparte sen- 
tiu-se como um estrangeiro, vendo 
nos franceses os responsáveis pela 
miséria da Córsega; chegou mesmo 
a defender a luta pela independên
cia da ilha.

Quando eclodiu a Revolução, 
alinhou-se entre os moderados, de
fensores da compatibilidade entre a 
monarquia e a nova ordem. No en
tanto, sob a pressão das tropas que 
comandava, acabou por assumir 
posições mais radicais.

O general salva a república

Em 1791, Napoleão ingressou 
no Clube dos Jacobinos. No 
mesmo ano, licenciado do Exército, 
partiu para a Córsega, onde rece
beu a patente de tenente-coronel da 
G uarda Nacional. Em janeiro de 
1792 a licença expirou, mas ele não 
reassumiu o posto: foi considerado 
desertor. Em abril do mesmo ano, 
a necessidade de mobilização para 
a guerra contra a Áustria fez com

valorização social de certos seto
res, como a burguesia industrial, 
davam a Napoleão a certeza de que 
seu governo não poderia subsistir 
apoiado apenas nos grupos conser
vadores da  população. Assim, a 
partir de 1860, ele buscou reforço 
em outras camadas sociais, libera
lizando o regime. No plano econô
mico, assinou tratados com a In
glaterra e outros países, abolindo 
taxas alfandegárias e aderindo ao 
livre-cambismo. No político, per 
mitiu o reaparecimento dos parti
dos, anistiou todos os condenados 
por crimes políticos e assegurou o 
direito de greve e de associação.

De imediato, surgiram dois par 
tidos de oposição (um republicano 
laico e um conservador clerical), 
aos quais se somou o Terceiro Par
tido (1866), o liberal. _

Em 1861, Napoleão III tentara 
impor seu domínio na América; 
dois anos depois, ofereceu a coroa 
mexicana a Maximiliano* da Áus
tria, que acabou derrotado e fuzi
lado pelos revolucionários de 
Benito Juarez*. O Legislativo apro
veitou a maré dos acontecimentos 
para assegurar seu direito de inter
rogar o governo.

No entanto, as concessões de 
Napoleão não chegavam a satisfa
zer a burguesia, desejosa de exercer 
diretamente o poder. Com a vitória 
eleitoral do Terceiro Partido, em 
1869, Napoleão III tentou retardar
a república transferindo  p a ra  o
Parlamento a iniciativa das leis e

do controle sobre o Ministério, me
dida que foi aprovada em plebiscito 
por larga maioria. A mudança pa
recia sajvar o Império e o trono de 
Napoleão III, mas esse regime par
lamentar teria vida curta.

Sempre pronto a intervir nas 
questões européias, Napoleão ve
tou a candidatura de um primo do 
rei da Prússia ao trono de Espanha. 
E, subestimando o trabalho de Bis 
marck* (que unificara a Alemanha 
sob a hegemonia da Prússia, dan- 
do-lhe uma poderosa organização 
militar), não hesitou em provocar 
uma guerra, que considerava ape
nas um passeio militar.

A atitude leviana custou séria 
humilhação à França, derrotada e 
invadida, e liquidou de vez com o 
prestígio napoleônico. O próprio 
imperador foi aprisionado pelo ini
migo em Sedan (1.“ de setembro de 
1870). Em plena guerra. Paris as
sistiu, poucos dias depois, à procla
mação da república.

Enquanto o conflito prosseguia e 
iniciavam-se na França as violen
tas lutas sociais que se prolonga
riam pelo ano seguinte, o ex-impe
rador seguia para Chislehurst, 
Inglaterra, onde permaneceria con
finado até sua morte, em 1873.

VEJA TAM BÉM : Burguesia; 
Francesa, Revolução; Monarquia; 
N apoleônico, Im pério; Populism o; 
Proletariado; República. O s anos de crise criaram  condições para a ascensão do G eneral Bonaparte.
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que fosse perdoado e reintegrado 
no Exército.

Preso como conspirador em 
1794, por ocasião da queda de Ro- 
bespierre*, não reassumiu o cargo 
de general-de-brigada, após a líber - 
taçao. E recusou-se a aceitar o co
mando da artilharia do oeste, que 
lhe foi proposto pelo governo.

Chamado por Paul Barras*, em 
5 de outubro de 1795 esmagou uma 
conspiração realista, tornando-se o 
salvador da Convenção e da repú
blica. E reafirmou Sua lealdade ao 
regime, eliminando as suspeitas de 
radicalismo, ao fechar o Clube 
Panteão (fevereiro de 1796), onde 
se reuniam os elementos de ex
trema esquerda, liderados por 
François Babeuf* e Filippo Mi- 
chele Buonarroti (1761-1837). 
Como recompensa, foi nomeado 
comandante-em-chefe do Exército 
na Itália.

Conseguindo separar o Exército 
austríaco do sardo, em abril de 
1796 assinou um armistício com o 
rei da Sardenha: Nice e Savóia, 
ocupadas desde 1792, foram ane
xadas pela França. Após sucessi
vas vitorias, Napoleão empreendeu 
a marcha sobre Viena. A menos de 
100 km da capital austríaca, rece
beu um pedido de armistício, assi
nado a 18 de abril de 1797 e poste
riormente ratificado pelo tratado de 
Campoformio. Parte da antiga re
pública de Veneza* foi dividida en
tre a França, a Áustria e a Lombar- 
dia; a Áustria reconheceu a 
República Lombarda (instituída 
pelo exército napoleônico) e cedeu 
a França a região sul dos Países- 
Baixos. A República Lombarda, a 
República Cispadana (criada por 
Napoleão, incluía Módena, Emilia 
e os Estados papais ocupados pelo 
Exército francês, Bolonha e Fer
rara), os cantões suíços de Valte- 
lina e parte do território da antiga 
república de Veneza foram reuni
dos para formar a República Cisal
pina. Gênova foi organizada de 
acordo com os princípios da Revo
lução, recebendo a designação de 
República da Ligúria. Todas essas 
repúblicas, nominalmente livres, 
mantinham-se estreitamente liga
das à França.

Neutralizados os austríacos, res
tava a Inglaterra, senhora absoluta 
dos mares. Como alternativa a uma 
invasão direta das Ilhas Britânicas
— objetivo pouco viável — , N apo- 
leão sugeriu um ataque ao Egito, 
na época sob dominação inglesa.

O Diretório aceitou a idéia. 
Malta foi ocupada pelas tropas na- 
poleônicas a 10 de junho de 1798; 
Alexandria caiu a 1.° de julho. Mas 
a esquadra francesa estacionada 
em Áboukir foi totalmente des
truída pelos ingleses, comandados 
por Lord Nelson*, e Napoleão foi 
obrigado a confinar-se no território 
que havia conquistado.

Concomitantemente, na Europa, 
formava-se uma coalizão contra a 
França. Dela participavam a Ingla
terra, a Áustria, a Rússia e a Tur
quia. Derrotados, os franceses per
deram a maior parte da Italia. 
Esses acontecimentos provocaram 
um abalo profundo na política 
francesa. No Diretório, os modera
dos foram substituídos pelos jaco
binos. Napoleão deixou o Egito e

O jovem  com andante iria concretizar e, ao m esm o tem po, deturpar os ideais de 1789. (N apoleão, segundo G ros.) partiu para Paris, onde chegou em
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outubro de 1799. Pouco depois, 
caía o Diretório e Bonaparte assu
mia o consulado.

Em dezembro de 1799, foi pro
mulgada uma nova Constituição. 
Atribuía ao primeiro-cônsul a ini
ciativa de promulgar leis, decidir 
acerca da paz e da guerra, e no
mear ministros e funcionários. Por 
outro lado, foi instaurada uma cen
tralização administrativa sem pre
cedentes na história da França: 
funcionários nomeados por Paris 
encarregavam-se do governo das 
províncias.

Em 1800, a guerra contra os 
aliados continuava. Em 14 de ju 
nho, a vitória de Marengo possibili 
tou aos franceses a retomada de 
sua posição na Itália. No ano se
guinte, a França firmou com a 
Áustria a paz de Lunéville.

A oposição precisa ser 
eliminada

Ainda que não estivesse sob o 
controle político da burguesia, o 
novo cônsul defendia seus interes
ses econômicos e sociais: proibiu 
as greves e declarou intocável a 
propriedade privada. Graças a no
vos impostos e a um sistema de cré
ditos, conseguiu eguilibrar o orça
mento. E a criaçao do Banco da 
Fjança, com o monopólio da emis
são de dinheiro, completou a res
tauração das finanças.

Para a estabilização total do go 
verno faltava apenas a paz reli 
giosa. Para Napoleão, as conside 
rações de ordem religiosa de
pendiam de razões de ordem so
cial e do interesse do Estado. Pro
curou o diálogo com a Igreja Cató 
lica e firmou com o papa a 
Concordata de 1801: embora não 
fosse declarado como religião ofi
cial, o catolicismo foi reconhecido 
como a “religião da grande maioria 
dos franceses” . Por outro lado, Bo
naparte obtinha o direito de no
mear pessoalmente bispos e arce
bispos. Desse modo, procurava 
assegurar a docilidade do clero, 
transformando-o num simples cor
po de funcionários.

Para preencher os quadros admi
nistrativos do Estado, Napoleão re
velou preferência especial por fun
cionários realistas. Demitiu todos 
aqueles que participaram da Revo
lução, acusando-os de terrorismo e 
anarquia.

O primeiro-cônsul sentia-se es
pecialmente ameaçado pelos jaco
binos, a quem haviam sido atribuí
dos vários atentados contra sua 
vida. Um deles, a 24 de dezembro 
de 1800, forneceu o pretexto final: 
centenas de jacobinos foram apri
sionados e deportados. Elimina- 
va-se assim a oposição radical. Os 
jornais liberais foram fechados e as 
teses da oposição passaram a ser 
discutidas apenas em “ salões” inte
lectuais, entre os quais destaca
va-se o de Madame de Staël*. Mas 
permanecia a fachada democrática 
—  Assembléia, Conselho de Es 
tado, Senado — , enquanto o re
gime se encaminhava rapidamente 
para a autocracia. Em 1802, atra
vés de um plebiscito, Bonaparte foi 
feito cônsul-perpétuo. Nesse ano, o 
tratado de Amiens, firmado com a 
Inglaterra, parecia abrir um longo 
período de paz.

A  tom ada de Alexandria custou aos franceses a destruição de sua esquadra. O  Egito , porém , estava conquistado.

Uma nova aristocracia

Uma conspiração realistá, lide
rada por Louis Antoine Henri de 
Bourbon-Condé, duque de Enghien 
(1772-1804) —  preso e condenado 
à morte — , forneceu o pretexto fi
nal para o general transformar o re
gime. ;*

Os bonapartistas exploraram a 
“ameaça" que era representada pe
los Bourbon e o Senado declarou 
“ . . . confiar o governo da repú
blica a um imperador hereditário: 
Napoleão Bonaparte” .

A 2 de dezembro de 1^04 o 
corso deveria receber a coroa de 
imperador, das mãos de Pio VII 
(1742-1823), na igreja de 'Notre 
Dame. Mas Bonaparte, sem aceitar 
qualquer poder maior que o sgu, to
mou a coroa das mãos do papa e 
sagrou-se imperador, coroando de
pois a Imperatriz Josefina*, com 
quem havia se casado em 1796.

Para reforçar seu poderio, Napo
leão I cercou-se de uma corte ser
vil, criando uma nova aristocracia 
a partir dos quadros do Exército e 
da administração. A etiqueta era ri
gorosa; as roupas bordadas e ricas 
voltaram à moda. Para diferen- 
ciar-se, o imperador vestia um im
ponente uniforme militar. Sua_ mãe 
recebeu o título de rainha-mãe, e, 
como a imperatriz, dispunha de pa
lácio próprio, com damas de com 
panhia e todo o luxo da corte. Dis
tribuiria entre irmãos as coroas dos 
países conquistados: o trono da 
Holanda, para Luís (1778-1846); o 
da Espanha para José (1768-1844); 
o da Vestfália, para Jerônimo 
(1784-1860). Eugênio (1781-18 24), 
filho do primeiro casamento de Jo- 
sefina, seria vice-rei da Itália.

Manteve a aparência constitu
cional do Consulado; o Conselho 
de Estado, o Senado e a Assem
bléia continuaram a representar do

Co ro an do-se Im perador em  1804, Napoleão consolidava seu poder absoluto. cilmente seu papel. A ditadura pes-
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soai era exercida através dos 
ministérios.

A burguesia estava satisfeita 
com 0 imperador: o país encontra- 
va-se em pleno desenvolvimento 
agrícola e industrial. As terras se
nhoriais, divididas pela reforma 
agrária durante o consulado, torna
ram-se mais produtivas graças ao 
cultivo mais intenso. As colheitas 
de trigo assim como a produção de 
vinho aumentaram significativa
mente; a batata tornou-se elemento 
essencial da dieta dos camponeses.

No setor industrial, as máquinas 
têxteis permitiram decuplicar a 
produção; novas minas de carvão 
foram exploradas; pesquisou-se a 
fabricação do asfalto e entrou em 
circulação um novo metal, o 
cromo. O Estado subvencionava, 
organizava exposições e feiras e fa
zia encomendas às empresas. Para 
proteger-se da concorrência estran
geira — principalmente inglesa — , 
estabeleceu altas taxas alfandegá
rias para produtos importados. Ex
pedições as regiões controladas pe
los ingleses — como o Egito e a 
Síria —- possibilitaram a obtenção 
de matéria-prima mais barata. A 
França procurava romper a hege
monia industrial da Inglaterra.

No mar, a derrota

As divergências entre a Europa 
e a França pós-revolucionária nao 
se atenuaram com o Império, que 
se expandia, anexando a Itália e a 
Suíça, e suprimindo os principados A  m ãe, Letizia Ram olino (à esquerda), e a prim eira esposa, a bela viúva Josefina de Beauharnais (à direita).
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Tro p as  fiéis a Napoleão seriam  vencidas na Espanha. (" 2  de M a io ". G oya.)

eclesiásticos da Alemanha através 
de reforma administrativa.

A expansão napoleônica provo
cou uma nova coligação antifran- 
c„esa que incluiu a Inglaterra, a 
Áustria, a Suécia e o reino de Ná
poles. Para enfrentá-la, Napoleão 
Bonaparte criou o Grande Exér
cito, integrado por 150 000 homens 
recrutados segundo um princípio 
criado por Napoleão: o serviço mi
litar obrigatório.

Pensando em desviar a atenção 
do inimigo, Napoleão procurou 
atrair a frota inglesa para a Amé
rica. Mas o projeto falhou e os bar 
cos franceses defrontaram-se com a 
esquadra inglesa nas proximidades 
do cabo Trafalgar, no estreito de 
Gibraltar. A batalha (21 de dezem
bro de 1805) foi violenta. Dos 33 
barcos franceses, dezessete foram 
capturados e cinco afundados. 
Para a Inglaterra, a vitória custou 
a vida do maior de seus chefes: o 
Almirante Nelson.

Simultaneamente, o Grande Exér
cito de Bonaparte atravessava 
o Reno. Consciente de sua força 
em terra firme, Napoleão estabele
ceu um plano de batalha extrema
mente preciso. As manobras plane
jadas e até mesmo as datas 
previstas para as batalhas foram 
executadas à risca, demonstrando, 
dessa maneira, o talento militar do 
imperador.

Surpreendidos em Ulm, os aus
tríacos sofreram a primeira derrota 
a 20 de outubro de 1805. A vitória 
de Napoleão em Austerlitz, a 2 de 
dezembro, obrigou a Áustria a soli
citar a paz de Presburgo e ceder 
Veneza, a Istria e a Dalmácia aos 
franceses. No território dominado 
pelo Sacro* Império Romano-Ger- 
mânico, Napoleão criou uma série 
de pequenos reinos autônomos sob 
influência francesa. O Sacro Impé 
rjo ficou reduzido unicamente à 
Áu stria.

Ao ultimatum prussiano de 1.° 
de outubro de 1806, Napoleão res
pondeu com a batalha de Iena e, no 
dia 14 do mesmo mês, o imperador 
fez sua entrada triunfal em Berlim.

Faltava a Rússia. O encontro 
com os russos ocorreu em Eylau 
(fevereiro de 1807). Apesar de ha
verem perdido mais de 18 000 ho 
mens —  a maior parte deles mor
tos de frio — , os franceses saíram 
vencedores. A vitória consolidou-se 
depois da batalha de Friedland: o 
czar foi obrigado a assinar a paz 
de Tilsit (1807) pela qual colocava 
suas forças à disposição da França. 
Irritado com a falta de apoio in
glês, Alexandre* I abandonou a 
coalizão européia, estabelecendo 
com Napoleão uma aliança contra 
a Inglaterra. Conscientes da impos
sibilidade de vencer os Exércitos 
britânicos, os dois monarcas decre 
taram  um bloqueio econômico: ne
nhum produto inglês deveria pene
trar no continente; qualquer em
barcação que comerciasse com o 
inimigo seria aprisionada e teria sua 
carga confiscada.

Na Espanha, a luta é do povo

Tilsit marcou o apogeu do impé
rio napoleônico. As fronteiras fran 
cesas jam ais tinham atingido ou 
atingiriam limites tão vastos. De 
H am burgo  a R om a, “ O  G rande

Império” compreendia 130 depar
tamentos (províncias).

Abrigada pelas barreiras prote
cionistas, a economia francesa de 
senvolvia-se; no entanto sua pros
peridade era artificial. O bloqueio 
continental fortaleceu a indústria, 
mas o comércio sofreu uma deca
dência acentuada. Enquanto a In 
glaterra compensava os efeitos ne
gativos do bloqueio, desenvolvendo 
relações comerciais com nações 
não-européias, o descontentamento 
crescia nos outros portos europeus 
paralisados pelo bloqueio.

Napoleão invadiu todos os paí
ses que desrespeitaram o bloqueio: 
Portugal, que ignorara a ordem, foi 
ocupado pelas forças imperiais 
(1807) e seu monarca, Dom João*

VI, refugiou-se no Brasil. Na Espa
nha houve maior resistência; ape
sar da passividade do rei, a popu
lação sublevou-se contra os in
vasores. Colocado no trono espa
nhol, José Bonaparte massacrou 
cerca de 110 000 espanhóis. Ape
sar disso, os 300 000 homens de 
Napoleão não conseguiram jam ais 
submeter totalmente a península.

Aproveitando-se da situação na 
Espanha, em 1809, a Inglaterra 
uniu-se à Áustria, contra a França; 
em outubro do mesmo ano, a luta 
terminava e era assinada a paz de 
Viena, bastante dura para a 
Áustria.

O Império se impunha e Napo
leão passou a preocupar se com 
sua manutenção. Para garantir a

continuidade da dinastia, divor- 
ciou-se de Josefina, com a qual não 
tinha filhos. Casou-se com Maria* 
Luiza da Áustria que proporciona
ria sua união com os Habsburgos 
e lhe daria o desejado herdeiro: 
François Charles Joseph Napoléon 
Bonaparte (181 1-1832), que rece
beu o título de rei de Roma.

A batalha contra o inverno

A união com a Áustria foi sen
tida como uma ameaça pelo Czar 
Alexandre I. Por outro lado, a no
breza russa mostrava-se atemori
zada diante da possibilidade de ex
pansão, j ia  Rússia, dos ideais da 
Revolução Francesa. E sentia-se 
prejudicada pelo bloqueio à Ingla
terra, que cortava importante fonte 
de renda dos grandes proprietários.

Em abril de 1812, o czar exigiu 
que as tropas francesas evacuassem 
a Pomerânia e a Prússia. Napoleão 
mobilizou contra a Rússia cerca de 
700 000 homens, na maioria mer
cenários. Apenas 200 000 france
ses integravam essas tropas —  co
nhecidas como o Exercito das 
Vinte Nações. O restante provinha 
dos países ocupados.

Bonaparte atravessou a Europa e 
chegou às portas de Moscou prati
camente sem resistência; ao com
bate direto, os russos haviam prefe
rido enfraquecer o inimigo pela 
falta de suprimento. Ao longo da 
viagem, os exércitos napoleonicos 
encontraram campos e aldeias 
queimados. A 14 de setembro, en
traram  na capital. Mas não havia 
nada para ser ocupado: a cidade 
estava em cham as e o czar se recu
sava a render-se. Sem mantimentos 
nem roupas para enfrentar o rigo
roso inverno russo, as tropas fran
cesas foram obrigadas a bater em 
retirada. Numa difícil marcha de
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Em  Fontainebleau, rum o à ilha de Elba, Bonaparte saúda os ex-com panheiros. (H . Vernet, M useu de Versalhes.)

1 500 km, através de planícies gela
das e devastadas, o Exército impe
rial perdeu cerca de 400 000 
homens.

Em 5 de dezembro, o imperador 
abandonou seus comandados em 
Smolensk e dirigiu-se rapidamente 
para Paris, onde uma conspiração 
ameaçava sua coroa. Reorganizou 
rapidamente o Exército e lançou-se 
de novo à luta, agora contra uma 
coligação entre a Rússia, a Prússia, 
alguns Estados alemães, a Suécia e 
a Áustria. Em 1813, Napoleão Bo
naparte ganhou as batalhas de Lut 
zen, Bautzen e Dresden, mas per
deu definitivamente a Espanha: as 
tropas de ocupação foram derrota 
das e José Bonaparte, obrigado a 
fugir. Na frente alemã (batalha de 
Leipzig) o imperador viu-se obri
gado a bater em retirada, diante da 
investida das cavalarias russa e 
prussiana.

O im perador de Elba

Em dezembro de 1813, os exérci
tos coligados atravessaram o Reno, 
penetrando em território francês. 
Reunindo 60 000 homens, Napo
leão tentou desesperadamente resis
tir. Mas as vitórias de Saint-Dizier, 
Brienne, Champaubert, Montmi 
rail, Château-Thierry, Vaucham e 
Montereau não alteraram o curso 
dos acontecimentos. Em 31 de 
março de 1813 os aliados entraram 
em Paris: Napoleão foi obrigado a 
abdicar. Pelo tratado de Fontaine
bleau (18 14) os vencedores o reco
nhecem como imperador. Mas re 
duzem seu domínio à ilha de Elba, 
no Mediterrâneo, onde deveria per
manecer em retiro. Maria Luiza re
cebeu os ducados de Parma, Pla- 
cença e Guastala.

No ano seguinte, Luís* XVIII 
assume o trono da França, sob a 
proteção dos aliados. No entanto, 
uma atmosfera de guerra civil espa 
lha-se pelo país. A nobreza, até en
tão exilada, reclama a restituição 
de seus bens e privilégios. Mas o 
povo, nas cidades e nos campos, 
não aceita o retorno à situação an
terior a 1789.

A figura do ex-imperador co
meça a ser encarada como símbolo 
dos ideais de 1789. De seu retiro, 
Napoleão acompanha a vida polí
tica. A 26 de fevereiro, abandona 
Elba e dirige-se secretamente para 
Paris. As tropas enviadas pelo go
verno para aprisioná-lo acla
mam-no como seu general. A 2 1 de 
março, o corso é recebido triunfal
mente nas Tulherias. Reconhe
cendo ser impossível ressuscitar a 
estrutura autocrática do Império, 
Napoleão restabelece algumas con
quistas liberais, como o sufrágio 
universal.

Mas as grandes potências, reuni
das num congresso em Viena, reor
ganizam a aliança antinapoleônica. 
As tropas aliadas ainda estavam 
estacionadas na Bélgica quando 
Napoleão resolveu atacá-las, para 
evitar nova invasão. Vitorioso em 
Ligny é definitivamente derrotado 
em Waterloo (18 de janeiro de 
1815), pelos ingleses e prussianos, 
chefiados por Wellington*.

De volta a Paris, abdica em fa 
vor de seu filho, a 22 de julho. A 
retomada do poder durara apenas 
cem dias.

Em Santa Helena, o repouso do 
guerreiro

Após tentar inutilmente fugir 
para a América, Napoleão rende-se 
aos ingleses, apelando para sua 
magnanimidade. Mas sua simples 
presença era considerada uma 
ameaça. Foi proposto inclusive seu 
julgamento como criminoso de 
guerra. Mas o governo britânico 
preferiu exilá-lo em Santa Helena, 
ilha do Atlântico sul situada a 
aproximadamente \ 851 km da 
costa ocidental da África. Juridica
mente, a situação era a de prisio
neiro de guerra das quatro grandes 
potências (Inglaterra, Áustria, 
Prússia e Rússia).

Bonaparte chegou a Santa He
lena a I: de outubro de 1815, 
acompanhado por alguns amigos. 
Em Fontainebleau (1814), havia 
prometido às tropas escrever “ as 
grandes coisas que fizemos juntos”. 
Antes mesmo de chegar a Santa 
Helena começou a ditar suas me
mórias aos amigos. O barão Gour- 
gaud (1783-1852) e o conde de 
Montholon (1783-1853) publica
ram Memórias para Servir à Histó
ria da França sob Napoleão I, e o 
conde Emmanuel Augustin Dieu- 
donné de las Cases (1766-1842), o 
Memorial de Santa Helena. Desses 
escritos nasceram algumas lendas

sobre Napoleão: do exilado m arti
rizado em Santa Helena; do Impe
rador traído por seus auxiliares 
mais diretos; do republicano, libe
ral e democrata que a guerra, im
posta pela Inglaterra, havia trans
formado num ditador.

O isolamento e o clima tropical 
agravaram a doença de Napoleão: 
cancer no estômago. Morreu no dia 
5 de maio de 1821, depois de uma 
longa agonia.

Voltar é impossível

Ao contrário do que imagina 
vam e desejavam as potências^ coli
gadas, a morte de Napoleão não re
presentou o fim dos ideais da 
Revolução Francesa.

Apesar do fracasso da constru
ção do império napoleônico, as tro
pas francesas haviam levado para 
todo o continente a mensagem re
volucionária de 1789. Protegida 
pela administração francesa que se 
criara nos territórios ocupados, a 
massa camponesa abolira ou rela
xara os laços de servidão que a 
acorrentavam aos senhores. Onde 
persistia ainda, o sistema feudal já  
não se apoiava sobre bases sólidas; 
e o prestígio da monarquia de di
reito divino achava-se profunda
mente abalado no continente O 
constitucionalismo —  mesmo

achando-se desligado de outros 
ideais democráticos —  impusera se 
como objetivo de muitos povos.

Na França, a restauração mo
nárquica imposta pelas potências 
vencedoras nao extinguiu as princi
pais conquistas da Revolução. 
Houve um retrocesso, mas tanto 
Carlos* X como Luís* Filipe, que 
se sucederam no trono, não foram 
reis à moda antiga: estabeleceram 
monarquias constitucionais, onde a 
influência política da burguesia e 
dos financistas era bastante signifi
cativa. Apesar de obter algumas 
concessões importantes, a velha 
nobreza jam ais reconquistou suas 
antigas posições.

Paradoxalmente, as restrições 
feitas às liberdades, aliadas às pri
vações materiais impostas à popu
lação e ao nacionalismo* que sur
giu nas regiões dominadas pelos 
franceses, terminaram por reacen
der na Europa a chama da Revolu
ção. Em diversos movimentos, 
manteve-se em primeiro plano o 
ideário que Napoleão Bonaparte 
simbolizara para um grande nú
mero de liberais europeus.

VEJA TAM BÉM ; Burguesia; Feu
dalismo; França; Francesa, R evo
lução; Liberalismo; República.
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A m o r a si próprio : etapa norm al do desenvolvim ento ou tendência neurótica. ("N a rc is o " , de Caravaggio.)

Narcisismo

Extremamente orgulhoso de sua 
beleza. Narciso foi castigado pela 
deusa Nêmesis: apaixonou-se pela 
própria imagem, ao vê-la refletida 
na agua. Inspirado nessa figura da 
mitologia grega, Sigmund Freud* 
denominou narcisismo a um dos 
conceitos que estabeleceu em sua 
teoria psicanalítica. Para ele, o nar
cisismo seria uma condição geral 
universal, a partir da qual o indiví
duo desenvolveria seu amor pelos 
outros.

O conceito engloba determina 
dos comportamentos que se mani 
festam em etapas iniciais do desen
volvimento humano. Inicialmente, 
a criança não é capaz de distinguir 
entre ela própria e o mundo que a

rodeia; não separa o eu dos objetos 
através dos quais satisfaz suas ne
cessidades. A libido —  energia se
xual ou psíquica primitiva —  diri
ge-se para o proprio corpo (é a 
etapa de narcisismo primitivo). A 
seguir, aprende a amar os “obje
tos” , entretanto, apenas na medida 
em que eles satisfaçam suas neces
sidades: se esse requisito não é ob
tido, a criança identifica-se com o 
objeto e passa então a amar a si 
mesma. A libido, que já  estivera di
rigida para objetos, volta-se nova.- 
mente para o próprio indivíduo. E 
o “ narcisismo secundário".

Na vida adulta, o narcisismo 
manifesta-se como componente de 
quadros neuróticos ou psicóticos. E 
observado, por exemplo, na mega
lomania, caracterizada por delírios 
(isto é, falsas crenças) de grandeza. 
Èm situações como esta, a pessoa 
por vezes considera-se Napoleão, 
ou outra personalidade que julgue 
grandiosa.

Karen Horney (1885-1952), psi 
cóloga neofreudiana contemporâ
nea, modificou o conceito básico 
estabelecido por Freud. Para ela, 
narcisismo nao significa, essencial
mente, auto-admiração ou amor a si 
próprio, mas auto-insuflação, isto 
e, o indivíduo se ama e se admira 
em função de valores destituídos de 
fundamento real. Ele espera que os 
outros amem nele qualidades que 
na verdade não possui, ou possui 
em grau inferior ao que acredita. A 
pessoa que se valoriza por uma 
qualidade que realmente possui não 
e um narcisista.

Ao contrário de Freud, Karen 
Horney não acredita no narcisismo 
como componente do desenvolvi
mento normal, mas como tendência 
neurótica, criada por condições 
culturais.

V E J A  T A M B É M : P s ic a n á lise .

Contos, novelas, romances, 
aventuras policiais, lendas infantis 
e estórias em quadrinhos* são algu
mas das formas literárias que defi
nem a narrativa.

O primeiro tipo de narrativa a 
que o homem teve acesso foi a epo
péia, cujos exemplares mais conhe
cidos remontam à antiguidade gre
co-latina.

Na Poética de Aristóteles* en
contra-se a mais antiga sistemati
zação das “formas nobres de ex
pressão”. Só eram desse modo 
reconhecidas a épica —  cuja única 
forma era a epopéia —  e a dram á
tica — subdividida em tragédia e 
comédia. Qualquer outro modo de 
ficção — a literatura oral*, por 
exemplo — era considerado gênero 
secundário.

Portanto, a narrativa foi primei
ramente considerada um meio de 
perpetuar e enaltecer os aconteci
mentos históricos e os grandes he
róis (era essa a finalidade da 
epopéia).

Posteriormente, o homem pas
sou a registrar fatos menos impor
tantes, até que chegou a contar a 
vida de todos os dias, com suas 
personagens igualmente cotidianas. 
Essa mudança de perspectiva deu 
origem às formas narrativas típicas 
dos séculos XIX e XX: o conto, a 
novela e o romance.

Semelhanças e diferenças

Essas três formas narrativas di- 
ferenciam-se não só pela maior ou 
menor extensão, mas também por 
possuírem caracteres estruturais di
ferentes. O conto é uma história 
breve, de enredo conciso. Em geral, 
apresenta poucos personagens, 
concentração do tempo e do espaço 
onde a açao se desenvolve, como se 
o autor só quisesse captar um mo
mento da realidade.

A novela caracteriza-se por pos
suir uma estrutura intermediária 
entre o conto e o romance, com 
muita concentração num aconteci
mento e uma forte tensão temporal.

O romance tem um enredo mais 
complexo. Ele apresenta um núcleo 
de ação que cria as personagens 
principais. Em torno desse núcleo, 
caminham as personagens com 
suas intrigas paralelas. Mas essas 
personagens e intrigas “secundá
rias” só entram na composição do 
romance na medida em que tenham 
uma relação determinada com as 
personagens principais. Por isso, os 
elementos primordiais do romance 
são a técnica utilizada para dirigir 
a ação, combinar e unir os elemen
tos heterogêneos, e a habilidade 
para desenvolver e ligar os episó
dios, criar diferentes centros de in
teresses e conduzir as intrigas para
lelas. Ao contrário da novela, o 
final tende a ser um momento de 
enfraquecimento, e não de reforço.

Os críticos nem sem pre concor
dam  sobre a origem  dessas form as 
narra tivas. A novela, p a ra  os for- 
m alistas russos, vem do  conto , da 
anedota; para  René W ellek
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A s narrativas literárias m ais antigas desenvolveram -se em  form a épica. Na Renascença, os fatos narrados enfatizam  o h om em  real. desm itificado.

(1903- ) e Austin Warren 
(1899- ), vem de formas narra
tivas não ficcionais, como a episto- 
grafia, os diários, as crônicas, a 
história a partir de documentos. O 
romance, para os mesmos formalis- 
tas russos, provém da história, do 
relato de viagem; para Wolfgang 
KLayser (1906- ), teria se origi
nado na Antiguidade, do mito e da 
epopéia; e Albert Thibaudet 
(1874-1936) apresenta uma terceira 
versão: o romance é medieval e eu
ropeu, e sua denominação designa 
uma composição em prosa ou 
verso (em língua vulgar) sobre 
aventuras fabulosas.

Para o teórico estruturalista Tz- 
vetan Todorov (1939- ) toda 
narrativa é, ao mesmo tempo, uma 
história e um discurso. A história 
é aquilo que é contado, e. por isso, 
ela é o elemento da narrativa que 
faz. de maneira mais imediata, refe
rências à realidade.

O discurso é a maneira usada

para narrar uma história. Foram os 
formalistas russos os primeiros a 
separar essas duas faces da narra- 
çao, chamando fábula  ao que acon
tece, e enredo a maneira pela qual 
se conta o que acontece. Um deles, 
Viktor Chklovski (1893- ), 
chegava a afirmar que a história 
não constitui um elemento artís
tico, mas sim um material pré-lite- 
rário. Para ele, somente o discurso 
é uma construção estética.

Outro elemento fundamental da 
estrutura da narrativa é a persona
gem. Em geral, ela é o elemento 
que estabelece comunicação imej 
diata com o leitor, assumindo di
mensões de um verdadeiro ser vivo. 
Na maioria das vezes, o leitor vai 
conhecendo a personagem aos pou
cos, durante a leitura do texto, o 
que possibilita ao autor a constru
ção de seres através de vários pro
cessos de caracterização.

A forma mais simples de carac
terizar a personagem é a atribuição

de nomes que, muitas vezes, são 
simbólicos: a tradução de All- 
worthy, um personagem de Henry 
Fielding*, por exemplo, é “ Hon
rado”.

O processo de caracterização 
pode ser direto e indireto. Se os ca
racteres da personagem são descri
tos por ela mesma, ou pelo narra
dor, ou por outra personagem 
participante da história, tem-se o 
processo de caracterização direta. 
Ela será indireta quando for dada 
através do desenvolvimento da 
ação.

Edward Morgan Forster 
(1879- ) distingue dois tipos de 
personagem: as planas e as mode
ladas. As primeiras são aquelas 
que mantêm a mesma caracteriza
ção e a mesma conduta durante 
toda a obra; suas atitudes sempre 
podem ser previstas pelo leitor. Por 
exemplo: o Conselheiro Acácio 
(em O Primo Basílio, de Eça de 
Queirós*) define-se pelo mesmo

traço, do começo ao fim da narra 
tiva: a verborragia solene e vazia. 
As modeladas sao as personagens 
que não se adaptam a definições ou 
caracterizações fechadas; são com
plexas, densas, contraditórias e 
inesperadas. Nessa categoria, esta
riam as personagens de Fedor Dos- 
toiévski .

Geralmente, as personagens da 
narrativa trazem consigo uma 
carga emocional, positiva ou nega
tiva, de grande importância para a 
construção da história. A trair as 
simpatias do leitor para uns e a re
pulsa para outros provoca, por sua 
vez, a participação emocional do 
leitor e seu interesse pela sorte da 
personagem. Essa caracterização 
emocional — herói versus vilão — 
aparece de maneira evidente em 
narrativas lineares de aventuras; no 
entanto, é menos perceptível em 
obras mais complexas, como as de 
Dostoiévski.

O nouveau roman (designação
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de um tipo de romance aparecido 
na França depois'de 1950) liber
tou - se dos padrões de caracteriza
ção da personagem. Um de seus re
presentantes, Alin Robe-Grillet 
(1922- ), afirmou que o ro
mance devia abolir a motivação 
psicológica ou sociológica das per 
sonagens. Esta é uma tendência da 
narrativa contemporânea: não des
crever a personagem sob o aspecto 
físico nem sob o psicológico; não 
comentar suas intenções e seus 
atos. O autor deve limitar-se a 
apresentá-la, a mostrá-la através 
dos diálogos, gestos e ações, como 
faria uma câmara de cinema.

A trás do pano

Outros elementos empregados 
na construção da narrativa nao es
tabelecem uma relação direta com 
a realidade do leitor: o tempo, o 
foco narrativo e a descrição.

Todos os acontecimentos têm 
seu desenvolvimento num tempo. 
Dessa maneira, cada narrativa 
também se desenha em uma linha 
temporal. O tempo pode ser linear, 
quando os acontecimentos são co
locados um após o outro; no en 
tanto, pode também romper com a. 
sucessão "natural” dos aconteci
mentos, dando origem a uma defor
mação temporal gue o narrador 
utiliza para fins esteticos.

A recusa à cronologia linear li
berou, para a narrativa moderna, 
múltiplos planos temporais que se 
interpenetram e se confundem. Em 
Ulisses, de James Joyce*, o tempo 
vivido é matemático e curto, ao 
passo que o tempo interior das per
sonagens é longo e vagaroso. Já  em 
Mareei Proust*, a multiplicidade 
dos planos temporais esta intima
mente relacionada com o m onó
logo interior e com a base da narra
tiva: uma memória que evoca e 
reconstitui o passado.

O fo co  narrativo é a posição do 
narrador frente a matéria narrada 
e frente ao leitor. Kayser distingue 
três tipos de focos narrativos. O 
primeiro seria o narrador onis
ciente, aquele que sabe de todas as 
ações e de todos os pensamentos de 
todas as personagens. Esse tipo de 
foco aparece na obra quando quem 
conta a história esta escondido 
atrás da terceira pessoa do verbo, 
para garantir a objetividade. O es- 
truturalista Todorov chama esse 
foco de “ visão por trás". Outro 
foco inclui o narrador entre as per
sonagens. Assim, ele só _pode con
tar sobre si e sobre as açoes das ou
tras personagens, pois não tem 
qualquer acesso aos pensamentos 
das personagens. Esse narrador 
aparece freqüentemente através de 
um a primeira pessoa verbal, o que 
traz subjetividade ao relato. A esse 
tipo de foco o crítico Todorov dá 
o nome de visão “com” , acrescen
tando que o fenômeno támbém 
pode acontecer com um narrador 
expresso na terceira pessoa verbal. 
O terceiro tipo. definido por Kay
ser, é o foco da narrativa epistolar, 
onde cada personagem é narrador, 
ao escrever a carta, ou página do 
diário. Esse processo narrativo é 
usado por Laclos* em A s Ligações 
Perigosas.

P ara o estru turalista  Todorov, 
esse não seria um novo tipo de

Dos m ais sintéticos quadrinhos aos m ais com plexos rom ances, duas form as de se relacionar com  a realidade. (" M a 
falda", Q u in o : " U m  C o nto  P opular", G y ó rg y ; "R o binson C ru s o e ", D efoe; " O  Prim o Basilio", Eça de Q ueirós.)

foco, pois a narrativa epistolar é 
uma das formas possíveis de visão 
“com ”. Todavia, ele distingue ou
tro tipo de foco, ao qual deu o 
nome de visão “de fora” , que 
ocorre quando o narrador sabe me
nos que qualquer personagem. 
Desse modo, ele só pode descrever 
o que vê e o que ouve.

Esse é o aspecto da narrativa 
que melhor a diferencia do drama. 
A primeira baseia-se em um pro
cesso de narração: alguém conta o 
que acontece ao público. No 
drama, o processo é de representa
ção: o público não ouve a história 
dos personagens, no entanto vê 
como ela se desenvolve.

Outro elemento de construção 
da narrativa cuja funçãò o leitor 
geralmente não nota é a descrição. 
Ela era rara nas narrativas da 
Idade Média; posteriormente, de
vido à influência dos relatos de via
gem, das memórias e da  epistolo- 
grajia, o romance passou a 
integrá-la em sua construção. O ro
mancista já  não se interessava so
mente pela história a contar, mas 
também pela psicologia da perso
nagem, ligada à sua casa, seus há
bitos, origem e, enfim, seu meio so
cial. Muitas vezes, o narrador 
propõe o ambiente como causa de
terminante da psicologia e do com 
portamento de suas personagens. 
Esse processo pode ser observado, 
por exemplo, em A  Cidade e A s  
Serras, de Eça de Queirós.

VEJA TAM BÉM : Conto; Litera
tura; Novela; Romance.

NÃO POSSO TOMAR A 
SOPA, PORQUE SOU UMA 
VELHINHA DE PULSO 
FRACO, FRACO... E NÃO 

CONSIGO SEGURARA 
COLHER

''ESTA BEM ENTÃO 
ME DÊ A COLHER

Proust evoca e reconstitui o passado. (C aricatura por Ferdinand Bac.)
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Nasser

Situando-se entre o capitalism o e o socialism o, Nasser governou o Egito.

“ Deus, fazei com que a desgraça 
caia sobre os ingleses.” A prece do 
menino Gamai Abdel Nasser (nas
cido em Beni Mor, a 15 de janeiro 
de 1918) renovava o antigo odio de 
seus antepassados pelos dominado
res do Egito.

Com oito anos de idade viajou 
para o Cairo, onde iniciou seus es
tudos. Em 1933, com apenas 

uinze anos, foi preso em Alexan- 
ria por participar de manifesta

ções antibritânicas. Quatro anos 
depois, foi admitido na Academia 
Militar. Em 1938, era subtenente; 
em 1940, como tenente, dirigiu-se 
para o Sudão com as tropas egíp
cias. Em 1944, já  capitão, passou 
a fazer parte do Estado-Maior, 
além de lecionar na Escola de 
Guerra. Em 1948, lutou no pri
meiro conflito árabe-israelense, 
sendo ferido em combate. Graças à 
sua coragem ficou conhecido como 
“o tigre de Faluga” ; logo depois foi 
promovido a coronel.

A guerra, que fora um desastre 
para os egípcios, só serviu para au
mentar o descontentamento dos 
oficiais, que responsabilizaram o 
governo real pela derrota. E Nas
ser, homem profundamente reli
gioso, sentiu necessidade de mora
lizar seu país. Suas idéias de levar 
o Exército ao poder encontraram 
muitos adeptos. Em pouco tempo 
os planos começaram a desenvol
ver-se: era preciso derrubar a mo- 
narcjuia, realizar uma reforma 
agraria e endurecer com relação à 
administração inglesa no canal de 
Suez, para libertar o Egito da tutela 
política e econômica da Inglaterra.

O nasserismo

Em 23 de julho de 1952, foi de
posto o Rei Faruk* e proclamada 
a República do Egito. O movi
mento era aparentemente liderado

feio General Mohammed Naguib 
1901- ) que ocupou a presi

dência e o cargo de primeiro-minis- 
tro. Por trás de sua administração, 
porém, estavam as idéias de Nas
ser; este passou a ocupar o Ministé
rio do Interior, além de tornar-se 
vice-primeiro-ministro. Pouco de
pois, começaram os conflitos que 
culminaram com a deposição de 
Naguib. No dia 14 de novembro de 
1954, Nasser passou a ocupar o 
cargo de primeiro-ministro. Dois 
anos depois, em junho de 1956, foi 
eleito presidente.

Sua visão dos problemas do país 
deu origem à doutrina que ficou co
nhecida como nasserismo. Um re
gime essencialmente militar procu
rava situar-se a meia distância 
entre o capitalismo e o comunismo, 
motivado por um nacionalismo ra
dical. Quanto à doutrina de seu 
partido, Nasser explicava: “ Nosso 
socialismo não é somente m ateria
lista, nem somente espiritual, nem 
marxista. Ele tem suas fontes nas 
condições mesmas de nosso país. 
onde se tratava de impedir a explo
ração, de permitir ao povo u con
trole dos meios de produção".

As idéias de Nasser estão reuni
das em seu livro A  Filosofia da R e
volução (1954), onde relembra pas
sagens de sua infância e de sua vida 
militar, procurando encontrar as 
raízes de sua vocação revolucioná
ria: “ Parece-me que não só esse 
germe sempre existiu em mim, mas 
que o descobri noutros que também 
ignoravam donde provinha. É evi
dente que esses germes existem em 
nós desde o nascimento, e que 
constituem uma herança de antigas 
gerações”.

A República Árabe Unida

Os maiores sonhos do Presidente 
Nasser eram o desenvolvimento do 
Egito e a união dos povos árabes. 
No plano internacional, sua polí
tica caracterizava-se pelo não-ali- 
nhamento com nenhuma das gran
des potências mundiais, embora 
recebesse auxílio do Ocidente e do 
Oriente. Internamente, definia 
como seu objetivo “promover a 
verdadeira reforma social” do 
Egito, incentivando a industrializa 
ção e valorizando o homem do 
Lampu. Seguindo estas diretrizes,
nacionalizou em 1956 o canal de

Suez. Essa medida provocou a 
agressão franco anglo-israelense, 
que acabou estimulando a união 
dos árabes para uma luta comum.

Militarmente derrotado, Nasser 
saiu politicamente vitorioso 
quando a Organização das Nações 
Unidas (ONU) interveio na ques
tão, condenando a agressão. O 
Egito continuou de posse do canal 
e Nasser passou a ser considerado 
um dos líderes do Terceiro Mundo.

Animado pelas circunstâncias 
propícias, o presidente egípcio re 
solveu realizar seu outro grande so
nho: a união de todos os povos ára
bes. Criou a República Árabe 
Unida (RAU), que a princípio en
globava o Egito e a Síria, e depois 
o Iêmen.

Por outro lado, no Iraque, Jordâ 
nia e Líbano, as massas arabes, in
flamadas pelo nacionalismo, recla 
mavam regimes nasseristas. Era o 
momento de maior prestígio polí
tico de Nasser. Mas seu sonho foi 
frustrado antes de se concretizar: 
irrompeu uma revolução no Iraque 
e os Estados Unidos intervieram no 
Líbano, procurando evitar que os 
nasseristas tomassem o poder 
(1958).

Enquanto isso, os líderes sírios 
tramavam uma revolução, que res
tabeleceu a soberania damascena 
no país em 1961, cortando os laços 
que uniam Damasco ao Cairo. A 
RAU, um dos sonhos de Nasser, 
durou apenas três anos (ainda que 
a denominação oficial persistisse 
no Egito).

A decadência

Com o fracasso da unificação, 
Nasser voltou-se para os planos de 
desenvolvimento do Egito, que 
ainda conseguia manter-se como 
um Estado não-alinhado. A barra
gem de Assuã — peça chave nos 
planos desenvolvimentistas — foi 
terminada em 1963, com a ajuda fi
nanceira da União Soviética, já  
que, desde 1954, os americanos ti
nham cortado todos os créditos 
para sua construção.

Ainda alimentando sonhos de 
hegemonia, Nasser empreendeu em 
1962 a campanha do Iêmen, que 
poderia funcionar para o Cairo 
como base estratégica de operações 
para o possível controle de ricos 
principados petrolíferos do golfo 
Pérsico. A campanha resultou num 
desastre para as forças militares 
egípcias e para o prestígio político 
de Nasser. Novamente os Estados 
Unidos intervieram, cortando a 
ajuda alimentar (carne e trigo) ao 
Egito, que passou a ser auxiliado 
pela União Soviética.

Em junho de 1967, na Guerra 
dos Seis Dias, Nasser passou pela 
maior crise de sua vida política. 
Com o Exército destruído em pou
cas horas, a economia arruinada, o 
povo passando fome e exigindo que 
os culpados pela derrota fossem 
punidos, Nasser, num gesto habili
doso, renunciou. Vinte e quatro ho
ras depois, reassumiu o cargo sob 
aclamação popular.

Depois de todos estes aconteci
mentos, os problemas aumentaram 
ainda mais — a guerra prosseguia 
e as forças israelenses passaram a 
ocupar territórios árabes. Um pro
blema mais antigo, que se agravou 
com a crise, foi a ajuda econômica 
e militar da União Soviética. O 
rearmamento do Exército egípcio 
custou, aos olhos de alguns setores, 
um preço muito alto em termos de 
comprometimento.

Estavam cada vez mais distantes 
os ideais de Nasser: a política de 
não-alinhamento, a ujiificação do 
povo árabe e o programa de desen
volvimento do Egito. Além disso, 
sua saúde era cada vez mais precá
ria: desde 1960, apresentava sinto
mas de diabetes e de disfunção cir
culatória. Contudo, acreditava ter 
superado esses problemas. Não se 
medicava corretamente e não fazia 
o repouso necessário: “ Sou um ho
mem calmo, meus nervos estão 
sempre relaxados e isso me ajuda 
em meu trabalho” .

Na tarde de 28 de setembro de 
1970 — durante as conversações 
sobre a paz interna da Jordânia — 
sofreu um ataque cardíaco e mor
reu. Tinha 52 anos, dezesseis dos 
quais passara governando o Egito.

VEJA TA M B É M . Arabes, Eçito, 
RAU .



334 Natação

Natação

Em princípio, a maior dificul
dade que o homem encontra para 
nadar é o abandono da posição 
ereta. Além disso, ele precisa respi
rar, e seu sistema aereo, quando 
desprovido de artefatos canalizado
res do ar, exige espaço atmosférico 
aberto. Mas a observação do nado 
de outros animais e a adaptação de 
seus métodos às potencialidades e 
limitações humanas permitiram ao 
homem elaborar um processo de 
natação, graças ao qual cresceram 
suas possibilidades em termos de 
locomoção, recreio, exercício e 
sobrevivência.

Atualmente, com o desenvolvi
mento técnico dos transportes e a 
racionalização crescente da ma
neira de viver, a natação foi se tor
nando uma atividade esportiva ou 
de recreação.

Entre os povos antigos — .egíp
cios, fenícios, assírios, babilônios, 
gregos e romanos — , todos os in
divíduos que se estabeleciam no li
toral deviam aprender a nadar. Os 
romanos, por exemplo, considera
vam não saber nadar uma falta de 
educação tão importante quanto 
não saber ler; em Atenas, os pré-re- 
quisitos de cidadania incluíam o 
saber nadar.

A Idade Média assistiu ao declí
nio da natação na Europa, prova
velmente devido à crença de que 
um contato prolongado com a água 
era um dos fatores responsáveis pe
las freqüentes epidemias da época.

O primeiro manual de natação 
surgiu em 1538. E, em 1603 o go
verno japonês incluiu a natação no 
currículo obrigatório das escolas. 
Mas foi somente no século XIX 
que seu ensino se desenvolveu. Em 
1830 fundou-se a Associação de 
Natação de Londres.

Em 1848 o governo inglês pro
movia a construção de piscinas, 
procurando incentivar o povo à 
prática da natação.

Em 1846, houve uma competi
ção internacional em Robinson 
Baths, na cidade de Sidney, na 
Austrália. Em 1877 era celebrado 
o I Campeonato de Natação. E, em 
1896, a reinstituição das Olimpía
das oficializou a natação como mo
dalidade esportiva.

Uma questão de estilo

Existem quatro estilos oficiais de 
natação. O crawl é o mais prati 
cado, embora só tenha se difundido 
nas Américas e na Europa por 
volta de 1900, p/oveniente das 
ilhas do Pacífico. É o que permite 
maior velocidade, exigindo menor 
esforço. O corpo deve ser mantido 
na posição horizontal, com o ab
dome voltado para a água; en
quanto o impulso é dado pelo mo
vimento circular alternado dos 
braços na vertical, as pernas devem 
ser movimentadas alternadamente, 
no mesmo plano, para que o corpo 
permaneça esticado e equilibrado. 
A inspiração deve ser realizada 
quando a cabeça é voltada para um 
dos lados, acompanhando o movi

mento feito pelo braço oposto.
Muitos acreditam que o nado de 

peito  (ou “clássico”) tenha sido o 
primeiro de que o homem se serviu. 
E semelhante ao das rãs: no pri
meiro momento, o nadador está 
com os cotovelos distanciados do 
corpo e as mãos encostadas no 
peito; as pernas estão encolhidas, 
com os calcanhares unidos e os joe
lhos afastados; em seguida, ele im
pulsiona as pernas, ao mesmo 
tempo que impele os braços para a 
frente, sempre na horizontal e em
parelhados; no terceiro lance, en
quanto abre os braços e os traz de 
volta, como que “ puxando” a água, 
encolhe as pernas e coloca-se na 
posição inicial momento em que 
deve executar a inspiração.

O estilo borboleta imita o mé
todo dos golfinhos: as pernas são 
acionadas ao mesmo tempo, verti
calmente, e os braços complemen
tam o impulso com um movimento 
idêntico. Nesse caso, a inspiração, 
deve ser feita quando os braços 
saem da água para iniciar a bra
çada seguinte.

No nado de costas, o corpo man- 
tém-se na horizontal com o ab
dome voltado para cima. Movi
mentos verticais alternados e 
ritmados das pernas coordenam-se 
com os giros alternados que os bra
ços executam em torno do eixo for
mado pelos ombros. A respiração 
não apresenta problemas de posi
ção ou tempo.

Competição no tempo e no 
espaço

Nos encontros esportivos, de um 
modo geral, aparecem provas de 
nado livre, onde o estilo crawl é 

referido, com percursos de 100, 
00, 400, 800 (para mulheres) e 

1 500 m (exclusivamente para ho
mens); de nado de peito, de costas 
ou borboleta, nas quais as distân
cias a cumprir são de 100 e 200 m 
e de revezamento, com percursos 
de 100 e 200 m para cada compo
nente da mesma equipe. Nas pro
vas medley (200 e 400 m), o reve
zamento é de estilos, e não de 
nadador. As categorias infantil e 
juvenil geralmente enfrentam dis
tâncias menores.

Graças a inúmeros estudos teóri
cos e aos aprimoramentos técnicos 
de treinamento, a natação vem se 
desenvolvendo cada vez mais inten
samente. Prova disto são os tempos 
registrados. Por exemplo: nas com 
petições de 100 m, nado livre, a pri
meira marca oficial — 1’28”2, 
conseguida por A. F. Camacho, em 
1883 — caiu para 51” 2 em 1972, 
com Mark Spitz.

Também nos grandes testes de 
resistência e re n d im e n to ,te m p o  
vai se tornando exíguo. É o caso, 
entre outros, da travessia do canal 
da Mancha, prova realizada no ve
rão, de oeste para leste. Em 1785, 
o capitão Mattew Webb venceu os 
quase 60 km de mar que separam 
Dover (Inglaterra) de Calais 
(França) em 21h45’; em 1959, o 
brasileiro Abílio Álvaro da Costa 
Couto gastou 12h49\

VEJA TAM BÉM : Esporte; Espor
tes Aquáticos; Pesca.
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Cidade quente, cercada de dunas. Natal desenvolveu-se na S egunda G uerra M undial por sua posição estratégica, no extrem o nordeste do Brasil.

Natal

Capital do Estado brasileiro do 
Rio Grande do Norte, Natal si
tua-se na embocadura do rio Po- 
tenji, no litoral atlântico, ocupando 
uma parte do tabuleiro terciário. 
As dunas — que chegam até os su
búrbios — dificultam o cresci
mento da cidade. Nenhuma praia 
além da de Areia Preta pôde ser 
aproveitada para a construção de 
bairros residenciais.

Embora quente, o clima é 
ameno, verificando-se pequenas va
riações anuais de temperatura. As 
chuvas ultrapassam os 1 000 mm 
por ano. Região de mangues, a ve
getação apresenta poucas varieda
des de halófitas* que constituem 
densas massas periodicamente in
vadidas pelas marés. Cajueiros na

tivos espalham-se em abundância 
pelas praias.

Vida econômica

Natal não é apenas a capital ad
ministrativa e política do Estado: 
constitui tambem importante nú
cleo convergente das principais 
vias de comunicação do norte bra
sileiro.

A principal riqueza do Estado, o 
minério de tungsténio (xilita), cons
titui 75% do total das exportações, 
despachadas através de um porto 
que dispõe de 400 m de cais acostá- 
vel. Seguem-se ao tungsténio, em 
importancia no quadro das expor
tações. o sisal ou agave (12%) e a 
carnaúba (5%). No setor das im
portações. o primeiro lugar é da ga
solina (39%). seguida imediata
mente pelo trigo em grão.

As indústrias mais importantes 
são as de couros e peles (represen
tam  40%  da produção industrial) e 
as de produtos alimentícios. Desta

cam-se ainda a pesca e o cultivo do 
coco-da-baía, manga e banana. E é 
em Natal que se concentram 63% 
do movimento comercial ataca
dista do Estado e ainda 42% do 
movimento varejista.

No setor de transporte, so
mam-se ao do porto um aeroporto 
(situado em Parnamirim) e a Es
trada de Ferro Sampaio Correia. 
Além disso, o rio Potenji é ampla
mente utilizado para o tráfego 
interdistrital.

O Censo* de 1970 acusou 
264 379 habitantes em Natal, servi
dos por 218 estabelecimentos de 
ensino primário e 3 1 de ensino mé
dio. Na capital, há duas universida
des: uma federal e uma municipal.

Resumo histórico

A região onde hoje está situada 
Natal pertencia, na epoca da colo
nização, aos potiguares. Como es
ses índios aliaram -se aos franceses, 
em 1597 a coroa portuguesa enviou

uma expedição para lhes dar com
bate, fundando um forte no local. 
No ano seguinte, expulsos os fran
ceses e “pacificados' os potiguares, 
edificou-se o Forte dos Reis Ma
gos, dando origem a Natal. Mas o 
povoamento seria lento: em 1614, 
o povoado possuía apenas doze ca
sas e uma capela; em 1759, havia 
só 118 casas — e a situação pouco 
mudaria no século seguinte. Foi só 
em 1892 que teve início a constru
ção do porto e a cidade começou 
então, ainda que lentamente, a 
apresentar algum progresso. Final
mente, durante a Segunda* Guerra 
Mundial, foi instalada uma base 
aéronaval aliada, responsável pelas 
comunicações com a África, acele- 
rando-se da! em diante o progresso 
e o crescimento da capital do Rio 
Grande do Norte.

VEJA  T A M B É M : R io  Grande do 
Norte.
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Natalidade

O termo “natalidade” é usado 
para definir a freqüência com que 
ocorre a adição de novos indiví
duos numa população de animais 
ou vegetais, através da reprodução.

Esta freqüência depende de uma 
série de fatores, dos quais o mais 
importante é a fertilidade dos in
divíduos: é necessário que os tipos 
parentais sejam férteis, para que a 
taxa de nascimento possa compen 
sar a taxa de mortalidade*.

A população só pode subsistir 
quando mantém o nível de natali 
dade no mínimo igual à m ortali
dade. Se for inferior, a população 
definhará, tendendo ao desapareci
mento. Há exemplos atuais do ex
termínio de populações através do 
impedimento de novos, nascimen 
tos: animais como a zebra, girafa, 
leão, elefante e outros, bem como 
algumas plantas, já  não possuem 
uma freqüência reprodutiva que su 
pere a eliminação da espécie. Mui
tas vezes, este desequilíbrio decor
reu da intervenção do homem, em 
sua atuação permanente sobre as 
condições de vida do planeta.

Há espécies que controlam natu
ralmente sua taxa de nascimento, 
num mecanismo automático de re
gulação populacional.

Certas espécies de gaivotas ma
rinhas, por exemplo, nidificam em 
colónias, em ilhas isoladas ou ou 
tros lugares protegidos; e foi de
monstrado que o número de crias 
é maior guando a densidade popu
lacional e média, do que quando é 
muito baixa ou excessiva.

Por outro lado, existem outras 
populações que crescem indefinida
mente, até que forças exteriores in
terfiram no processo. Nesses casos, 
ficam sujeitas a grande oscilações 
na densidade; são deste tipo as po- 
pul-ações que eventualmente se 
transformam em pragas.

Populações humanas

O incremento demográfico das 
populações humanas é determi 
nado pela migração*, pela natali
dade e pela mortalidade.

Nas últimas décadas, o tamanho 
da população da maioria dos paí 
ses passou a ser mais afetado pelo 
saldo entre os nascimentos e os 
óbitos, pois houve uma forte redu
ção no volume de movimentos mi
gratórios internacionais, a partir da 
Primeira* Guerra Mundial. Por ou
tro lado. o desenvolvimento das 
técnicas médico sanitárias melho 
rou as condições de saúde e um 
grande número de países vem apre
sentando quedas significativas nas 
taxas de mortalidade. Assim, houve 
um crescimento real da população, 
o que atraiu as atenções em torno 
dos problemas criados pelas taxas 
elevadas de natalidade.

Tendências históricas da 
natalidade

O interesse relativo às tendên
cias de crescimento populacional 
associa-se à preocupaçao com o

desenvolvimento econômico, no 
sentido de pesquisar as influências 
desse fenômeno sobre o desenvolvi
mento. Estudos têm sido feitos a 
respeito dos níveis e tendências da 
natalidade em diversos países.

Para essas pesguisas é indispen
sável fazer a analise comparativa 
com os dados de outras épocas; no 
entanto, isto é difícil, pois ra ra
mente há registro dos nascimentos 
e óbitos no passado. A Suécia é um 
dos países que possuem informa
ções desse gênero, desde 1721.

Até o final do século XIX , a 
taxa de natalidade em alguns países 
da Europa estava em torno de 
trinta nascimentos por mil habitan
tes, exceto a França, que já  apre
sentava um acentuado declínio 
desde 1830. No início do século 
XX, delineava-se uma nítida ten
dência para a baixa dos índices de 
natalidade em muitos países euro
peus, como Suécia, Dinamarca, 
França e Inglaterra. A Alemanha 
situava-se num estágio intermediá
rio, enquanto a Polônia ainda apre
sentava uma taxa elevada.

De modo geral, o nível atual de 
natalidade mostra-se baixo na Eu
ropa. É o que indica o quadro 1 à 
página 337; os países menos desen
volvidos apresentam, quase todos, 
taxas altas. Um exemplo bem 
nítido dessa proporcionalidade in
versa é a Suecia, que praticamente 
só tem diminuído seus índices. 
Também o quadro 2 (página 337) 
ilustra essa tendência: países da 
América Latina ocupam toda a co
luna das maiores taxas. As estima
tivas efetuadas pela ONU, co
brindo o período que vai de 1966 
a 1970, revelam queda da natali
dade em diversos países, inclusive 
o Brasil. Os dados latino-america
nos, freqüentemente escassos e fa
lhos, em geral são apenas estimati- 
vos e não baseados em registros de 
estatísticas* vitais. As informações 
disponíveis permitem concluir que 
Argentina e Uruguai apresentam 
níveis de natalidade relativamente 
baixos. Uma hipótese para explicar

Devido à baixa natalidade, algum as espécies estão em  vias de extinção. este fato está na chegada de gran-

A s  gaivotas (á esquerda) dispõem  de m ecanism os que lhes perm item  controlar sua taxa de nascim ento, ao contrário 
dos gafanhotos (à direita), cujo desequilíbrio populacional pode se tornar perigoso para o hom em .
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des contingentes de imigrantes eu
ropeus no início do século XX, tra
zendo consigo padrões culturais 
característicos da  Europa. Chile e 
Cuba seguem Argentina e Uruguai, 
apresentando níveis intermediários 
de natalidade.

Aspectos da natalidade

O estudo da natalidade encon
tra-se associado aos índices de fer
tilidade* e fecundidade. Fertilidade 
sijjnifica o nível efetivo de reprodu
ção numa população, resultando 
basicamente da fecundidade, que é 
definida como o potencial procria- 
tivo do indivíduo. A infertilidade 
representa a ausência de reprodu
ção (ou procriação), podendo ser 
voluntária ou não. Já  a infecundi- 
dade (ou esterilidade —  impossibi
lidade física para conceber) consti
tui um problema de natureza 
fisiológica.

Numa população humana, a fe
cundidade feminina tem a duração 
aproximada de 35 anos. Conside- 
ra-se que esse período começa aos 
quinze anos, e vai até os cinqüenta. 
Quanto menor for a idade ao casar, 
maior é o tempo em que pode ocor
rer concepção.

As estreitas inter-relações entre 
esses fatores fariam supor que uma 
alta taxa de fertilidade seria o re
sultado de uma alta nupcialidade*. 
Entretanto, como há um certo nú
mero de nascimentos que ocorrem 
fora do casamento, e amplo con
trole da natalidade dentro dele, não 
há correlação necessária entre as 
pessoas que se casam e o número 
de casais que têm filhos.

A alta natalidade

A explicação do binômio nasci- 
mento-população, bem como de 
suas causas e conseqüências, não é 
obtida com facilidade. As implica
ções econômicas e sociais desses 
mecanismos obrigam os pesquisa
dores a basear-se em dados empíri
cos, para procurar caracterizar os 
diferentes padrões de comporta
mento reprodutivo. Os índices são 
variáveis entre os diversos países, 
entre regiões de um mesmo país, e  
entre diferentes camadas sociais da 
população.

O numero de filhos que as pes
soas têm ou desejam ter costuma 
variar segundo o grau de instrução 
do casal, seu nível de renda, o tipo 
de ocupação que exercem, a origem 
ou local de nascimento, a religião, 
o tipo de união efetuada, o emprego 
de anticoncepcionais e o acesso aos 
meios de comunicação* de massas. 
As pessoas com baixo nível de 
renda e pouca instrução, em geral 
têm ou desejam maior número de 
filhos, assim como aquelas de ori
gem rural e com ocupações ma
nuais pouco especializadas.

Esse fenômeno explica os eleva
dos níveis de natalidade dos países 
subdesenvolvidos, embora as altas 
taxas de natalidade não sejam em 
si uma barreira para o desenvolvi
mento econômico. Na maioria dos 
países onde a natalidade é redu
zida. observou-se que ocorreram 
mudanças no padrão de comporta
mento reprodutivo a partir da supe 
ração dos baixos níveis dos indica
dores sócio-econòmicos.

Q U A D R O  2

Menos de 
207»

20*257» 25-307» 30-407» Mais de
407»

Hungria Argentina Havaí Jamaica El Salvador
Itália Irlanda Israel Panamá Guatemala
Tchecoslováquia Portugal Polônia Samoa México
Alemanha Espanha Pôrto Rico Coréia Venezuela
Bélgica Iugoslávia Formosa China Haiti
Bulgária República do Baamas Continental —

Dinamarca Vietnam (Sul) — — —

Inglaterra — — — —

Áustria — — — —

Japão — — — —

Suécia — — — —

França — — — —

Noruega — — — —

Suíça — — — —

Austrália — — — —

Canadá __ — __ —

EUA ___ __ —

URSS — — —

Fonte: United Nations Demographic Yearbook, dados de 1966/1970

Q U A D R O 1

Ano Suécia Dinamarca França Alemanha Inglaterra Polônia
(Prússia)

1800 28,7 29,9 _ _
1810 «*32,9 30,3 31,8 _ _ _
1820 33,0 31,5 31,7 43,1 _
1830 31,4 28,9 29,9 38,7 _ _
1840 32,9 30,4 27,9 40,1 31,8 _
1850 31,9 31,4 26,8 41,5 33,4 _'
1860 34,8 32,6 26,2 40,6 34,3 _
1870 28,8 30,3 25,5 39,9 35,6 _
1880 29,4 31,7 24,6 37,6 34,2 _
1890 27,9 30,5 21,8 35,7 30,2 _
1900 27,0 29,7 21,4 35,6 28,7 44,0
1910 24,7 27,5 19,6 29,8 25,1 38,5
1920 23,6 24,0 21,3 25,9 25,5 31,2
1930 15,4 18,7 18,0 17,6 16,3 32,5
1940 15,1 18,3 13,8 20,0 14,1 _
1950 16,4 18,7 20,5 — 15,8 30,7

( . . )  1958 13,7 16,6 17,9 — 16,4 26,3
(*) 1960 14,3 15,3 16,7 — 16,9 16,3

Fonte: Vielrose, Egon Elements of the Natural Movement of Population,
Pergamon Press, Varsóvia, 1965, PP. 182 - 187

H  U.N. Demographic Yearbook, 1963.
( “ ) U.N. Demographic Yearbook, 1970.

Conseqüentemente, o controle da 
natalidade tende»a difundir-se na 
medida do desenvolvimento econô
mico, condicionado ao aumento do 
nível de instrução, de renda e ou
tras mudanças psicossociais.

Fontes de dados

Nem todos os países ou regiões 
dispõem de registros civis comple
tos. É o caso, por exemplo, da 
América Latina, onde uma boa 
parte dos estudos de fertilidade e 
natalidade se baseiam em levanta 
mentos amostrais. A imprecisão 
dos dados quase sempre representa 
o maior problema: normalmente, o 
número de nascimentos registrados 
não corresponde à realidade.

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, o conceito de nascido 
vivo “é a expulsão ou extração 
completa do corpo da mãe (inde
pendente do tempo de gestação) de 
um produto da concepção que, de
pois desta separação, respira ou 
manifesta qualquer outro sinal de 
vida, tal como a palpitação do co
ração, pulsação do cordão umbili
cal ou contração efetiva de algum 
músculo sujeito à ação da vontade; 
haja ou não sido cortado o cordão 
umbilical, esteja ou não aderido à 
placenta — todo produto de tal 
nascimento é considerado um nas
cido vivo".

No entanto, nem sempre o regis
tro obedece a tal critério: o nascido 
vivo que morre logo depois do 
parto e muitas vezes erroneamente 
registrado como nascido morto ou 
óbito fetal. Por isso, a natimortali- 
dade é superestimada, enquanto os 
nascimentos são subestimados.

Os estudos comparativos dos 
níveis de natalidade, em diferentes 
países e em diferentes épocas, são 
feitos com base em taxas brutas, se
gundo as chamadas medidas con
vencionais, tais como o Coeficiente 
Geral de Natalidade (CGN) ou 
Taxa Bruta de Natalidade (TBN) e 
o Coeficiente de Fertilidade Geral 
(CFG). Assim, o CGN ou TBN é 
igual ao número de nascidos vivos 
no período, dividido pela popula
ção total no período, e multiplicado

O  avanço das técnicas sanitárias perm itiu que as perspectivas m édias de vida se am pliassem , transform ando os 
elevados índices de natalidade num  problem a grave para os países subdesenvolvidos. (M an ila , Filipinas.)
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por mil; o C FG  é igual ao número 
de nascidos vivos no período, divi
dido pela população feminina de 
quinze a 49 anos no período, multi 
plicado por mil.

Embora sejam usados mundial 
mente, esses coeficientes são medi 
das grosseiras e pouco precisas. 
Medidas mais refinadas, bem como 
informações adicionais sobre os 
componentes dos coeficientes, per
mitem maior precisão. Um exem
plo disso é o coeficiente de fertili
dade específico por idade da mãe. 
que permite encontrar e comparar 
diferenciais de fertilidade, segundo 
idade e outros fatores, entre dife
rentes regiões e países. Esse coefi 
ciente expressa a relação entre os 
nascidos vivos de mães em certa 
faixa de idade e a população femi
nina nesta faixa.

A Taxa Bruta de Reprodução 
(TBR) permite avaliar a capaci
dade de reposição de uma geração 
de mulheres. (O mesmo poderia ser 
feito para os homens, mas como 
seu período fértil é muito mais 
longo e de duração mais variável, 
prefere-se calcular a TBR para as 
mulheres apenas.) Expressa o nú
mero médio de filhas tidas pelas 
mulheres no transcorrer de seu pe
ríodo reprodutivo, desde que se 
mantenham constantes ou inaltera
das as condições de fertilidade. En
tretanto, a Taxa Bruta de Reprodu
ção não leva em conta os efeitos da 
mortalidade sobre a população fe
minina em estudo: à medida que o 
tempo vai passando, algumas mu
lheres morrem e outras sobrevivem. 
Essa limitação pode ser contornada 
pela utilização da  Taxa Líquida de 
Reprodução (R), que considera o 
número de mulheres que sobrevi
vem de uma idade a outra. Essa ci
fra é obtida através do fator (ou ra
zão) de sobrevivência.

Assim, o TBR é igual à soma 
dos nascidos vivos do sexo femi
nino, de mulheres com idades entre 
x  e x  +  a anos, dividida pela popu
lação feminina com idades entre x  
e x  +  a anos. A Taxa Líquida de 
Reprodução é formulada em TBR 
x nS x , sêndo nS x o fator de sobre
vivência das mulheres com idades 
entre x  e x  +  a .

Taxas de reprodução com valor 
igual a 1 representam um cresci
mento nulo ou igual a zero. Neste 
caso, há apenas a reposição de uma 
geração de mulheres por outra. 
Sendo menor do que I, o cresci
mento populacional é negativo; se 
maior do que 1 significa um au
mento de população.

Táxas de reprodução com valo
res iguais para dois países não que
rem dizer que as duas populações 
estão crescendo da mesma forma. 
Neste caso, é necessário verificar 
em que espaço de tempo esse cres
cimento ocorre. Para tanto, calcu
la-se a idade média de geração (m), 
isto é, a média de idade em que as 
mulheres dão à luz suas filhas.

VEJA TAM BÉM : Amostra; Censo 
Demográfico; Demografia; Estatís
tica; Estatísticas Vitais; Migração; 
Mortalidade; Neomalthusianismo; 
Nupcialidade; Pirâmide Etária; Po
pulação; Populacional, Política; 
Vida.

. . . e m ultiplicarei a tua estirpe, com o as estrelas do c é u ."  Gên. 22, 17. (M osaico , catedral de M onreale.)

Num a clínica de controle da natalidade, m ulheres recebem  instruções sobre com o evitar filhos. (C alcutá .)
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Naturais, 
Recursos

O conceito de recursos naturais 
refere-se à reserva de riquezas exis
tente na natureza, em estado bruto.
Abrange tanto as riquezas em fase 
de aproveitamento como o poten
cial que a natureza oferece em 
termos de exploração futura. Desta 
maneira, constituem recursos natu
rais as jazidas minerais, os cursos 
dos rios e suas quedas, a fauna e 
a flora, as riquezas do subsolo. A 
qualidade e a quantidade desses re
cursos variam segundo as altera
ções naturais do planeta e, sobre
tudo, em conseqüencia da atuação 
do homem.

Os animais, em geral, utilizam e 
modificam a natureza pelo simples 
fato de nela estarem cumprindo — 
sem alterá-los significativamente
— os respectivos ciclos ecológicos.
Mas o homem cria instrumentos, 
desenvolve e aperfeiçoa técnicas, 
modifica a organização econômica 
e social, provoca desequilíbrios 
ecológicos significativos, urbaniza 
e arrasa enormes áreas do globo.

A história da utilização social 
dos recursos naturais pode ser 
grosseiramente dividida em dois es
tágios. O primeiro caracteriza-se 
pela total dependência em relação 
a generosidade da natureza; no se
gundo estádio, o homem trabalha O futuro da hum anidade depende de um a adequada política de conservacão dos recursos naturais. (A m a zô nia .)
—  a principio só com as mãos, 
logo em seguida com instrumentos 
(ferramentas, máquinas, energia 
elétrica, processos químicos, etc.)
—  a fim de orientar os processos 
naturais em direção a suas necessi
dades. A evolução das técnicas e o 
acúmulo de experiências trazem ao 
homem novas necessidades, obri- 
gando-o a procurar na natureza no
vos produtos para criar bens e ri
quezas que atendam a essa 
demanda continuamente renovada.
E o que acontece com o petróleo e 
os minerais atômicos, que só come
çaram a ser aproveitados produti
vamente em época recente. Até en
tão ainda nao havia surgido a 
demanda, nem o nível de desenvol
vimento técnico, econômico e so
cial suficientes para transformá-los 
em energia aproveitável.

Até a Revolução Industrial* o 
homem valeu-se principalmente de 
sua força e da de animais de tração 
para obter a energia* necessária ao 
processo de produção. A partir do 
século XIX, o vapor, o petróleo e 
a eletricidade começam a ser con
trolados para fins produtivos. No 
século XX a energia* atômica, pro
veniente da fissão nuclear começa 
a ser utilizada pelo homem. Resta, 
no entanto, a promissora energia 
solar, cujo aproveitamento é difi
cultado por não se terem desenvol
vido ainda meios econômicos de 
armazenamento.

A repartição dos recursos: 
teorias

A questão dos recursos naturais, 
estreitamente ligados aos proble
mas da produção, recebeu enfoques O  uso descontrolado dos recursos naturais provoca desequilíbrios ecológicos. (Fornos de carvão, C o ru m b á.)
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diversos ao longo da história do 
pensamento econômico. Adam 
Smith* considerava a terra (recur
sos naturais) um dos três fatores de 
produção que, junto ao capital e ao 
trabalho, integrava o chamado pro
cesso produtivo, criando o valor. A 
remuneração do fator terra (renda 
da terra), recebida pelo proprietá
rio, era calculada através da dife
rença entre o preço alcançado pelo 
produto no mercado* e o que se pa
gava em termos de salário e lucro* 
do capital.

Ricardo* foi mais adiante ao 
criar o conceito de "renda diferen
cial” , observando as variações no 
nível da renda da terra. Essas va
riações seriam devidas às diferen
ças nos custos de produção, provo
cadas pela distância do mercado, 
qualidade e esgotamento da terra.

N. W. Senior (1790-1864) admi
tia a existência da renda da terra 
somente na medida em que esse fa
tor se revelasse escasso. Além 
disso, a renda da terra independeria 
da produtividade. Alfred Mar
shall*, marginalista neoclássico, 
acreditava que a remuneração do 
proprietário da terra (renda) seria 
dada pela quantidade de produto 
excedente obtido com o cultivo -de 
mais uma unidade de solo.

Do ponto de vista das distinções 
de classes sociais, hoje a terra pra
ticamente perdeu a categoria de fa
tor de produção independente nos 
países capitalistas. O proprietário 
não representa uma classe distinta, 
mas é, em grande parte e de ma
neira disseminada, um capitalista 
que emprega seu capital — no 
caso, em terra. A renda derivada de 
recursos naturais não renováveis 
permanece em qualquer economia 
em que tais recursos constituem 
propriedade privada; esta proprie
dade confere a seu detentor privilé
gios de monopolista.

Malthus* partiu da concepção 
de que a população cresce em fun
ção da oferta de alimentos. À me
dida que as populações crescessem, 
os recursos naturais iriam escas
sear a tal ponto que não seriam su
ficientes para atender à demanda 
mundial. A História se encarrega
ria de mostrar que o homem pode 
contornar esse problema através do 
desenvolvimento técnico e da ex
ploração de novos recursos. Além 
de ampliar a produtividade da terra 
e do trabalho, o desenvolvimento 
tecnológico acrescenta novos pro
dutos à dieta humana, como os ali
mentos obtidos do mar (algas), da 
soja ou mesmo do petróleo. A ciên
cia cria condições para que produ 
tos escassos sejam substituídos por 
outros.

D istribuição: sorte ou desafio

A distribuição desigual dos re
cursos naturais pelo globo fez os 
estudiosos pensarem em certa 
época que a riqueza e as caracterís
ticas de alguns países estariam na 
abundância ou ausência desses re
cursos. A simples existência de um 
grande potencial natural, porém, 
não constitui fator determinante 
para o desenvolvimento e enrique,- 
cimento de uma região ou país. E 
necessário também uma infra-es- 
trutura industrial adequada, abun
dância de mão-de-obra. etc. Evi-

Nas prim eiras décadas do século X X , as reservas de borracha brasileira alim entaram  o m ercado internacional.

f n t r n  a s  r iq u e z a s  m in e r a is  e x p lo r a d a s  n o  B r a s i l  d c s t o c o m -s e  o p e t r ó le u  (à e s q u e r d a )  e O o u r o  (â  direita).
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Enquanto tendência a captar a realidade de m odo "foto gráfico", o Natura
lism o existiu em  v ir ia s  fases da história da arte. ("V ê n u s ", de Rafael.)

dentemente, em escala mundial, a 
questão assume complexas impli
cações sociais e políticas.

Além disso, um problema mais 
inquietante sobrepõe-se a todo esse 
emaranhado jogo político: o dese
quilíbrio ambiental. Muitas vezes o 
homem utiliza os recursos naturais 
de forma incorreta ou predatória, e 
sem planejamento a longo prazo. O 
resultado é a inutilização de exten
sas áreas de plantio, desequilíbrio 
no regime das águas e às vezes até 
a alteração do clima de uma região. 
Na verdade, o aproveitamento des
regrado dos recursos naturais sem
pre existiu, em maior ou menor es
cala, durante toda a história da 
humanidade. Mas é somente hoje 
que o problema assume níveis in
quiétantes, dado o crescente pode
rio tecnológico de que o homem 
dispõe para alterar o ambiente. Por 
outro lado, o lixo de uma civiliza
ção altamente tecnológica é muito 
mais resistente à reassimilação pelo 
meio natural —  é o caso dos deter
gentes, dos plásticos e derivados e 
do resíduo atómico.

Recursos naturais brasileiros

É impossível uma exata avalia
ção dos recursos naturais do Brasil, 
dado seu imenso volume. As difi
culdades de pesquisa em alguns ca
sos, e em outros a não rentabili
dade da fxploração, são os 
principais responsáveis pela carên
cia de informações. Apesar da vas
tidão de recursos inexplorados, a 
importação de certos produtos ma
nufaturados mostra-se mais vanta
josa do que a implantação de ma
quinaria e tecnologia.

Na década de 70, a exploração 
da maioria dos recursos ainda se 
encontrava em estágio nascente, 
sendo poucos os casos efetivamente 
racionais e planejados —  como as 
plataformas para extração de pe
tróleo na costa submarina baiana, 
a exploração de manganês no 
Amapá e do ferro em Minas Ge
rais. Também estavam sendo apro
veitadas as bacias hidrográficas 
para a produção de energia elétrica 
através de sistemas de barragens. 
Nesse aspecto, destacavam-se as 
usinas de Ilha Solteira, no rio Pa 
raná, e os projetos para a foz do

Iguaçu e Salto das Sete Quedas.
Mas, embora em alguns setores 

as explorações atingissem elevado 
nível técnico, o conjunto do apro
veitamento dos recursos brasileiros 
ainda deixava bastante a desejar. O 
alto custo da implantação de com
plexos de exploração, o desconhe
cimento de técnicas científicas efi
cientes ou casos em que a 
exploração não alcança níveis sa
tisfatórios de produtividade são 
problemas constantes.

O colono português aprendeu 
com o nativo a técnica da “cjuei- 
mada" para o plantio. Mas o índio 
vivia em regime de nomadismo ou 
seminomadismo, o que não aconte
cia com os colonizadores. Por essa 
razão, extensas regiões ficam inuti
lizadas para o cultivo. Além disso, 
por ordem e conta da Coroa portu
guesa, as madeiras raras foram 
praticamente dizimadas (hoje, em 
todo o território brasileiro, restam 
poucos exemplares de pau-brasil), 
num desmatamento desordenado 
que só não teve efeitos mais notá
veis devido à enorme extensão do 
país. Na região Nordeste*, para 
implantação de cultura de mercado
—  principalmente a cana-de-açú- 
car — , promoveu-se também um 
desmatamento desmedido e irracio
nal. No centro do país, o mesmo 
processo foi empregado para o es
tabelecimento de regiões artificiais 
de pastoreio. Muitas vezes, danos 
dessa monta apresentam aspectos 
irreversíveis, significando uma 
baixa definitiva no estoque de re 
cursos naturais que poderiam ter 
sido mais bem aproveitados pelo 
homem.

É justamente tendo em vista es
ses erros do passado que alguns es
tudiosos se colocam em defesa da 
preservação da Amazónia em es
tado nativo. Segundo eles, essa re
gião brasileira representaria um 
dos últimos celeiros naturais de que 
a humanidade poderá dispor num 
futuro talvez não muito distante, 
mas certamente bastante dominado 
pela poluição.

VEJA TAM BÉM : Ecologia; Ecos
sistema; Poluição; Produção, Seto
res de.

Naturalismo

Em sua acepção mais geral, o 
termo “ Naturalismo” poderia de
signar, na história da civilização, 
todos os momentos em que as con
dições de vida e de cultura solici
tam uma chamada à natureza, uma 
profunda adesão a suas leis. Satu
rado do espiritualismo, que algu
mas vezes chega à negação do 
mundo concreto, o homem volta-se 
para a natureza, a fim de encontrar 
sua verdadeira essência e as leis da 
própria experiência. O Natura
lismo é um indício de rebelião con
tra uma cultura muito refinada, 
aristocrática ou ascética. O termo 
é às vezes usado simplesmente para 
designar qualquer tendência no 
sentido de representar de forma fiel 
e minuciosa, sem falsos escrúpulos, 
a natureza e as situações reais.

Arte e documento

O Naturalismo teve início na 
França, na segunda metade do sé
culo XIX. Nessa época, solidifica
va-se o poder da burguesia, ao 
mesmo tempo em que desenvol
viam os movimentos reivindicató- 
rios da classe operária e se in
tensificava a propagação dos co

nhecimentos científicos. Fruto 
dessa nova ordem sócio-cultural, o 
Naturalismo relacionava-se com o 
estudo da realidade humana, pro
curando suas determinações natu
rais. Nesse sentido, definiu-se como 
uma reação a todo o idealismo e 
teologismo, buscando uma nova 
atitude do homem perante o 
mundo, onde houvesse clareza de 
métodos e objetivos. Essa mudança 
de orientação artística foi descon
certante para o público, afeito aos 
brandos temas do Romantismo*.

Para esse novo modo de ver a 
realidade contribuiu o desenvolvi
mento da tecnologia e da ciência, 
que induziu o pesquisador a valori
zar fatos e experimentações concre
tas. A ciência buscava tudo expli
car sem recorrer a qualquer 
intervenção sobrenatural ou arbí
trio subjetivo; o darwinismo* e o 
pensamento positivista de Comte* 
atraíam o espírito para a desapai
xonada objetividade do real.

Sob esse prisma, os elementos 
básicos do Romantismo (fantasia, 
sentimento, paixão, emotividade) 
não podiam deixar de parecer arbi
trários e subjetivos, ineficazes 
como meio de contato com a reali
dade. A imaginação, base da inspi 
ração romântica, foi condenada 
como obstáculo ao que era objetivo 
e substituída pela pesquisa e pela 
representação da realidade. Retra
tar a realidade tornou-se o objetivo 
de todo trabalho artístico.As queimadas desgastaram grande parte das áreas agrícolas brasileiras.
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O centro do Naturalismo foi a 
França, onde viviam, no século 
XIX , narradores e romancistas de 
valor. Émile Zola*, entre outros, fi
xou os princípios do romance natu
ralista, baseando-os na fisiologia e 
na preocupação com as intenções e 
procedimentos da ciência experi
mental. Em 1865, entusiasmado 
com a leitura da Introdução à Me
dicina Experimental, de Claude 
Bernard*, Zola adaptou as teorias 
do cientista à literatura. Em seu li
vro O Romance Experimental 
(1880), traçou um paralelo entre as 
idéias do “ mestre" e sua teoria na
turalista do romance. Zola escre
veu também outras obras polêmi
cas, como Thérèze Raquin e 
Germinal. Influenciado pelo N atu
ralismo, Guy de Maupassant* pu
blica a novela Boule de S u if (Bola 
de Sebo) na coletânea as Noites de 
Medán e Henri Becque (1837-
1899) procura levar ao palco os no
vos princípios estéticos. É também 
nessa época e no mesmo espírito 
que surgem os romances dos ir
mãos Goncourt.

O Naturalismo, ao mesmo 
tempo que se afirma na França, se 
estende a outros países. Na Itália, 
recebe o nome de Verismo, e é re
presentado por Giovanni Verga, 
com /  Malavoglia (188 1); na Ale
manha, surgiu Clara Viebig 
(1860 1952), com Das Tägliche 
Brot (Nosso Pão de Todos os Dias,
1900); Johannes Schalf e Arno 
Holz (1863-1929). Também as pri
meiras peças de Gehart Haupt- 
mann (1862 1946) estão construí
das segundo os cânones do Natura
lismo, e entre os ingleses, 
sobressai-se Thomas Hardy, com 
Jude the Obscure (1895). Nesse 
sentido são também representativas 
as obras de Camille Lemonnier, na 
Bélgica; de Georg Brandes 
(1842-1927), Gustav Wied e Hen
rik Pontoppidan, na Dinamarca, e 
na Noruega Arne Evensen Garbog 
(185 1-1924) e Henrik Ibsen* em al
gumas peças, como Hedda Glabler.

No-século XX, entre 1920 e 
1930, o Naturalismo ressurge em 
alguns países, negando, no entanto, 
algumas de suas características ini
ciais. Nessa época, voltou-se para 
a exploração de novos ambientes 
sociais, quadros sociológicos 
pouco conhecidos e para a proble
mática da marginalização em am
bientes primitivos. Essa reaparição 
verificou-se nos E.U.A. e na maio
ria dos países da América Latina.

Nos Estados Unidos, enqua
dram-se nessa perspectiva a obra 
de Theodore Dreiser, autor de An  
American Tragedy (1925) e James 
T. Farrel (1904- ), com a trilo
gia Young Lonigan (1932), The 
Young Manhood o f  Studs Lonigan 
(1934) e Judgement Day  (1935), 
Erskine Caldwell (1903- •), com 
Tobacco Road  (1932) e John Stein- 
beck* em O f M ice and Men (Ratos 
e Homens, 1937) e The Grapes o f  
W rath(As Vinhas da Ira, 1939).

Já o Neo naturalismo latino- 
americano prendeu-se a uma visão 
ingênua e fatalista da realidade, 
onde o homem aparecia como um 
elemento dominado pela grandiosi
dade da natureza. Entre seus prin
cipais representantes destacam-se o 
mexicano Mariano Azuela com La 
Som bra dei Caudillo  (1929) e o

Courbet rom peu com  o academ icism o que predom inava na pintura. (" A s  A dorm ecidas  —  Preguiça e Luxú ria".)

Nas artes plásticas, o m ovim ento exigia a reprodução do cotidiano. Na A lem anha, destacaram -se os pintores Adolf
M e n z e l  (a u t o r  d e  " A  S a la  d a  S a c a d a " ,  à e s q u e r d a }  e W i l h o l m  L o ib l ( " M u l h c r c o  n a  I g r e j a " ,  à d ir e it a ) .
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equatoriano Jorge Icaza, com Hua- 
sipungo (1930).

N a literatura, o animal social

Embora o Naturalismo radicali
zasse algumas das tendências do 
Realismo, as diferenças entre am
bos são difíceis de precisar. Filoso
ficamente, o Naturalismo relacio- 
na-se com as doutrinas que tentam 
explicar o mundo e os fenômenos 
da realidade pelas leis fisicas, 
químicas e biológicas.

Dessa forma, segundo o crítico 
brasileiro Afrânio Coutinho 
(1911- ), o Naturalismo distin- 
gue-se do Realismo na medida em 
que se apresenta com elementos 
que lhe dão características específi
cas, como a visão do homem como 
um “caso” a ser cientificamente 
analisado. Já  o crítico marxista 
Georg Lukács vê a diferença entre 
ambos através da relação entre o 
geral e o particular. Para ele, o 
Realismo consegue criar categorias 
de ordem universal (tipos), en
quanto que o Naturalismo genera
liza casos excepcionais. Por outro 
lado, o Realismo adota uma atitude 
crítica em relação à realidade, en
quanto o Naturalismo coloca-se 
passivamente diante das leis natu
rais e sociais, sem conseguir pene
trar criticamente na complexidade 
do real humano e social. Foi essa 
atitude descritivista e constatativa 
que levou os críticos de tendência 
socialista a se insurgir contra o ro
mance de tendência naturalista. A- 
pesar disso, numerosos escritores 
ligados a essa corrente literária ma
nifestaram suas simpatias pelo so
cialismo, como o proprio Zola.

Ampliando as características do 
Realismo, os escritores naturalistas 
demonstram preferência pela pato
logia social: miséria, animalidade, 
desequilíbrios psíquicos.

Em 1852, a Revue de Deux 
Mondes criticava a poesia de Théo- 
phile Gautier* e sua escola como 
“toda naturalista” e “professando o 
culto das coisas criadas, sem nunca 
se voltarem para Deus". Victor 
Hugo*, no prefácio à Lenda dos 
Séculos (1859), expressou seu de 
sejo de experimentar os fenômenos 
sociais do mesmo modo que o na
turalista experimenta o animal. 
Sainte-Beuve* definiu o movimento 
dizendo que “os naturalistas ten
dem a introduzir e fazer prevalecer 
em todas as coisas os processos e 
resultados das ciências; sendo eles 
mesmos emancipados, tentam 
emancipar a humanidade de suas 
ilusões, disputas inúteis, soluções 
vãs e idolatrias".

Analisando a obra naturalista de 
Zola, Erich Auerbach (1892-1957) 
destacou a captação do puramente 
sensível, revelando a preocupação 
em despertar sensações ópticas, 
acústicas, olfativas, etc.; a apresen
tação realística da sociedade, trans
mitindo uma imagem marcante da 
classe operária da época (a luta en
tre o capital e o trabalho, a necessi
dade de uma reforma social); a re
núncia ao belo e agradável em 
favor do sujo, repugnante e obs
ceno; a utilização, com seriedade, 
de um estilo baixo, que transmite a 
sugestão sensível do feio e do repul
sivo e enfatiza o embrutecimento 
do homem.

Zola e Balzac (à direita) procuraram  incorporar à literatura os dados fornecidos pelas ciências experim entais.

As artes plásticas

Embora só tenha prevalecido 
após 1870, o termo Naturalismo já  
era usado, na acepção que lhe fora 
dada no século XVII pela Acade
mia Real de Pintura, da França: 
“ A imitação exata da natureza em 
todas as coisas. O estudo imitativo 
da verdade, sustentado por um alto 
ideal plástico". Com esta acepção, 
Baudelaire* já  havia classificado 
Ingres* como “o representante 
mais ilustre da escola naturalista 
no desenho”.

Castagnary, um defensor do 
Realismo na França, desejava que 
se substituísse essa designação por 
“naturalismo”, e, referindo-se ao 
Salão de 1863, declarou: “A escola 
naturalista afirma que a arte é a ex
pressão da vida sob todos seus mo
dos e graus, e sua única finalidade 
é a de reproduzir a natureza, apre 
sentando-a com o máximo de pu
jança e de intensidade: é a verdade 
equilibrando-se com a ciência".

Também nas artes plásticas o 
Naturalismo só vai se firmar como 
derivação da pintura realista. Gus
tave Courbet é o provocador do 
rompimento com a pintura acadê
mica, que ele qualifica de “banal e 
insípida”. Sua declaração de guerra 
ocorre durante a Exposição de 
1855, quandjj exibe sua produção 
na Place D’Ame, em uma barraca 
com uma tabuleta onde se lia: “Le 
Réalisme". Rompendo com o aca
dêmico, seus quadros de campone
ses e trabalhadores, paisagens, flo
res e frutas denotavam um vigoroso 
naturalismo. Os impressionistas to
mavam-no como exemplo, e Cé
zanne* o admirava.

A principio, os escritores natura 
listas apoiaram os pintores impres
sionistas; entretanto, o que mais 
apreciavam num quadro era a cap-Crítica naturalista na pintura: 'O s  Barqueiros do V o lg a ". de llya Repin.
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tação dos ambientes, e sua concep
ção de arte dava mais importância 
a modernidade do tema que às pes
quisas plásticas. Zola, após ter sido 
o apologista de Manet* e Cézanne, 
não os compreendeu mais. Em sua 
Nouvelle Campagne (1896), lou
vava os pintores acadêmicos mais 
próximos de seu ideal naturalista
—  tais como Alfred Stevens 
(1823-1906) — , por sua “sinceri
dade muito refinada e justa” . Al
fred Phillipe Roll (1846-1919) era 
“o poeta ensolarado das multidões 
e dos espaços” ; em Detaille 
(1848-1912) ele viu “uma precisão 
e uma clareza admiráveis”.

Louis Edmond Duranty (1833- 
1880), em sua NouveUei Pein 
ture (1867), explica o sentido 
do Naturalismo na pintura: “É 
aquilo que nos falta, é a nota espe
cial do indivíduo moderno, em sua 
roupa, em seus hábitos sociais, em 
sua casa ou na rua”. E explicava: 
“ Eu entrevejo a pintura abordando 
séries onde os personagens varia 
riam em suas funções e se aproxi
mariam das cenas comuns a todos: 
os casamentos, os interiores da 
família; sobretudo cenas se pas
sando sempre e bem exprimindo a 
vida geral de um país” . Joris Karl 
Huysmanns (1848-1907), em sua 
A rte  Moderna (1883), pedia aos 
pintores que recenceassem todos os 
aspectos da sociedade. Fazia elo
gios a Jean-François Rafaelli 
(1850-1924), “pintor das gentes po
bres e dos grandes céus” ; Gustave 
Caillebotte, “pintor das comodida
des da burguesia, do comércio e 
das finanças” ; Bartholomé ( 1848- 
1928), “ um dos únicos pintores 
que compreendem a pintura mo
derna”, Fantin-Latour (1836- 
1904), que ele censurava unica
mente por se repetir; e sobretudo 
Degas*: “ Este artista ê o maior que 
possuímos hoje na França”. E foi 
mesmo Degas quem melhor reali
zou o que Duranty e Huysmanns 
esperavam da pintura naturalista: a 
representação do cotidiano, com 
um implacável acento de verdade.

O movimento teve adeptos em 
diversos países. Na Alemanha, 
Adolf Menzel* exaltou a pujança Em  Portugal, o Naturalism o nasceu com  Eça de Q ueirós, e influenciou os prim eiros trabalhos de Graciliano Ram os.

ALVISI0 AZEI EDO

'O  M u la to ", de A luísio de A ze ve d o : a prim eira obra naturalista do Brasil. Jo rg e  A m a d o : o rom ance regionalista com o herdeiro do N aturalism o.
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industrial de seu país no quadro 
Fundição, onde aparecem operá
rios trabalhando sob o clarão das 
forjas; Wilhelm Leibl (1844-1900) 
retratou cenas da vida rural (M u
lheres na Igreja, Camponeses 
de Dachau); Max Lieberman 
(1847-1935) deixou obras como A s  
Plumas de Pato, de 1872. Na Bél
gica, o movimento é representado 
por Constantin Maunier com qua
dros sobre as usinas e posterior
mente com esculturas. Na Rússia, 
assumiu alcance de rebelião popu; 
lista. Seu melhor representante e 
Ilya Repin (1844-1930), a quem os 
cansados Barqueiros do Volga de
ram renome mundial. Na Hungria, 
Mihály Munkácsy (1844-1900) 
praticou um Naturalismo melodra
mático, abusando do claro-escuro. 
Na Inglaterra, a repercussão foi ti
midamente representada pela es
cola de Glasgow, da qual John La- 
very (1856-1941) fez parte,antes de 
se tornar retratista oficial.

Naturalism o no Brasil

O Naturalismo brasileiro cons
tou praticamente de um nome im
portante: Aluísio de Azevedo*.

Sua carreira apresentou duas fa
cetas estéticas: de um lado, roman
ces românticos como Uma Lá
grima de Mulher (1880), A  
Condessa Vésper (1882), Girân- 
dola de Amores (1883); de outro, 
a reconstituição de situações e am
bientes psicológicos em uma prosa 
flexível, límpida e precisa (influên
cia de Eça de Queirós*), e preocu
pada com pormenores científicos, 
analisando detidamente o patoló
gico cotidiano (influência de Émile 
Zola). Em 1881, seu romance O 
Mulato, embora fazendo amplas 
concessões à estética romântica, in
troduz o Naturalismo no Brasil. 
Em Casa de Pensão e O Cortiço, 
o ambiente das habitações coleti
vas consegue marcar as criaturas 
que nele vivem.

Entre os outros autores que se 
incorporaram à nova corrente des
taca-se Júlio Ribeiro*, com se„u ro
mance A Carne, dedicado a Émile 
Zola. Também seguem a linha na
turalista Inglês de Souza* (O M is
sionário) e Adolfo Caminha 
(1867-1897) com A Normalista  e 
O Bom Crioulo. O Naturalismo 
prolongou seu efeito em mais uma 
dúzia de autores, nos quais predo
mina o teor regionalista.

O movimento realista-natura- 
lista brasileiro evoluiu para duas 
direções que, literariamente enri
quecidas, alcançaram plenitude no 
Modernismo. A primeira é a cor
rente social, atraída para temas ur
banos contemporâneos, para os 
problemas sociais, para a vida coti
diana. A segunda é o movimento 
regionalista, que põe em relevo a 
cor local e a associação entre a 
conduta humana e a terra (a verda
deira personagem dessa literatura). 
A essa corrente liga-se o romance 
nordestino, representado por Gra- 
ciliano Ramos*, José Américo de 
Almeida, Raquel de Queirós, José 
Lins do Rego* e Jorge Amado.

VEJA TAM BÉM : Neo-Realismo; 
Realismo; Realismo Socialista.

Nauru

S U M Á R IO

Localização: Pacífico central 
Superfície: 21 k m 2 
População: 7 0 0 0  hab. (est. 1 9 7 3 ) 
Idiom as : nau ru an o e inglês 
R eligiões: protestante (4 3 % ), católica 
A eropo rto : parte sul da ilha 
R odovias: 19 km  
Ferrovias: 5 km
Unidade m onetária : dólar austra

liano

A República de Nauru é um dos 
menores Estados independentes do 
mundo. Localiza-se numa ilha do 
Pacífico* ocidental (Micronésia),

ao sul do Equador e a nordeste da 
Guiné e Austrália. A ilha encon
tra-se inteiramente circundada por 
recifes de coral, o que torna difícil 
o acesso por embarcações.

Um planalto de origem vulcâ
nica, onde não há nenhuma espécie 
de vegetação, devido à presença de 
grandes depósitos de fosfato, cons
titui quase todo o interior da ilha. 
A região fértil forma um estreito 
cinturão que cerca o planalto. A 
ilha não possui nenhum porto, o 
que exige a construção de ancora
douros para navios.

O povo e sua história

Concentrados ao longo da faixa 
fértil, os nauruanos eram 2 921 em 
1966. Nesse ano, além da popula
ção nativa, viviam na ilha 1 167 
chineses, 1 532 imigrantes de ou
tras ilhas do Pacífico e 428 euro
peus (total de 6 048 habitantes).

Descoberta em 1789 pelo explo
rador inglês John Fearn, a ilha re
cebeu o nome de Pleasant Island 
(Ilha Agradável), e serviria por 
mais de um século para as escalas 
de baleeiras inglesas e americanas; 
seu nome foi mudado para Nauru

em 1888, quando a Alemanha ane
xou-a a seu território. Em 1914 foi 
ocupada pela Austrália e, depois da 
Primeira Guerra Mundial, tor
nou-se um mandato da Liga das 
Nações (administrado pela Austrá
lia, a partir de 1919). Depois de 
três anos de ocupação japonesa 
(1942/45), foi transformada pela 
ONU num fidei-comisso conjunto 
da Grã-Bretanha*, Nova Zelandia 
e Austrália, e administrada por esta 
última.

Em 31 de janeiro de 1968, 
Nauru tornou-se uma república in
dependente, dentro da_ Comuni
dade* Britânica de Nações. A As
sembléia eleita nessa mesma época 
escolheu um Conselho de Estado 
para governar a ilha, até que a 
Constituição fosse aprovada. Em 
maio desse ano, o Legislativo 
elegeu Hammer de Roburt 
(1922- ) para presidir a repú
blica, auxiliado por um gabinete de 
quatro ministros e por um Parla
mento composto de dezoito mem
bros, eleitos por sufrágio universal.

Produção

O fosfato é a base da  economia 
nauruana (no início da década de 
70, seus depósitos foram estimados 
em 60 milhões de toneladas). Sua 
exploração era feita pela British 
Phosphate Commission (Comissão 
de Fosfato Britânico), da qual par
ticipavam, desde o estabelecimento 
do mandato, a Grã-Bretanha 
(42%), a Austrália (42%) e a Nova 
Zelândia (16%). Essa Comissão 
pagava sobre o fosfato taxas e im
postos que eram enviados para o 
Landholders’ Royalty Fund, o 
Royalty Trust Fund e a Commu
nity Longterm Investment Fund. O 
primeiro desses fundos pagava di
reitos aos donos da terra, o 
Royalty Trust era empregado em 
projetos especiais de desenvolvi
mento e o último destinava-se à 
época em que se esgotassem as re
servas de fosfato (1990).

Em 1964, a ONU propôs que a 
população fosse removida para as 
ilhas Curtis, antecipando a solução 
para o problema do esgotamento 
de minério. A proposta foi recu
sada pelos nauruanos. que permane
ceram na ilha. Em 1968, obtiveram 
sua independência e encamparam a 
British Phosphate Commission, que 
desde 1966 embarcava terra para a 
ilha, a fim de cobrir as valas aber
tas pela extração de fosfato.

O minério é exportado para a 
Austrália, Nova Zelândia, Grã- 
Bretanha e Japão. A renda per ca
pita  era de 4 500 dólares em 1971.

Apesar de cultivarem alguns 
produtos alimentícios, os habitan
tes da ilha importam suprimentos e 
bens manufaturados.

Como o ensino é obrigatório dos 
seis até os dezessete anos, o analfa
betismo foi praticamente erradi
cado, com um índice de apenas 5% 
em 1970. A assistência médica é 
gratuita, e os habitantes não pagam 
impostos.

VEJA TAM BÉM : Austrália; Co
munidade Britânica de Nações; 
Grã-Bretanha; Japão; Nova Guiné; 
Nova Zelândia; Pacífico, Oceano.
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O s navegadores da Idade M édia orientavam -se basicam ente pelas estrelas.

A  criação do sextante im pulsionou as grandes travessias do século X V I.

Navegação

Desde a construção de suas pri
meiras embarcações, o homem pre- 
cisou estabelecer certos critérios de 
direção, não apenas para garantir o 
regresso ao ponto de partida, mas 
também para fazer outras vezes a 
mesma viagem e alcançar um grau 
de segurança sempre maior nas ro
tas. No princípio, os acidentes geo
gráficos eram os únicos pontos de 
referência. Atualmente, inúmeros 
aparelhos eletrônicos permitem 
viagens “cegas”, ou seja, quase in
dependentes dos fatores externos.

Além dos acidentes geográficos, 
também a coloração da água, a di
reção dos ventos, as correntes ma
rinhas, o tipo de material submerso 
e a incidência de peixes serviram de 
guia aos navegadores. Mais tarde, 
as estrelas passaram  a ser uma re
ferência basica: os fenícios, por 
exemplo, orientavam-se sobretudo 
pela estrela Polar. Um manuscrito 
de 424 a.C.; em sânscrito, oferece 
instruções para se navegar no mar 
da Arabia. Há várias obras do ano 
350 a.C. sobre navegação, muito 
semelhantes às atuais cartas-piloto, 
incluindo informações a respeito de 
rumo, distâncias entre principais 
portos, topografia da costa, etc.

Costuma-se atribuir aos árabes a 
idéia de dividir o horizonte em qua
tro pontos: o levante e o poente re
presentam o leste e o oeste, en
quanto que os extremos da linha 
perpendicular à reta que une esses 
pontos são o norte e o sul. Ainda 
os árabes dividiram o horizonte em 
dezesseis pontos, constatando a 
existência de diferenças (decorren 
tes da inclinação do eixo terrestre) 
no ponto de nascimento do Sol, 
conforme a época do ano.

No século X I, o livro chinês 
P ’ing-Chu —  K ’o-T'ao  descrevia 
um a agulha.im antada, mais tarde 
usada no Ocidente. A primeira 
menção européia à bússola* vem 
do inglês Alexander Neckman que, 
em 1180, falava de “uma agulha 
utilizada pelos marujos, cuja ponta 
indica o norte” . Pouco tempo mais 
tarde, o dominicano francês Vin- 
cent Beauvais (1190-1264) refe
ria-se a “ uma agulha, colocada so
bre uma base de palha ou uma 
delgada placa de cortiça, que flutua 
livremente na superfície de um vaso 
cheio de água. No momento em 
que uma de suas pontas se mobi
liza, assinala a direção da estrela 
Polar”. Essa mesma agulha, no iní
cio do século XVI, passou a ser co
locada sobre uma rosa-dos-ventos, 
girando livremente a partir de um 
eixo. Na época dos descobrimen
tos* márítimos observou-se uma di
ferença significativa entre o norte 
apontado pela agulha e o norte geo-

f;ráfico: esse conhecimento possibi- 
itou a confecção das primeiras 

cartas marítimas, com um grau de 
precisão maior do que o das ante
riores.

Ao lado da bússola, outro instru
mento surgiria no processo de de
senvolvimento da  navegação. Tra
ta-se do sextante (século XVI), que 
permite a medição da distância an

gular entre dois astros, ou a altura 
de um astro sobre o horizonte.

As técnicas de 
navegação

A necessidade de ampliar as fon
tes de mercadorias no além-mar es
timulou os portugueses do século 
XV a pesquisar novas técnicas de 
navegação. Nesse sentido, procu
rou-se, por exemplo, calcular a lati
tude a partir de observações sobre 
a estrela Polar e o Sol: apareceram 
assim as primeiras tábuas astronô
micas modernas.

O cálculo da longitude, por sua 
vez, seria dominado somente em 
1774 pelo inglês John Harrison. 
Nesse ano, instituiu-se um prêmio 
de 20000 libras a quem desco
brisse a maneira de se estabelecer 
a longitude de um navio depois de 
seis semanas de viagem. Harrison 
apresentou um cronometro através 
do qual era possível precisar, a 
qualquer tempo e distância, a lon
gitude de um lugar em função de 
um meridiano de origem (o de 
Greenwich).

A velocidade é um terceiro fator 
importante nos cálculos de navega
ção. Nas primeiras tentativas de 
medição da velocidade, jogava-se

um objeto flutuante ao lado da 
popa e marcava-se o tempo que ele 
levava para chegar até a proa. De
pois, o método foi substituído por 
outro, mais engenhoso: lançava-se 
à água uma prancheta amarrada a 
uma corda com nós, a intervalos fi
xos; a velocidade era calculada 
pelo número de nós que passava 
pelas mãos de um marinheiro, 
numa unidade de tempo marcada 
pela ampulheta. (Foi desse sistema 
que surgiu a unidade nós, equiva
lente a 1 853 m/h.)

Durante o século XX, as técni
cas de navegação passariam por 
novas revoluções, com a constru
ção de complexos eletrônicos^ de 
maior segurança e exatidão. E o 
caso, por exemplo, do apareci
mento do radar*, do rádio*, do so- 
nar*, do telégrafo* e dos satélites* 
artificiais (que participam de cada 
movimento do navio).

O trabalho de um navegador de- 
senvolve-se a partir de uma carta 
náutica, onde ele procura definir a 
posição do navio (ponto) e através 
da qual traça sua rota. Essas cartas 
náuticas são cartas geográficas que 
utilizam projeções, geralmente do 
tipo “Mercator”, para encontrar o 
ponto, correspondente à intersec
ção de duas “ linhas de posição.”

C ada uma dessas linhas é o con
junto das possíveis posições do na 
vio. A rota, por sua vez, equivale 
ao ângulo entre o eixo longitudinal 
da embarcação e a direção norte.

Para ir de um ponto a outro so
bre a superfície de uma esfera (que 
é, aproximadamente, a forma da 
Terra*), a menor distância é o cír
culo máximo — o círculo de 
mesmo centro e mesmo raio da  es
fera, passando pelos dois pontos. 
Trata-se da rota ortodrômica, im
possível de ser estritamente seguida 
porque seria preciso modificar a 
cada instante o seu curso, uma vez 
que a rota (ângulo com a direção 
norte) variaria continuamente ao 
longo do círculo máximo. Há exce
ções quando a rota for um meri
diano ou um paralelo terrestre, com 
um ângulo constante em 0o ou 90°. 
A rota mais fácil é a lossodrômica, 
em que se mantém um ângulo cons
tante com o meridiano (o que re 
sulta numa espiral, traçada sobre a 
superfície esférica, a partir dos 
pólos).

As técnicas de navegação são 
classificadas de acordo com as in 
formações necessárias ao traçado 
das linhas de posição. As princi
pais são:

NAVEGAÇÃO ESTIMADA
—  As linhas de posição são demar- 
cadás sem que haja observações 
terrestres ou astronômicas diretas; 
são feitas estimativas da trajetória 
real do navio — incluindo-se as 
correntes marítimas e o vento —  e 
da velocidade.

NAVEGAÇÃO COSTEIRA — 
Usa cálculos baseados em direções 
(azimutes) de acidentes geográficos

R osa-dos-ventos (acim a) e 
astrolábio com  bússola.
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Instrum ento básico na m edida das coordenadas astronôm icas, o sextante 
resulta da ação conjugada de um  gonióm etro (aparelho para m edir ângulos) 
portátil com  um a luneta, através da qual se observa o horizonte, m ediante 
um  sistem a de espelhos e filtros que absorvem  a lum inosidade excessiva 
de certos astros, c om o o S o l. Em  vôos noturnos ou m uito altos, recorre-se 
a um  sextante dotado de dispositivo que delineia um  horizonte artificial: 
um a superfície especular, disposta horizontalm ente pela ação da gravidade. 
T e m  um a precisão da ordem  de 1 m inuto de arco.

ou sinais previamente observados.

NAVEGAÇÃO ASTRONÔ
M ICA — A observação dos as
tros, nos navios mais equipados, 
serve para confirmar as linhas de 
posição obtidas pelo rádio (sinais 
dos radiofaróis) ou de outros siste
mas eletrônicos.

NAVEGAÇÃO INERCIAL —  
Obedece ao sistema gue orienta os 
foguetes espaciais, e e utilizada por 
submarinos de imersão prolon
gada. A base do sistema é o apare
lho denominado giroscópio.

D ispositivos do navio

Entre os inúmeros instrumentos 
de auxílio ã navegação, dois são 
primários e extremamente impor
tantes: as luzes e as sirenes.

Os navios são obrigados a ter lu
zes visíveis a grande distância, para 
orientar outras embarcações. No 
mastro da proa há um farol branco 
(que pode ser visto a uma distância 
de 5 milhas marítimas); a esti
bordo, uma luz verde, observada 
até a 2 milhas (3,7 km); a bom 
bordo é colocada outra luz, verme
lha; sobre a popa, deve haver mais 
um farol branco.

Quando são vistas, além do farol 
da proa, as luzes verde e vermelha, 
é sinal de que o navio vem vindo; 
se aparece apenas o farol de coroa- 
mento, ele está indo. E quando 
passa ao largo, aparecem os faróis 
verde ou vermelho junto aos bran
cos. As sirenes completam as infor
mações entre navios, através de to
ques isolados ou combinados.

Além das cartas náuticas (que 
indicam forma da costa, altura de 
montanhas, profundidades e relevo 
do oceano, tipo de solo submarino,

maré) e das cartas-piloto (que de
nunciam correntes* marinhas e 
ventos), os navegantes utilizam-se 
de diversos dispositivos eletrôni
cos. Há dois sistemas eletrônicos 
básicos: Loran e Decca.

O Loran, desenvolvido durante a 
Segunda Guerra Mundial, opera 
em torno dos 2 000 kc. Trata-se de 
um par de estações (Mestre e A )  
que, junto a outro par (Mestre e B), 
gera uma família ae hipérboles, re
presentando linhas com a mesma 
diferença de tempo. Com um recep
tor convencional, os navegadores 
observam a diferença de tempo no 
recebimento dos sinais, e os núme
ros obtidos são levados a uma 
carta, onde se calcula a posição do 
navio.

O sistema Decca, desenvolvido 
na Inglaterra, opera em freqüências 
que variam entre 70 e 130 kc. E 
mais complexo, exigindo receptor e 
cartas náuticas especiais, sobre as

§uais se traçam hipérboles basea- 
as na interferência de sinais sinu- 

soidais, emitidos por três estações.
Há ainda sistemas de pequeno 

alcance, como o Consol e o Tacan.
Para conhecer com precisão os 

obstáculos que estão à frente do na
vio, utilizam-se também radares, 
sonares, faróis, bóias e outros equi
pamentos. Os noticiários diários 
emitidos por instituições como os 
Ministérios da Marinha dão cons
tantes informes sobre alterações 
nas rotas mais movimentadas. É o 
caso, no Brasil, dos “Aviso aos Na 
vegantes”, transmitidos no infor
mativo diário da Agência Nacional 
(“ Voz do Brasil”).

VEJA TAM BÉM : Bússola; Mari
nha; Navios.

Os cálculos da posição de um ponto na superfície da Terra baseiam-se no 
triângulo astronômico, formado na esfera celeste pelo pólo P. pelo zénite 
Z e pelo astro S. Se S. * a declinação do astro, 90° —  S . é um dos lados 
do triângulo. Medida a distância angular H do astro sobre o horizonte, tam 
bém se conhece o lado que une o zénite ao astro, isto é, 90° —  H ; conhecida 
a longitude do ponto de observação, têm-se o valor do éngulo T . conforme 
a posição deste ponto, a ascensão vertical do astro e a longitude. Com  esses 
dados, obtém-se o lado 90* —  A (/. ô a latitude).

Destinado à orientação, o gi
roscópio tem  a propriedade 
de rodar indefinidam ente, 
m antendo seu eixo sem pre 
apontado na m esm a direção, 
sem  depender dos m o vim e n 
tos realizados pelo corpo em  
que se situa. Tra ta -s e  de um  
aparelho de alta precisão, 
com  funcionam ento baseado 
no princípio da inércia. Seu 
em prego é im prescindível na 
navegação aérea e m arítim a, 
substituindo a bússola com  
inúm eras vantagens.

Sistem a Loran: em  azul, área total abrangida; em  azul-escuro , à noite.
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N avegar o espaço infinito foi um  privilégio do h o m e m  do século X X .

Navegação 
Espacial

As viagens terrestres e marítimas 
podem ser orientadas por mapas, 
comparando-se o local a que se 
chegou com os acidentes geográfi
cos conhecidos; mas raramente 
essa técnica pode ser utilizada em 
veículos interplanetários. O espaço 
não possui acidentes geográficos e 
nada nas proximidades de uma 
cápsula espacial pode indicar se ela 
está realmente na órbita desejada. 
Os mapas só ajudam nas descidas. 
No projeto Apoio, por exemplo, as 
espaçonaves tinham um ponto de 
descida bem definido e para atin
gi-lo guiavam-se parcialmente pela 
comparação visual dos acidentes 
da Lua, observados nas fotos tira
das pelas sondas automáticas Ran
ger e Surveyor e missões tripuladas 
anteriores.

__ Outra diferença entre a navega
ção espacial e a terrestre ou a marí
tima está na inutilidade da bús
sola* para a primeira. A estrutura 
metálica das naves prejudicaria o 
funcionamento da bússola; além 
disso, o_ instrumento sofreria as 
conseqüências do enfraquecimento 
e deformação do campo magnético 
terrestre com a distância. Por outro 
lado, não se sabe ao certo quais os 
astros que possuem campo magné
tico como a Terra; o da  Lua, por 
exemplo, é quase inexistente.

Em compensação, a função 
orientadora que as estrelas têm na 
navegação’  comum é mais acen
tuada no espaço, onde não há nu
vens para ocultá-las. À falta de um 
horizonte natural, usa-se a posição 
da Terra em relação a uma confi
guração estelar para verificar a di
reção da nave e uma vez conhecida 
a distância a que o aparelho está da 
Terra, sua posição no espaço fica 
automaticamente determinada.

C á lcu lo  da  tra je tó ria

No planejamento de uma via
gem espacial é necessário calcular 

uai a trajetória que exigirá menor 
ispêndio energético. Durante a 

viagem, a não ser que ocorra um 
imprevisto, o problema não é diri
gir o movimento mas sim manter a 
rota preestabelecida. A trajetória 
ideal é calculada considerando-se 
fatores como o empuxo dos fogue
tes*; tempo durante o qual eles po
dem ser acionados; o campo gravi- 
tacional da Terra e dos outros 
planetas; a resistência devida ao 
atrito atmosférico; o movimento e 
as formas dos diversos corpos im
plicados na missão. Por mais rigo
rosa que seja a programação nunca 
é garantido que não haja desvios da 
trajetória devido a erros de cálcu
los e a perturbações imprevisíveis. 
Por isso, a situação real do veículo 
deve ser periodicamente compa 
rada com as previsões, a  fim de se
rem feitas as correções porventura 
necessárias.

As operações lunares exigem 
uma observação muito mais rigo 
rosa do comportamento do apare

lho e maior vigilância para situa
ções de emergência do que missões 
mais simples, como a colocação de 
satélites artificiais na órbita da 
Terra, pois neste caso não há ne
cessidade de grandes alterações de 
trajetória. Já  nas operações luna
res, qualquer descontrole levará ao 
fracasso da missão: medidas de 
emergência exigirão o gasto do

combustível que seria empregado 
nas operações finais de entrada em 
órbita e descida.

A navegação espacial utiliza 
tanto instrumentos de controle co
locados na própria nave quanto ex
teriores a ela. N a partida, o apare
lho é seguido por câmaras* 
colocadas próximas à plataforma 
de lançamento e controladas a dis

tância. Logo que ele atinge um a pe
quena altura, câmaras mais dis
tantes, teodolitos acoplados a fil- 
madoras e sistemas de radares pas
sam a observá-lo, determinando 
sua posição. Radares de um tipo 
avançado, utilizando o efeito* 
Doppler, medem a velocidade com

3ue a nave se afasta. Um sistema 
e rastreamento — constituído por 

grande número de bases distribuí
das por todo o globo terrestre — 
proporciona boas informações en- 

uanto o veículo não atinge uma 
istância muito grande. Veículos 

em órbitas terrestres baixas podem 
ser seguidos por radares de longo 
alcance e câmaras balísticas.

Nos casos em que o controle da 
viagem a partir de sistemas terres
tres não é suficientemente preciso, 
o equipamento interno torna-se im
prescindível. Mesmo como simples 
auxiliar, ele é importante, servindo 
para confirmar as informações ob
tidas por outros meios.

Alem da posição da nave em re
lação aos corpos envolvidos na via
gem, a direção de seu movimento 
e sua velocidade, as operações de 
correção do movimento exigem o 
conhecimento da orientação do veí
culo, sua rotação, quantidade de 
combustível, etc. Alguns desses da
dos são utilizados como informa
ções para o próprio sistema de con
trole interno do veículo, o qual 
impede, por exemplo, que ele entre 
em rotaçao descontrolada.
_ Além disso, todos os informes 

são enviados à Terra, sob forma 
codificada, por meio da telemetria. 
Os sinais sao captados em várias 
estações espalhadas pelo globo, 
onde são interpretados e passam a 
alimentar os computadores que de
terminam as operações a serem 
realizadas. Em vôos tripulados 
existe ainda a possibilidade de ope
rações dirigidas pelos astronautas,
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mas o controle mais importante é 
sempre exercido a partir da Terra. 
Os instrumentos automáticos po
dem ser desligados, caso falhem ou 
haja mudança da programação por 
comandos terrestres; o mesmo é 
feito se um piloto ficar incapaci
tado ou provocar alguma falha.

Na etapa imediatamente anterior 
ao lançamento, o controle dos equi
pamentos internos é realizado auto
maticamente e também pelo tri
pulante. Durante o lançamento, 
porém, ele se torna um observador 
passivo, pois a grande aceleração a 
que fica submetido praticamente o 
impossibilita de qualquer movi
mento. Apenas mantém a mão so
bre o controle de emergência, que 
lhe permite separar a cabine do res
tante da espaçonave, acaso haja pe
rigo de explosão ou queda. Nos pri 
meiros lançamentos, as tarefas do 
espaçonauta destinavam-se mais a 
mantê-lo ocupado, evitando as ten
sões que decorreriam de uma situa
ção passiva, e tinham também a fi
nalidade de verificar se, em vôo, o 
homem poderia manter a capaci
dade de realizar operações comuns 
e tomar decisões complexas.

Constatada a capacidade opera
tória dos tripulantes, as tarefas fo- 
ram-se tornando mais complexas e 
fundamentais, e aumentaram em 
número. O piloto passou a agir so
bre o veículo, orientando operações 
como o engate de duas naves no es
paço, consertando ou substituindo 
equipamentos defeituosos.

A inspeção de aparelhos em ór
bita requer observação visual, a fim 
de determinar todas as condições 
do veículo. Embora a telemetria 
automática possa verificar a opera
ção de vários sistemas, sua eficácia 
cai, no gue se refere a incidentes 
imprevisíveis. No vôo da cápsula 
individual Mercury 9, por exemplo, 
a missão não poderia ter sido com
pletada com sucesso sem a interfe
rência manual do piloto. Nos veí- 
culos tripulados atuais, a condução 
do aparelho e o controle dos instru
mentos são feitos em parte automa
ticamente e em parte manualmente.

A vantagem da direção humana 
é patente, por exemplo, na aluna- 
gem em local determinado e na 
união de duas naves. As equações 
de problemas de acoplamento são 
simples, mas o grande número de 
possíveis casos especiais torna in
viável a programação automática 
da manobra; o metodo mais efi
ciente é a manipulação dos contro
les e a direção visual do movimento 
pelo tripulante.

Os dispositivos ópticos

Os instrumentos de navegação 
transportados a bordo das naves 
espaciais podem ser divididos em 
dois grupos: os que utilizam sinais 
externos, como ondas de rádio e 
luz; e os aparelhos inerciais, que 
são capazes de funcionar mesmo 
que o veículo esteja totalmente 
blindado e _protegido contra qual
quer radiaçao externa.

Um dos mais importantes dispo
sitivos de obtenção de informação 
para um veículo espacial são os de
tectores de luz. Os principais são 
os detectores de estrelas, os solares, 
os planetares, os lunares e os senso
res de horizonte. Os primeiros são

Fases da missão lunar: al lançamento em órbita; b) órbita estacionária: c) saida da órbita estacionária; d. e) correção 
da trajetória; f) ingresso na órbita lunar; g) órbita lunar; h) órbita lunar corrigida para espera do módulo de retorno; 
i) descida do módulo na Lua; I) volta do módulo lunar; m) encontro do módulo lunar com o de comando; n) saída 
de órbita lunar; o, p) correção da rota de retorno; q) amaragem e resgate.

Para que o foguete mantenha a orientação correta, emprega-se a plataforma estabilizada lã direita). De forma cúbica, 
cada um de seus lados possui um giroscópio. que está ligado a um dispositivo capaz de gerar um sinal elétrico, 
registrando uma eventual alteração da rota. (À  esquerda, partida do foguete Centauro.)

capazes de identificar uma estrela 
pelo brilho e orientar a nave em sua 
direção. Os detectores solares, pla
netares e lunares, da mesma forma 
que os de estrela podem, até certo 
ponto, indicar se a trajetória está 
correta. Os sensores de horizonte 
são empregados para estabilização 
de satélites artificiais (que, em ge
ral, devem ficar com determinada 
parte voltada para a superfície da 
Terra). Foram também utilizados

na orientação das naves em aluna- 
gens, fornecendo vários dados im
portantes, como a distância entre o 
veículo e a superfície lunar, as velo
cidades vertical e horizontal.

A função dos sensores ópticos é 
dar informação angular ou nos ca
sos de uma proximidade razoável 
em relação ao astro, fornecer dados 
sobre movimento e distância em re
lação a corpos celestes. Os orienta
dores estelares (e os planetares, a

grande distânciaj são capazes de 
obter uma precisão angular de pou
cos segundos de arco. Detectores 
de horizontes são menos precisos, 
mas dão erros inferiores a 1°, a dis
tâncias de até 3 000 km da superfí
cie terrestre. A distância em rela
ção à superfície planetária e às 
velocidades horizontal e vertical 
são menos precisas, não se obtendo
resultados com erros inferiores a
1.°. Por isso, os dados assim obti-
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dos servem apenas para manobras 
preliminares. À baixa altitude há 
processos muito mais precisos, que 
utilizam ondas de rádio, tais como 
o radar simples e o radar Doppler.

Manobras próximas à superfície 
de um planeta podem ser efetuadas 
com grande precisão se nele já  hou
ver bases fixas com emissores de 
ondas de rádio. A localização de 
tais fontes serve para indicar a po
sição, orientação e movimento da 
nave. Sistemas de direção que utili
zam orientação por rádio são 
muito utilizados em mísseis terres
tres intercontinentais.

Sistemas inerciais de orientação

H á dois tipos básicos de siste
mas inerciais: os que determinam 
modificações angulares (usam gi- 
roscópios) e os que indicam deslo
camentos (utilizam acelerômetros).

Um giroscópio é, basicamente, 
um objeto em rotação (a Terra, por 
exemplo). Para fins de navegação 
utiliza-se a propriedade que os gi- 
roscópios tem_ de resistir à mu
dança da direção de seu eixo de ro- 
taçao; se uma esfera for montada 
num suporte que lhe permita adotar 
qualquer orientação, seu eixo de ro
tação não mudará quando se movi
mentar o suporte. Um giroscópio 
serve, portanto, como um indicador 
de direção quando montado em su
portes adequados.

Os acelerômetros são aparelhos 
capazes de medir as acelerações a 
que a nave está submetida. Esse 
tipo de informação, juntam ente 
com dados sobre posição e veloci
dade iniciais do veículo, permite 
calcular em qualquer instante pos
terior a posição e a velocidade do 
aparelho. Um acelerômetro con
siste basicamente em uma pequena 
m assa montada de forma a só se 
mover numa direção, definida por 
um sistema giroscopico ou por uma 
plataforma de orientação fixa em 
relação às estrelas. Quando o veí
culo é acelerado, a massa tende a 
recuar, por sua inércia. Um sistema 
mecânico ou elétrico aplica à 
massa uma força que contraba
lança o recuo e mede ao mesmo 
tempo sua intensidade. Isso indica 
a aceleração da nave na direção 
considerada. Três acelerômetros, 
orientados em direções perpendicu
lares, permitem determinar a dire
ção, o sentido e a intensidade da 
aceleração total. A partir daí um 
computador situado na nave cal
cula as variações de velocidade e 
os deslocamentos em cada instante.

Os acelerômetros são muito 
sensíveis, atingindo precisão de até 
um a parte em 1 milhão. Apesar 
disso, para longos intervalos de 
tempo, o acúmulo de pequenos er
ros pode levar a um grande desvio, 
sendo necessária a utilização de 
outros instrumentos para verificar, 
periodicamente, a posição e tam 
bém a velocidade do veículo.

A alunagem

Em cada etapa de uma missão 
espacial, um grupo de métodos de 
navegação toma-se mais impor
tante que os demais. As principais 
etapas são o lançamento, que inclui 
a ascensão inicial impulsionada 
por foguetes; uma fase não-propul-

O radiotelescópio de Barfces. Austrália (em cima. à esquerda), fiscaliza o encontro do módulo lunar (em cima. è 
direita) com a nave (embaixo), para uma manobra de engate orbital feita durante a viagem da Apoio 10.
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sionada, inercial, em que a nave 
pode estar em órbita ou mover-se 
em direção a algum objetivo; e a 
descida, etapa realizada, pelo me
nos em parte, com o uso de fogue
tes retardadores. Existem ainda ou
tras manobras comuns, como 
mudança de trajetórias, entrada em 
órbita em torno de um planeta do 
qual o veículo se aproximou, etc.

Antes da partida, um computa
dor digital da própria nave e o sis
tema da base de lançamentos ve
rificam se toda a aparelhagem 
funciona regularmente. A trajetória 
a ser seguida, a não ser no caso de 
viagens limitadas ao espaço terres
tre, dependerá do instante em que 
for realizada a partida. Quando 
chega o instante zero, os foguetes 
são postos em ação e a nave co
meça a se elevar. Durante a partida, 
um sistema de navegação inercial, 
localizado no primeiro estágio do 
foguete, fornece dados à Terra e ao 
computador da nave, que enviam 
sinais de modificação do empuxo e 
controle da direção, sempre <jue ne
cessário. Nessa fase, os cálculos 
devem ser realizados com extrema 
rapidez, pois uma inclinação anô
mala do foguete pode tomar-se in
corrigível e exigir a destruição do 
conjunto desgovernado. Os compu
tadores funcionam então no sis
tema de tempo real, isto é, rece
bendo os dados do próprio 
momento e fornecendo as ordens 
necessárias.

Após a queima do primeiro está
gio, uma pequena explosão o se
para do resto do corpo, entrando 
em ação o estágio seguinte, fiscali
zado por outro sistema inercial e 
pelos dados obtidos no solo, por ra
dares e rastreamento óptico. De
pois deixa de haver propulsão e a 
nave segue por algum tempo de 
acordo com seu próprio impulso, 
submetida às forças gravitacionais 
dos astros próximos.

Ao contrário de um avião, que 
geralmente é propulsionado du
rante todo seu percurso, um veículo 
espacial ganha quase toda sua 
energia durante os primeiros minu
tos da viagem, por razões de econo
m ia de combustível. Como uma 
viagem pode ter duração de até vá
rios meses, a nave não poderá fazer 
alterações importantes na direção 
de vôo durante a maior parte do 
trajeto. E possível avaliar desde o 
início qual será o caminho dese
jado, e até que ponto um erro no 
final da fase de propulsão poderá 
acarretar um desvio incorrigível.

Terminada a fase de propulsão, 
ainda é necessário verificar periodi
camente se a posição, a velocidade 
e a altitude do aparelho estão cor
retas. Utilizando um relógio eletrô
nico, um sistema inercial de refe
rência, detectores ópticos para 
medir os ângulos em relação ao 
Sol, aos planetas e às estrelas, si
nais de rádio terrestres, e dados ob
tidos por meio dos radares terrestes 
de longo alcance, o computador 
realiza as correções que forem ne
cessárias, colocando em ação, du
rante curtos intervalos de tempo 
pré-calculados, alguns pequenos fo
guetes auxiliares.

A descida num planeta é outra 
fase crítica. Já  estando em órbita 
ou em movimento de aproximação, 
a nave deve determinar com grande

precisão seu movimento em relação 
ao planeta. No caso de vôos luna
res, todos os dados iniciais se refe
rem, por exemplo, à Terra; e, no 
momento da alunagem, eles devem 
ser convertidos para proporcionar 
informações em relaçao ao alvo. E 
preciso determinar o instante em 

ue se iniciará a redução de veloci- 
ade e as manobras exatas a reali

zar. Em pousos lunares, a fase de 
descida e propulsionada durante 
grande parte do tempo. A aproxi
madamente 350 km de altitude, o 
veículo é alinhado de modo que o 
empuxo seja diretamente oposto à 
velocidade. Seguem-se várias fases

de aplicação de empuxo, com ob
servação dos resultados. Os sis
temas inerciais readquirem sua im
portância, determinando com 
precisão as modificações de veloci
dade e o movimento do veículo. O 
computador funciona em regime de 
tempo real. Atingida uma baixa al
titude, a nave adquire um movi
mento horizontal puro, procurando
o local de pouso. Ao aproximar-se 
dele, a velocidade horizontal é re
duzida e anulada, sendo a aluna
gem vertical, uma vez que movi
mentos horizontais, devido às 
irregularidades da superfície de 
pouso, poderiam trazer problemas.

A descida na Terra (e em outros 
planetas dotados de atmosfera) é 
mais difícil. Nas primeiras cápsu
las, pouco se pôde fazer durante a 
descida. Por isso, foi preciso obter 
condições de entrada perfeitas, 
para se descer no local desejado, 
com velocidade razoável (a acele
ração excessiva criaria aqueci
mento por atrito atmosférico, fatal 
aos tripulantes).

VEJA TAM BÉM : Astronáutica; 
Foguetes; Satélites Artificiais; Veí
culos Espaciais.

A  descida, o* primeiros passos e a recuperação da cápsula no oceano. Na Lua, restou uma mensagem: "Aqui, ho
mens do planeta Terra pisaram na Lua pela primeira vez, Nòs viemos em paz, em nome de to d « a humanidade".



352 Navios

Navios

A s guerras costum a m  provocar o surgim ento de novos arm am entos. (C ru za dor da V I frota norte-am ericana.)

Embarcações de grande porte, os 
navios são construídos em ma
deira, ferro ou aço. O casco é o 
corpo do navio — feito de madeira 
ou de chapas de aço ou, mais ra ra
mente (em navios pequenos), de fi
bra de vidro ou concreto. É ele que 
impede a entrada da água no es
paço interno, conferindo flutuabili 
dade ao navio. A simetria do casco 
é vertical/longitudinal. Seu fundo é 
plano e chato na maior parte da  ex
tensão, de modo que as laterais do 
casco (costados) são perfeitamente 
verticais. A cobertura do casco —
0 convés — não é contínua, apre- 
sentando-se em vários níveis ao 
longo do navio; na proa (extremi
dade dianteira do navio), o convés 
apresenta-se bem mais elevado, for 
mando o “ castelo de proa”, com a 
finalidade de cortar melhor a água 
e abrigar o conjunto de máquinas 
e correntes para lançar e içar as ân
coras. Também na extremidade tra
seira (popa), o convés apresenta se 
mais elevado, sendo entao denomi
nado “tombadilho” ; sua finalidade 
é abrigar a máquina do leme. Os 
compartimentos acima do convés, 
denominados “superestruturas” , si
tuam se geralmente entre o meio do 
navio (meia-nau) e a popa, com
preendendo três ou quatro pavi
mentos (conveses) destinados ao 
abrigo dos passageiros ou da tripu
lação, além de cobrir a praça de 
maquinas. O convés mais alto das 
superestruturas compreende o pas
sadiço e a casa do leme, de onde 
se comanda e dirige o navio.

O plano longitudinal de simetria 
divide o casco em dois bordos. 
Quando se olha para a proa do na
vio, o bordo à direita chama-se bo 
reste ou estibordo, e o bordo à es
querda, bombordo. O tamanho de 
um navio mede-se por seu desloca
mento, isto é, pelo volume de água 
que ele desloca. Conforme o Princí
pio de Arquimedes*, o peso dessa 
agua deslocada é igual ao peso do 
próprio navio e de seu conteúdo. 
Como em água doce o volume de
1 m 3 pesa 1 t, o volume de àgua 
deslocada pelo navio é numerica
mente igual ao deslocamento em 
toneladas. Em água salgada, o des
locamento em toneladas é igual a 
1,026 vezes o volume deslocado em 
metros cúbicos; isto significa que 
um navio, carregado da mesma 
forma, afunda mais na água doce 
do que na salgada, pois precisa des
locar maior volume de água doce 
para igualar o peso do navio.

A capacidade de carga dos na
vios mede-se (em t) pelo dead- 
weight (tdw), que é a diferença en
tre o deslocamento máximo e o 
deslocamento mínimo. Representa 
o peso que o navio pode transpor
tar (carga paga, tripulantes, passa
geiros, provisões, etc.).

O volume interno dos porões é 
medido em t de arqueação (1 t de 
arqueação corresponde a cerca de 
100 pés cúbicos).

Há dois tipos de navios; os de 
guerra e os mercantes.

Os navios de guerra podem ser

auxiliares ou de combate. Entre os 
rimeiros encontram-se os navios- 
ospitais, os de transporte de tropa, 

e os Tender, que servem de base e 
apoio a uma força naval, dispondo 
de oficinas para reparos, paióis de 
peças sobressalentes, etc.

Os guerreiros do mar

Os navios de combate sofreram 
notável evolução desde fins do sé
culo XIX, e particularmente desde 
a Segunda Guerra Mundial (a 
ponto de, hoje, os principais navios 
de combate não serem mais equipa
dos com canhões*, mas sim com 
mísseis*, aviões* e helicópteros). 
Paralelamente, seu objetivo deixou 
de ser estritamente a guerra naval 
para ser o ataque ao próprio terri
tório inimigo. Tradicionalmente, 
distinguem-se quatro classes de na
vios de combate;

ENCOURAÇADOS —  São na
vios de combate de superestruturas

e cascos muito reforçados,j>ara re
sistir ao impacto dos projeteis ini
migos. Nas torres e superestrutu
ras, a espessura da couraça pode 
atingir 18 polegadas (457 mm). 
Além dessa proteção, o encoura- 
çado pode ter, por dentro do casco, 
ao longo do costado, compartimen
tos estanques ou tanques cheios de 
óleo, de modo que, mesmo rompido 
o casco, não haja alagamento. O 
encouraçado é o navio de tiro mais 
poderoso, tanto pelo calibre como 
pelo alcance. A bateria principal é 
constituída de até nove canhões de 
12 a 16 polegadas, podendo atirar 
para ambos os bordos até uma ele
vação dé 40°. Há ainda outros ca
nhões de calibre menor e até cem 
armas automáticas na bateria an
tiaérea.

Os primeiros encouraçados fo
ram as fragatas “ Warrior (inglesa) 
e “ Gloire’ (francesa), construídas 
em 1860, de vela e vapor. No ano 
seguinte surgiu nos Estados Unidos 
o “ Monitor ’, com canhões numa

torre giratória. O calibre dos ca
nhões e a espessura da couraça au
mentaram cada vez mais e ate a Se
gunda Guerra Mundial esse tipo de 
navio era a principal arma da 
guerra naval. Atualmente, não é 
mais utilizado.

CRUZADORES —  São navios 
de porte médio, grande velocidade 
e raio de ação, proteção moderada 
e armamento de calibre médio e 
tiro rápido. Seu deslocamento pode 
chegar a 15 000 t, seu compri
mento a 190 m, a potência das má
quinas a mais de 100 000 cavalos- 
vapor e a velocidade a 42 nós. O 
armamento inclui cerca de dez ca
nhões de 8 polegadas, além de ou
tros canhões menores e bateria an
tiaérea.

Em 1959, a M arinha norte-ame- 
ricana lançou ao mar o “Long 
Beach”,_ o primeiro cruzador de 
propulsão nuclear, equipado com 
três diferentes tipos de mísseis e po
dendo atingir mais de 45 nós.
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PORTA-AVIÕES — Com o de
senvolvimento da aviação militar, 
cresceu a importância dos porta- 
aviões, cuja missão é levar o pode
rio aéreo a lugares distantes ou 
onde não há bases de operação dis
poníveis. São eficientes no patru- 
lhamento dos mares, na vigilância 
das águas territoriais e em opera
ções de âmbito local. Sua carac
terística principal é um extenso 
convés corrido que serve de pista 
de lançamento e pouso, abaixo do 
qual se situa o hangar onde os 
aviões são abrigados, abastecidos 
e, eventualmente, consertados. 
Enormes elevadores (cuja plata
forma chega a ter um terço da lar
gura do convés) levam-nos para o 
“convés de vôo”. Neste, há uma ca
tapulta, que dá impulso aos aviões 
na decolagem, e um cabo de trava- 
mento, que ajuda o piloto a frear. 
O convés de vôo forma um ângulo 
lateral de aproximadamente 10° 
com o eixo longitudinal do navio, 
de modo que, se o avião não se 
acoplar ao cabo (pouso), ele pode 
arremeter e levantar vôo nova
mente sem chocar-se com outros 
aviões que estejam sendo manobra
dos nos elevadores.

A primeira decolagem de um 
avião a partir de um navio — o 
cruzador americano“ Birmingham”, 
adaptado para isto —  deu-se em 
1910. Durante a Primeira Guerra 
Mundial vários navios modifica
ram-se de modo a portar aviões; 
em 1916, o “ North Caroline” foi 
equipado com uma catapulta para 
lançamento. Entretanto, o primeiro 
navio que realmente dispunha de 
um convés de vôo foi o inglês “ Ar- 
gus” , que entrou em operação 
pouco antes do final do conflito de 
1914/18.

Os grandes porta-aviões atuais 
podem atingir deslocamento de 
50 000 t e comprimento de quase 
300 m no convés de vôo. Podem 
dispor de propulsão nuclear, atin
gindo a potência total a mais de 
180 000 cavalos-vapor, e sua tripu
lação pode chegar a mais de 3 000 
homens. Há ainda navios deste tipo 
que operam com helicópteros.

CONTRATORPEDEIROS — 
São navios de dimensões menores 
do que os demais navios de com
bate, mas de maior agilidade e 
grande velocidade. Prestam-se à es
colta de comboios, patrulhamento 
e ataques de surpresa. São também 
chamados destroyers, e possuem 
armamento leve, mísseis e torpe
dos, além de minas e sonares para 
caça a submarinos.

Embaixo da água

Podendo submergir e efetuar 
operações de guerra mesmo sob a 
superfície da água, o trunfo do sub
marino é a invisibilidade, quando 
imerso. Até a Segunda Guerra 
Mundial valia-se disso para aproxi
mar-se e torpedear seus objetivos. 
E hoje a importância do submarino 
é ainda maior, como arma decisiva 
para a segurança das grandes po
tências. Tanto que a Marinha so
viética despreza completamente a 
utilização de porta-aviões, e con
centra quase todo seu poderio 
marítimo em sua frota de submari-
HOS nucleares.

O  porta-aviões serve com o base de operações aéreas no meio do oceano.

Os subm arinos atôm icos tê m  autonom ia ilim itada, pois dispensam  a reserva
de combustível e a existência de dois tipos de motores.

A forma do submarino asseme
lha-se à de um charuto. Nos sub
marinos convencionais (que na 
maior parte do tempo navegam na 
superfície), a proa e vertical e cor
tante —  como nos navios comuns. 
Entretanto, nos modernos submari
nos estratégicos que pouco emer
gem a proa é arredondada e bul- 
bosa, como o bico dos aviões. 
Externamente, há uma superestru
tura (a torreta), que serve de passa
diço na navegação de superfície. 
No duplo-fundo e junto ao casco 
há tanques de lastro, cuja capaci
dade nao é suficiente para imergir 
a embarcação. A imersão é contro
lada deixando-se inundar o tanque 
de imersão, que é o primeiro a ser 
esvaziado, na emersão. Quando na
vegando sob a superfície, o subma
rino controla sua profundidade por 
lemes horizontais. Os submarinos 
modernos podem descer até 300 m 
de profundidade.

Ó periscópio é um instrumento 
ótico destinado à inspeção da su
perfície do mar, ficando o olho do 
observador uns 9 m abaixo dela. O 
snorquel, um aperfeiçoamento in
troduzido pelos alemaes durante a 
Segunda Guerra, consiste de dois 
tubos verticais, um para aspiração 
de ar e outro para descarga dos ga
ses de combustão. Graças a esse 
aparelho, os submarinos podem 
continuar operando com propulsão 
a motor* diesel quando imersos a 
pouca profundidade. Sem o snor
quel, a propulsão dos submarinos 
era feita a motor elétrico de cor
rente contínua, acionado por enor
mes ejjesadas baterias (quando em 
imersão). Atualmente, os submari
nos são acionados por turbinas a 
vapor, com geração de calor por 
energia nuclear.

Os primeiros planos para a cons
trução de submarinos parecem re
montar a Leonardo* da Vinci. Em 
1624, o holandês Cornelis Jacob- 
zoon Drebbel (1572-1634) cons
truiu o primeiro submarino de que 
se tem notícia, propelido a remos, 
e que imergiu a 5 m. Em 1771, o 
norte-americano David Bushnell 
(1742-1824) projetou um subma
rino militar e, em 1801. Robert 
Fulton* experimentou o “ Nautilus” 
no rio Sena. Entre 1885 e 1888. 
aperfeiçoaram-se os torpedos, que 
eram a arma por excelência do sub
marino. Em 1900, surge o “ Nar- 
val”, o primeiro submarino de 
casco duplo, na França. Nos Esta
dos Unidos, John P. Holland 
(1840-1914) construiu, no mesmo 
ano, os primeiros submarinos de 
forma semelhante à atual, e que, ao 
contrário dos anteriores (que dispu
nham apenas de motor a gasolina 
e navegavam em semi-imersão), 
eram acionados por motor elétrico 
e podiam navegar submersos. Em 
1912, os americanos introduziram 
importante aperfeiçoamento ao 
substituírem o motor a gasolina 
por motor diesel, eliminando a ex
cessiva fumaça e os vapores infla
máveis. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, os submarinos america
nos realizaram os mais variados ti
pos de missões, como desembarcar 
comandos e munições, colocar mi
nas, etc. Alguns submarinos ti
nham uma camara aue podia ser 
alagada e, através ae uma esco
tilha, permitiam, em imersão, a
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saída de homens-rã. Em 1954, a 
M arinha norte-americana lançou o 
“ Nautilus” , o primeiro submarino 
de propulsão nuclear, seguido mais 
tarde pelo “Seawolf”, pelo “ Skate” 
e pelos submarinos da classe 
“George W ashington”. Estes po
dem, em imersão, lançar mísseis 
Polaris de 1 500 milhas de alcance, 
e sua velocidade é de mais de 30 
nós enquanto que nos modelos 
mais antigos não chegava a ultra
passar 10 nós.

Atualmente, o tempo de imersão 
dos submarinos é limitado apenas 
pela resistência física e psicofógica 
de seus tripulantes. Estudam-se as 
possibilidades de diversificar as 
missões dos submarinos, como es
tações volantes de radar, transporte 
de tropas ou petróleo, etc. A União 
Soviética, a Inglaterra e a França 
também dispõem de submarinos 
nucleares.

Navios mercantes

Os navios de passageiros costu
mam contar com luxuosas instala
ções. São navios de superestruturas 
altas, velocidade de ate 25 nós, po
dendo alguns levar também uma 
quantidade moderada de carga. Os 
transatlânticos, ou seja, as embar
cações para navegação de longo 
curso, não têm mais significaçao 
como meio de transporte (o avião 
tomou seu lugar), mas sim como 
estação móvel de férias e recrea
ção. Em certos percursos curtos, 
porém, ainda há navios de passa
geiros para transporte, como no 
Mediterrâneo oriental, no rio da 
Prata, no canal da Mancha, etc.

Os navios cargueiros podem 
operar em linha regular ou a frete. 
Os primeiros, chamados liners, são 
construídos especialmente para ex
plorar determinada linha e seu pro
jeto  procura levar em conta o tipo 
de carga a ser transportado, o ca
lado dos portos, o combustível dis
ponível e a velocidade econômica 
de operação. Os cargueiros a frete, 
ou trampers, não têm itinerário 
preestabelecido, possuem geral
mente pequeno calado, velocidade 
de até 15 nós, e são usados sobre
tudo para transportar carvão, mi
nério e cereais a granel.

Os petroleiros, responsáveis pelo 
transporte de petróleo e derivados 
(a mercadoria de maior volume de 
comércio mundial), são um tipo de 
navio mercante muito difundido. 
Não dispõem, como as outras em
barcações mercantes, das grandes 
escotilhas no convés, e dos “paus- 
de-carga” (equipamentos seme
lhantes a guindastes, destinados ao 
manejo da carga). Seus porões, de
nominados “ tanques”, sao subdivi
didos por anteparas longitudinais e 
transversais estanques, para evitar 
que a carga líquida se desloque, 
pondo em perigo a estabilidade do 
navio. H á bombas e tubulações 
para  carga, descarga e remaneja- 
mento do petróleo.

A necessidade de baratear o 
transporte do petróleo é questão vi
tal para as nações modernas; daí a 
tendência a aumentar a capacidade 
de carga dos petroleiros. São deste 
tipo os maiores navios existentes.

Outro tipo de embarcação de 
carga bastante difundido é o navio 
para granéis sólidos, havendo im- Verdadeiro centro de com unicações, os navios rastreadores recebem  e enviam  m ensagens através de satélites.

C ontratorpedeiros: ágeis e rápidos. ("P a ra íb a ", da M arinha brasileira.)

p o rtan te 'distinção entre os trans
portadores de minérios (ore-car- 
riers) e os transportadores de 
granéis leves, como cereais e pro
dutos químicos. De modo geral, em 
todos eles, por razões de resistência 
estrutural, o fundo é duplo, ha
vendo uma altura de até 1 m do 
ch apeamento interno em relação ao 
externo, espaço que pode servir 
como tanque de agua doce, com 
bustível ou lastro. Nos transporta
dores de minérios, esse duplo-fundo 
é particularmente alto, sendo tam 
bém duplas as paredes do costado. 
Isto porque a carga é muito pesada 
(alta densidade); uma quantidade 
de carga relativamente pequena 
afunda o navio até seu calado má
ximo, sendo de toda conveniência, 
para a estabilidade do navio, que 
essa carga viaje no meio dos po
rões, e não muito baixa. Além de 
posicionar a carga, as paredes du
plas e o alto duplo-fundo dão a ele
vada resistência estrutural que esse 
tipo de navio necessita. Os navios 
graneleiros podem ser reconhecidos 
pelas grandes escotilhas no convés 
e pela ausência de paus-de-carga e 
das tubulações que são vistas no 
convés dos petroleiros.

Outro tipo de navio mercante 
destina-se ao transporte de volumes 
padronizados (os containers), que 
são grandes caixas, geralmente fa
bricadas de aço, onde se acomoda 
a carga. Existe um a tendência a fa
zer que tanto os navios como os 
equipamentos de carga e descarga 
e os próprios caminhões e vagões 
ferroviários sejam dimensionados e 
adaptados para levar containers, e, 
racionalizando, desse modo, os 
transportes.

Entre os navios mercantes en
contram-se ainda os que são proje
tados para cargas específicas, como 
é o caso de carga frigorificada.

Existem também navios com fins 
especiais, entre os quais os pesquei
ros, os destinados ao lançamento 
de cabos submarinos, os rebocado
res, os quebra-gelos e os oceono- 
gráficos (dotados de condições 
para  o estudo do fundo do mar).
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C onstrução e operação 
dos navios

Pequenos estaleiros para cons
trução de navios de madeira encon- 
tram-se próximos a quase todos os 
portos do mundo, mas navios de 
aço só são fabricados nos países de 
tecnologia bem desenvolvida, que 
contam com know-how  apro
priado. Há dois tipos básicos de 
instalações para a construção na
val, sendo as mais difundidas as 
“carreiras” , grandes planos inclina
dos em que os navios são montados 
ao ar livre. Depois de pronto o 
casco, procede-se ao lançamento, 
retirando-se calços e amarras para 
que o casco possa correr ou escor
regar para dentro da água. O aca
bamento e montagens finais são fei
tos com o casco já  flutuando. O 
segundo tipo de instalação são os 
diques-secos, que podem ser usados 
também para reparar navios. Esse 
tipo de instalaçao fica abaixo do 
mvel do mar, e a água é esgotada 
por bombas (depois de fechadas as 
comportas). Algumas vezes, OS di-

§ues .secos são cobertos e dispõem 
.e pontes rolantes (ao invés dos 

guindastes, que atuam junto às car
reiras).^ As dimensões do dique- 
seco são limitadas —  alguns na
vios de maior porte não podem ser 
construídos nele. Pode-se recorrer, 
neste caso, a modernas técnicas de 
soldagem que permitem que as par
tes do casco sejam juntadas poste
riormente, já  flutuando, fora do 
dique.

Todo o chapeamento, vigas e ou
tras peças da estrutura dos navios 
são juntadas por rebites, mas cada 
vez mais se emprega a solda. Para 
um navio mercante, é essencial es
tar sob cobertura de seguro quando 
em operação. Por exigência das 
companhias seguradoras, o projeto 
do navio deve obedecer a especifi
cações e normas prescritas por 
sociedades especializadas; além 
disso, todo o processo da constru
ção é acompanhado de perto por 
uma dessas sociedades que, depois 
de submeter o navio e seus equipa
mentos a numerosos testes, lhe con
fere um certificado de segurança. O

navio precisa ter também um “ cer
tificado de borda-livre” , que oficia
liza a demarcação, no costado, da 
linha de flutuaçao do navio (corres
pondente a seu calado máximo). A 
marcação usa padrões internacio
nais; por exemplo: um círculo atra
vessado por uma linha horizontal, 
no costado, marca a “ borda-livre 
de verão” As companhias segura
doras da carga do navio fiscalizam 
rigorosamente o carregamento para 
que não seja ultrapassado o limite 
mínimo da borda-livre. O estaleiro 
construtor deve ainda fornecer à 
tripulação que vai operar o navio 
as chamadas “curvas hidrostáti
cas” —  um conjunto de gráficos 
que permite calcular, por exemplo,

§ual o deslocamento correspon- 
ente a um calado, ou quanto o na

vio vai afundar ao se adicionar de
terminada carga, ou qual vai ser o 
trin (inclinação longitudinal do na
vio) para certa distribuição da 
carga entre os porões.

A tripulação de um navio car
gueiro varia entre 30 e 55 homens, 
e muitas vezes é estabelecida mais

em função de imposições sindicais 
do que pelas necessidades da ope
ração do navio. Para contornar 
essa legislação, grande parte da 
frota mercante dos Estados Unidos 
está registrada sob outras bandei
ras, as cham adas “bandeiras de 
conveniência” . Devido a isso, a Li
béria*, um pequeno país africano, 
possui — teoricamente —  a maior 
frota mercante do mundo. Os mo
dernos superpetroleiros japoneses, 
cujo equipamento é automatizado, 
podem ser operados por menos de 
vinte homens.

Um dado importante para a se
gurança de um navio é seu compri
mento alagável. O arquiteto naval 
(ou o estaleiro construtor) deve cal
cular qual é o máximo compri
mento do casco que pode ser ala
gado e ainda permitir que o navio 
continue flutuando; toda a divisão 
do casco é delimitada por antepa
ras estanques, de modo que, em 
caso de avaria, pelo menos dois po
rões sejam alagados sem risco Uc o
navio afundar.

A propulsão mecânica é quase

Transportando m ercadorias (petroleiro, à esquerda) ou passageiros luxuosam ente instalados (à direita), a navegação m ercante é fonte de lucros.
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Nos diques secos dos estaleiros, é utilizado o trabalho de centenas de hom ens. (C onstrução naval em  Nagasáki.)

universal; mesmo os poucos navios 
de propulsão a vela que ainda exis
tem, muitas vezes dispõem de um 
pequeno motor para operar na falta 
de ventos ou nas manobras em es
paços limitados. A propulsão me
cânica é feita pela rotação de um 
hélice na popa do navio. Em lugar 
do hélice, alguns barcos de navega
ção fluvial ou lacustre utilizam 
uma roda de eixo horizontal per
pendicular ao eixo do navio, como 
os barcos do Mississipi.

A rotação do hélice geralmente 
é promovida por uma turbina a va
por ou por um motor diesel. Moto
res a gasolina quase nunca são uti
lizados, devido ao alto custo desse 
combustível e ao perigo de explo
são. Os primeiros navios de propul
são mecânica tinham máquina al
ternativa a vapor, cujo emprego foi 
decaindo com o aperfeiçoamento 
das turbinas.

As turbinas a vapor podem de
senvolver grande potência, motivo 
pelo qual sao preferidas pelos gran
des navios (mercantes ou de 
guerra) ou por aqueles que preci
sam desenvolver velocidades eleva
das. Acima de 20 ou 25 nós, qual
quer acréscimo da velocidade é 
proporcional ao cubo do acréscimo 
necessário da potência, daí serem 
equipados com máquinas de altís
sima potência os navios de guerra 
mais velozes. Em geral, ha uma 
turbina de alta e outra de baixa 
pressão e, às vezes; uma de média. 
Outra alternativa é o uso de dois 
conjuntos independentes de turbi
nas, trabalhando “em paralelo” (ou 
ainda cada conjunto acionando um 
hélic.e). Em geral, as turbinas têm 
rotação muito maior do que a ro ta
ção de máximo rendimento do hé
lice, havendo por isso redutores, 
que podem ser de engrenagens ou 
elétricos.

Os motores diesel vêm ganhando 
terreno com a progressiva obtenção 
de potências mais elevadas (até 
35 000 c.v.). São os mais indicados 
para navios de velocidade mode
rada e constante, possibilitando 
grande economia de peso e espaço 
pela eliminação das caldeiras, dos 
condensadores e da água de reali- 
mentação das caldeiras, além de 
consumirem menos combustível. O 
motor diesel ainda apresenta outras 
vantagens, como a de ser reversí
vel, permitindo marcha para frente 
ou à ré, e a de poder ser desligado 
durante a permanência nos portos 
(as caldeiras das instalações de va
por precisam ser mantidas sob 
pressão).

A redução elétrica pode ser asso
ciada tanto a turbinas como a mo
tores diesel. Nesse sistema, a má
quina do navio não aciona o hélice, 
mas sim um gerador elétrico; e a 
energia gerada alimenta um motor 
elétrico que movimenta o hélice. Os 
controles elétricos permitem varia-

f:ões instantâneas da rotação do hé- 
ice, o que aumenta bastante a ma- 

nobrabilidade do navio. A própria 
inversão de marcha é feita inverten
do-se apenas a rotação do motor 
elétrico, o que nos navios a turbina 
(de propulsão turbelétrica) repre
senta a eliminação da turbina de 
marcha à ré. Visando à facilidade 
de manobra, os navios de guerra e 
os rebocadores modernos geral
mente usam propulsão turbeletrica

(que diminui o barulho e as vibra
ções, o que é uma vantagem, nos 
navios de passageiros]. Alem disso, 
nesse tipo de instalaçao as turbinas 
podem ser colocadas longe do mo
tor elétrico e nem mesmo precisam 
ser alinhadas com o eixo propulsor, 
o que abre maiores possibilidades 
no arranjo do espaço.

A propulsão nuclear é outro tipo 
de propulsão por turbina a vapor. 
Uma vez que ainda não existe um 
motor nuclear, ou seja, um disposi
tivo capaz de converter diretamente 
em energia mecânica a energia nu
clear, esta é utilizada como com
bustível para geração de calor nos 
reatores atômicos, obtendo-se va
por a pressão para acionar as turbi
nas. Nos navios militares, a grande 
virtude da propulsão nuclear é con
ferir um raio de ação praticamente 
ilimitado, permitindo emprego 
contínuo de altas velocidades e eli
minando tanques de combustível, 
chaminés e admissão de ar.

Em 1959, os Estados Unidos 
lançaram o “ Savannah”, um mer
cante nuclear experimental, para 
sessenta passageiros, com capaci
dade de 10 000 tdw, e velocidade 
de 21 nós. Seu raio de ação é de 
300 000 milhas, ou seja, pode nave
gar continuamente durante mais de 
três anos, sem reabastecimento de 
combustível.

A propulsão nuclear deverá per

mitir uma diminuição no espaço da 
praça de máquinas, que nos navios 
atuais é enorme, ocupando muitas 
vezes de 20% a 25% do compri
mento do casco (e sua altura pode 
alcançar até o segundo convés das 
superestruturas). Algumas vezes, a 
praça de máquinas fica a meia-nau, 
para não criar problemas na distri
buição de pesos; o mais usual, no 
entanto, é situar-se próximo à 
popa, para encurtar o eixo propul
sor; quando o navio está sem 
carga, é preciso lastrear os tanques 
da frente, e ainda assim navega-se 
com sensível inclinação à ré.

O propulsor dos navios é o hé
lice, uma enorme peça de_ ferro fun
dido que pode ter de três a cinco 
pás. Os hélices de menor número 
de pás têm rendimento melhor, mas 
quanto maior o número de pás, 
maior a potência da propulsão. 
Também potências maiores exigem 
hélices de maior diâmetro, mas 
como o espaço é limitado —  inclu
sive pela presença do leme — , em 
navios de grande potência há ne
cessidade de dois, três ou quatro 
hélices. Quando só há um propul
sor, ele gira no sentido “direito de 
um parafuso, avançando na mesma 
direção do navio. Quando há dois, 
cada um gira num sentido e é colo
cado de um lado do leme — assim, 
am bos giram  “p a ra  fo ra” (isto é, o 
de bombordo e “ esquerdo ). Ape

sar disso, o funcionamento do hé
lice nada tem a ver com o avanço 
de um parafuso, pois a propulsão 
decorre da diferença de pressões 
nas duas faces das pás, devido a 
seu perfil aerodinâmico.

A instalação do conjunto máqui- 
na-redutor-eixo-hélice implica mui
tas vezes complexos problemas de 
vibração. Nos navios de passagei
ros, a distribuição da potência en
tre dois ou mais hélices tem a fina
lidade de evitar o aparecimento de 
vibrações.

Quando há mais de um hélice, o 
rendimento da propulsão pode ser 
prejudicado pela turbulência; toda
via, há a possibilidade de se m ano
brar o navio por rotações diferentes 
nos hélices, em casos de avaria de 
leme.

A força de propulsão é transmi
tida do hélice para o eixo propul
sor, e deste para a estrutura do na
vio, através de um mancai de 
escora, (rolamento ou conjunto de 
rolamentos). Assim, o eixo propul
sor, além de transmitir o esforço de 
rotação (combinado) da máquina 
para o hélice, transmite o esforço 
longitudinal de propulsão do hélice 
para a estrutura do navio.

V E J A  T A M B É M :  M a rin h a ; N a v e 
gação.
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Nazismo foi o sistema de poder 
totalitário e carismático que se de
senvolveu na Alemanha durante as 
décadas de 20 e 30, sob o comando 
de Adolf Hitler*, e que culminou 
na Segunda* Guerra Mundial. C a
racterizou-se pelo nacionalismo ex
tremado e expansionista, pelo ra
cismo e pelo anti-semitismo.

O ambiente propício

A Alemanha pagou alto preço 
pela derrota na Primeira Guerra 
Mundial (1914/18). O conflito polí
tico intensificou-se a partir de 
1916, com as grandes manifesta
ções dos espartaquistas (socialistas 
liderados por Karl Liebknecht* e 
Rosa Luxemburgo*). No dia 1.° de 
maio desse ano, milhares de mani
festantes fizeram um comício pela 
paz em Berlim. No ano seguinte, 
houve greves em várias fábricas. A 
agitação continuou em Berlim e 
nas grandes cidades industriais du
rante o ano de 1918. O alto co
mando militar (que exercia de fato 
o governo nas pessoas dos Gene
rais Paul von Beneckendorff und 
von Hindenburg* e Erich Luden- 
dorf*) evitou a responsabilidade de 
admitir a derrota, deixando-a para 
o governo parlamentar: Maximi- 
lian (Max) de Bade (1867-1939) foi 
quem pediu o armistício, a 3 de ou
tubro de 1918 (mesmo dia em que 
foi nomeado chanceler).

A derrota enfraquecera o go
verno imperial. A 3 de novembro, 
eclodiu uma revolta dos marinhei
ros de Kiel e começou a revolução 
dos espartaquistas, que tomam 
como modelo a Revolução Russa* 
de 1917. O movimento estendeu-se 
rapidamente pelas grandes cidades, 
onde se formaram conselhos de tra
balhadores e soldados. Mas, em 
pouco tempo, os revolucionários 
foram submetidos,

A 9 de novembro de 1918, o Im
perador Guilherme* II renunciou e 
o chanceler entregou o poder ao so- 
cial-democrata Philipp Scheide- 
mann (1865-1939), que inconti- 
nenti __ proclamou a República 
Alemã. No dia 11, a Alemanha as
sina o armistício.

Ao mesmo tempo, formou-se 
uma aliança do Exército com as 
forças de direita e com os sociais- 
democratas, para derrotar a revolu
ção espartaquista. Entre 11 e 15 de 
janeiro de 1919, o governo republi
cano conseguiu esmagar a greve 
geral deflagrada em Berlim. Liebk- 
necht e Rosa Luxemburgo foram 
mortos no dia 15 por oficiais dos 
Freikorps (grupos militares de vo
luntários, organizados para comba
ter os revolucionários). Os Frei
korps multiplicaram-se durante os 
primeiros meses de 1919, com a 
adesão dos combatentes que volta
vam do front, contando com o 
apoio do governo.

Assinado a 28 de junho de 1919, 
o Tratado de Versalhes (que estabe
leceu os termos do armistício) divi
dia a Alemanha, separando a re
gião da Prússia oriental do resto do

O  Marechal Paul von H indenburg (esq.) e o Im perador G uilherm e II tentaram  dirigir a A lem anha durante os anos 
agitados que se seguiram  à derrota na Prim eira Guerra e antecederam  a ascensão do nazism o ao poder.

Na aquarela de G eorg G rosz. de 19 2 0 , um a visão do destino da A lem an h a: 
m ovidos a corda, "A u tô m a to s  Republicanos" fazem  a saudação nazista.

país pelo “corredor de Dantzig”. 
Pelo tratado, a Alemanha era ainda 
obrigada a entregar boa parte de 
sua frota comercial, de maquinaria 
e de material ferroviário, além de 
pagar grandes somas em indeniza
ções de guerra (a quantia foi fixada 
em 226 bilhões de marcos-ouro, em 
julho de 1920, pela conferência de 
Spa). Foi nesse clima de derrota, 
descontentamento e agitação que

surgiu e cresceu o movimento 
nazista.

O novo governo adotou, em 
agosto de 1919, uma Constituição 
aprovada por assembléia (reunida 
em Weimar), formando-se um re
gime federal e parlamentar, com 
presidente da República eleito por 
voto direto.

Em junho de 1919, um cabo con
decorado por bravura e ferido na
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guerra entrou para o Partido dos 
Trabalhadores Alemães, onde pas
sou a exercer a função de propa
gandista. Antes, havia trabalhado 
no Exército como professor de ci
vismo e descobridor de comunistas. 
Anti-semitismo, antiparlamenta- 
rismo e anticomunismo foram as 
armas que ele mais usou na propa
ganda do partido. Seu nome era 
Adolf Hitler.

A G rande Alemanha

Num programa de 25 pontos 
apresentado em fevereiro de 1920 
em Munique (capital da região da 
Baviera), o partido defendia metas 
nacionalistas, como a revisão dos 
termos da p jz  de Versalhes, a 
união com a Áustria (Anchluss — 
união de todos os alemães na 
Grande Alemanha), o rearma
mento (“abolição das tropas merce
nárias e formação de um exército 
popular”) e a organização centrali
zada e corporativa do Estado. No 
âmbito econômico-social, para 
atender à massa de trabalhadores 
que constituía a base do partido, o 
programa defendia a abolição das 
rendas não provindas do trabalho, 
a subordinação das atividades ao 
bem da coletividade (com o fim da 
“escravidão do lucro”), a naciona
lização dos trustes, a participação 
estatal nos lucros das grandes em
presas, o fortalecimento da classe 
média, a reforma agrária e a luta 
contra os indivíduos considerados 
“nocivos” ou “parasitários”. Com 
pletavam o programa objetivos 
marcados pela violência totalitária 
e racista, como, por exemplo, a li
mitação à liberdade da imprensa 
(“luta contra a mentira política”), 
interdição da arte e da literatura 
que “exerçam influência desagrega-
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dora” e luta contra o “espírito 
judaico-materialista” .

Em 1.° de abril de 1920, a orga- 
nizáção mudou o nome para Par
tido Nacional Socialista dos Tra
balhadores Alemães (NSDAP ou 
simplesmente N azi, na abreviatura 
alemã) e começou a transformar-se 
num movimento paramilitar: a 
grande maioria de seus adeptos 
provinha das fileiras militares. Um 
ano depois, o partido formou suas 
“ seções de assalto”, as SA  (Sturm
abteilung).

Desde fins de 1920, a atividade 
propagandista do NSDAP contava 
com um órgão de imprensa, o Völ
kischer Beobachter (Observador do 
Povo). Mais tarde, orientado por 
Alfred Rosenberg (1893-1946), 
esse jornal tomou-se porta-voz de 
posições nacionalistas e de acusa
ções aos bolchevistas, democratas 
e judeus. O partido adotou como 
símbolo uma bandeira de fundo 
vermelho com um disco branco, em 
cujo centro figurava uma cruz 
suástica negra. No vermelho”, ex
plicava Hitler, “ vemos a idéia so
cialista do movimento; no branco, 
a idéia nacional; na cruz suástica, 
a missão da luta pela vitória do ho
mem ariano, simultaneamente com 
a vitória da nossa missão renova
dora, gue foi e será eternamente an- 
ti-semitica.”

_ O partido crescia e recebia ade
sões importantes como as de Ru
dolf Hess (1894- ), o aviador 
Herman Goering*, o prestigiado 
General Erich Lundendorff e o Ca
pitão Ernst Roehm*, organizador 
das SA , que se transformam numa 
vanguarda armada do movimento.

A crise alemã

A República não  conseguia me
lhorar a situação interna, agitada 
pela desvalorização do marco 
(50%, de 1914 a 1922) e pelos mo
vim entos extremistas de esquerda e 
direita. Em março de 1920, uma 
greve geral de trabalhadores foi de
cisiva para o malogro de um golpe 
contra a República. Em abril, uma 
Tevolta liderada por comunistas no 
Ruhr acabou esmagada pelo Exér
cito. E, nos anos seguintes, organi
zações de extrema direita assassi
naram vários líderes políticos.

A situação agravou-se em 1923, 
o “ ano desumano” : a inflação ga
nhou proporções catastróficas (o 
dólar passaria de 160 000 marcos 
em 1.° de julho a 4,2 trilhões de 
marcos em 20 de novembro), a mi
séria atingiu todos os assalariados 
e os que viviam de rendas. Menos 
a grande indústria: para esta, a in
flação era um alívio que permitia 
saldar as dívidas, acelerar a con
centração industrial e constituir 
imensas fortunas.

Além disso, diante do atraso dos 
pagamentos da reparação de 
guerra, as tropas francesas ocupa
ram o Ruhr em janeiro.

A estabilizacao monetária come
çou em setembro de 1923, com a 
aplicação do plano do banqueiro 
norte-americano Charles Dawes 
(1865-1951), que reduz o paga
mento das reparações e promove 
um empréstimo à Alemanha de 800 
milhões de marcos-ouro. O plano 
permitiu a entrada crescente ac ca
pitais norte-americanos.

O  m ilitarism o repressivo iria m uito além  da atuação do aristocrata Ludendorff (esquerda) e do "p le b e u " Roehm .

Num  sonho louco de poder, o dourado caminho da destruição e da morte.

Em 1923, houve a primeira ten
tativa do Partido Nazi de tomar o 
poder. A “ marcha sobre Roma”; de 
Mussolini*, e o conseqüente inicio 
do governo fascista na Itália foram 
um forte estímulo ao movimento 
Nazi, mas não maior que a própria 
situação interna da Alemanha. 
Nesse ano, o partido também co
meçou a receber contribuições de 
Fritz Thyssen (1873-1951), mag
nata da indústria pesada, e a ade
são de outros importantes capitalis
tas: o homem de negócios Hugo 
Stinnes; o industrial siderúrgico 
Emil Kirdorf; o editor Bruchmann, 
de Munique; e o fabricante de pia
nos Bechstein, de Berlim.

A 2 de setembro de 1923, o 
NSDAP e outras organizações pro
moveram uma grande manifesta
ção nacionalista em Nuremberg 
(na Baviera), com acusações vio
lentas ao governo republicano. A 
26, o governo da Baviera proclama 
estado de emergência e passa a ser 
dirigido por Gustav von Kahr 
(1862-1934), um conservador mo
narquista, em protesto contra o go
verno federal que procurava evitar 
a agitação nacionalista. O Partido 
Nazista procurou utilizar Von 
Kahr para uma ação de proporções 
maiores: durante uma manifesta
ção nacionalista em Munique, Hi- 
tler -pressionou-o a assumir uma 
atitude de liderança, declarou a 
destituição do governo do Reich, 
anunciou a criação de um exército 
nacional chefiado por L udendorff e 
propôs uma “marcha sobre Ber-
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lim”. Mas Von Kahr recusou-se a 
segui-lo e, na m adrugada de 9 de 
novembro, a polícia disparou con
tra uma marcha de nazistas arma
dos que se dirigia ao centro de Ber
lim, matando dezesseis deles. Hitler 
foi preso e o NSDAP, interditado 
no país. Em março de 1924, Hitler 
viu-se condenado a cinco anos de 
prisão.

A escalada

Libertado em dezembro do 
mesmo ano, Hitler reorganiza o 
partido seguindo uma nova tática: 
participaçao no jogo parlamentar e 
conquista legal do poder. O 
NSDAP e outras organizações 
apresentamHindenburg*como can
didato à presidência da República, 
e esse marechal vence o candidato 
dos sociais-democratas (que estava 
no podfer) e dos comunistas. Com 
Hindenburg, que ficaria na presi
dência até 1934, a República de 
Weimar desviava-se para a direita, 
preparando o caminho do nazismo.

Ô novo governo consegue al
guma estabilidade política, mas fa
lha na tentativa de obter uma revi
são do Tratado de Versalhes. A 
crise* econômica de 1929 traria de 
novo a instabilidade ã situação 
alemã. Nesse meio tempo, o 
NSDAP vai se expandindo por 
todo o país. Hitler, prevenindo-se 
contra os elementos anárquicos, 
muito numerosos nas SA , decide 
organizar mais um tipo de grupo 
param ilitar: as SS  (sigla alemã de 

escalões de proteção ). As SS  se
rão constituídas de indivíduos fa
náticos, devotados a Hitler e capa
zes de exercer a função de policia 
interna do partido. O primeiro 
grupo SS, composto de duzentos 
homens, aparece publicamente em 
julho de 1926, depois de uma mani
festação em Weimar. Em 1929, 
Heinrich Himmler* é nomeado 
chefe das SS, que transforma numa 
elite do movimento nazista e que 
chega a 30 000 homens em 1933. 
Também em 1926, o NSDAP faz 
uma importante aquisição: Paul 
Joseph Goebbels*, que em 1928 se 
tornaria chefe de propaganda. 
Nesse ano, o partido conquista 
apenas 2,6% dos votos e doze ca
deiras no Parlamento (Reichstag).

Mas a crise econômica de 1929 
dá ao nazismo sua grande oportu
nidade: os financistas norte-ameri
canos repatriam seus capitais; as 
exportaçoes alemãs reduzem-se for
temente; o número de desemprega
dos chega a 2 milhões, em 1929, e 
6 milhões, no inverno de 1931/32. 
Também as divergências entre as 
esquerdas ajudam o NSDAP a ga
nhar adeptos. Industriais passam a 
ver o Estado autoritário a serviço 
de seus interesses como uma solu
ção para a crise: as contribuições 
para o partido tornam-se mais fre
qüentes e generosas.

A 14 de setembro de 1930, os 
nazistas conseguem 107 lugares no 
Parlamento. Hitler acha que é hora 
de retomar a ação agressiva e 
chama Roehm de volta, para reor
ganizar as SA. Nas eleições presi
denciais de 1932, o partido apre
senta um candidato próprio: Hitler. 
Mas ele perde para Hindenburg,
que desta vez fo ra  apoiado nelos
junkers  (oligarquia latifundiária

Condenado por tentar um  golpe em  19 23, H itler ficou preso alguns meses.

firussiana, tradicionalmente vincu- 
ada ao Exército e à imprensa).

A 13 de abril desse ano, o go
verno tenta novamente interditar 
as formações paramilitares do 
NSDAP, para terminar com as agi
tações e violências, mas desta vez 
o partido está muito forte e essa po
sição é insustentável: para contor
nar a crise, Hindenburg é obrigado 
a substituir o chanceler Heinrich 
Bruenning (1885- ) pelo depu
tado catolico centrista Franz von 
Papen*. Este forma um gabinete 
com elementos da  nobreza (o cha
mado “gabinete dos barões ), dis
solve o Parlamento e revoga a in
terdição das SA.

Nas eleições de julho de 1932, o 
NSDAP torna-se o maior partido 
do Parlamento, com 230 lugares 
(contra 133 da social-democracia e 
89 dos comunistas). Como o novo 
Parlamento colocava Von Papen 
em minoria, este convoca novas 
eleições para novembro do mesmo 
ano; o NSDAP perde 34 lugares, 
m as preserva a maioria (a social- 
democracia fica com 121 e os co
munistas vão a cem). Diante dos 
resultados, Von Papen demite-se. 
Grandes industriais, banqueiros e 
outros homens de negócios dirigem 
um manifesto a Hindenburg, pe
dindo que o poder seja entregue ao 
Partido Nacional-Socialista.

O General Kurt von Schleicher 
(1882-1934) obtém o posto, mas 
por pouco tempo: por influência de 
Von Papen e outros, Hindenburg 
retira o apoio a Schleicher, que se 
demite a 28 de janeiro de 1933. 
Dois dias depois, Hindenburg no
meia Adolf Hitler chanceler do

O governo aliou forte aparelho de repressão ao cultivo da boa imagem. (Him m ler, à esquerda;e Goebbels.)
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Não havia liberdade de opinião. (G u ardas " S A "  obrigam  hom ens a apagar frases de oposição pixadas num  m uro.)

Exército, de cujo apoio Hitler pre
cisava, e com a outra milícia do 
partido, as SS. A 30 de junho de 
1934 —  a chamada “noite dos lon
gos punhais” — são mortos 
Roehm e os demais dirigentes das 
S A , em operação comandada dire
tamente por Hitler, Himmler (chefe 
das SS), Goering e Goebbels. Era 
a consolidação do partido nazista 
como expressão de forças conser
vadoras.

Os ideólogos

A ideologia* do nacional-socia- 
lismo foi profundamente influen
ciada por teses conservadoras que 
começaram a ser formuladas no fi
nal do século X IX  e depois da paz 
de Versalhes (1919), e que consis
tiam basicamente de posições anti
democráticas, anti-socialistas, ra
cistas, anti-semitas e nacionalistas.

O pangermanismo, movimento 
nacionalista que visava à união 
política de todos os povos de ori
gem germânica, foi o pano de 
fundo de toda a ideologia nazista. 
Seus primeiros inspiradores foram 
o francês Arthur Gobineau* e o in
glês Houston Stewart Chamberlain 
(1855-1927).

Em seu livro Ensaio sobre a De
sigualdade das Raças (1853/55), 
Gobineau considera a raça o ele
mento essencial das civilizações e 
estabelece uma hierarquia de raças, 
em cujo cume estaria uma suposta 
raça ariana. Chamberlain (genro de 
Wagner* e discípulo de Gobineau), 
em seu livro Fundamentos do Sé
culo X IX ,  tornou-se o profeta do 
pangermanismo político. Salien- 
tou-se ainda nessa fase inicial o 
sueco Rudolf Kjellen, um dos fun
dadores da geopolítica.

De 1890 a 1910, o pangerma
nismo manifestou-se, sobretudo, no 
anseio dos alemães por uma expan
são econômica que lhes permitisse 
competir com as demais potências

Reich e coloca Von Papen na vice- 
ch ancelaria.

A noite dos 
longos punhais

O nazismo consolida seu poder 
rápida e violentamente. Dissolvido 
o Parlamento por Hindenburg a 1.° 
de fevereiro e marcadas novas elei
ções para a formação de um “ go
verno de concentração nacional’ , o 
partido acentua sua pressão terro
rista para conquistar ampla m aio
ria. Herman Goering lidera a re
pressão; milhares de funcionários 
dos partidos Comunista e Socia
lista são enviados a campos de con
centração. O incêndio do Reich stag 
(27 de fevereiro de 1933), atribuído 
aos comunistas, serve de pretexto 
para nova onda de perseguições.

Apesar desse clima de terror, o 
partido não consegue maioria ab
soluta nas eleições de 5 de março. 
Mas, contando com 44% dos vo
tos, consegue que o Parlamento 
praticamente decrete sua auto-ex 
tinção, no dia 23, legalizando a di
tadura do partido nazista.

A 1:° de maio, são presos todos 
os dirigentes sindicais (os sindica
tos seriam substituídos por Frentes

de Trabalho dominadas pelo par
tido).

A assinatura de uma concordata 
com o Papa Pio* XI, a 20 de julho, 
é o primeiro êxito externo do novo 
regime. A 14 de julho, a “ lei contra 
a formação de novos partidos” ex
tingue o sistema pluripartidário: o 
Partido Nacional-Socialista Ale
mão dos Trabalhadores realizava 
assim sua completa fusão com o 
Estado. O anti-semitismo é intensi
ficado. iniciando-se o boicote siste
mático às lojas, mercadorias e pes
soas dos judeus.

Resta extinguir a força que per
mitira a ascensão do partido e a eli
minação de. seus rivais, mas que 
tem aspirações um pouco diferen
tes: as SA . Elas já  reúnem de 2 a 
3 milhões de homens e, embora te
nham sido a vanguarda do na
zismo, representam em grande 
maioria os anseios da pequena bur
guesia insatisfeita, desejosa de uma 
mudança rápida e razoavel em suas 
condiçoes de vida, e com fortes res
sentimentos contra a grande bur
guesia. Além disso, as S/t prei- 
tendem sobreviver com papel 
preponderante nas novas Forças 
Armadas.

Rivalizam, portanto, com o O relacionam ento sexual de alem ãs com  judeus era m otivo de punição.
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colonialistas. Em 1894, fundou-se 
a Liga Pangermanista, que preten
dia uma política de defesa dos inte
resses alemães no mundo todo. De
pois da Primeira Guerra Mundial, 
o país perdeu as colônias e as 
idéias do pangermanismo foram 
reexaminadas. O movimento ga
nhou novo impulso com o livro Eu
ropa Central (1915), do pastor 
Friedrich Naumann*, que preten
dia a formação de um forte bloco 
econômico na Europa central, lide
rado pela Alemanha. Na mesma 
época, começaram a ser difundidas 
teorias sobre geopolítica e um su
posto direito superior da “ raça 
ariana” ao “espaço vital” .

A concepção de espaço vital (ne
cessidade de um território mais am
plo para os alemães) foi ampla
mente defendida por Hans Grimm, 
no livro Volk onne Raum (Povo 
sem Espaço, de 1926). Essa tese 
deu ao nazismo um de seus maiores 
slogans, pois era de aj>elo imediato, 
pregava a reunificayao de todas as 
comunidades alemas e reduzia os 
problemas nacionais a uma ques
tão de espaço.

O historiador e filósofo Oswald 
Spengler* também foi destacado 
pangermanista (“Alemanha é a 
terra decisiva do mundo”) e exalta- 
dor do “instinto inquebrantável da 
raça”. Entre os precursores da 
ideologia nazista também está o ju 
rista Karl Schmidt, que no livro 
Die Diktatur (A Ditadura), procura 
formular as bases para o Estado 
total”, negando o princípio da so
berania popular. Um dos maiores 
representantes do pensamento na
cionalista alemão da época foi Ar- 
thur Moleller van der Bruck, que, 
em sua obra O Terceiro Reich 
(1923), previu o futuro regime na
zista e retomou os temas do “es
paço vital” , da “ missão alemã” e 
também o da “conspiração secreta 
dos judeus”.

Nenhum desses precursores es
teve tão intimamente ligado ao pro
cesso de ascensão do nazismo 
como Gottfried Feder, Walter Ri- 
chard Darré (1895-1943) e Alfred 
Rosenberg, que se relacionaram di
retamente com Hitler.

Gottfried Feder escreveu obras 
anti-semitas (Os Judeus, de 1933) e 
nacionalistas (O Estado Alemão  
sobre Bases Nacionais e Sociais, 
do mesmo ano), que Hitler definiu 
como “o catecismo” do movimento 
nazista. Feder era adepto do corpo
rativismo. Achava que os grandes 
monopólios alemães não estavam 
dominados pelo exclusivo impulso 
do lucro e, por isso, pedia-lhes ape
nas “sensibilidade e compreensão 
para a questão social” . Defendia 
como premissa fundamental do na
cionalismo a expulsão dos judeus e 
estrangeiros de todos os postos de 
responsabilidade na vida pública.

Walter Darré, que foi ministro 
da Agricultura de 1933 a 1942, era 
ligado a Himmler e em 1931 assu
miu o departamento especial das 
SS  para “questões raciais”. Escre
veu Bauertum ais Lehensquelle der 
Nordischen R assefO  Campesinato 
como Fonte de Vida da Raça N ór
dica, 1929) e Neuadel ans Blut und 
Boden (Nova Aristocracia do San
gue e da Terra, 1930). Afirma que 
há uma relação fundamental entre
o fator geográfico e o elemento hu

mano, defende uma política de sele
ção da raça e considera a mulher 
um mero instrumento de conserva
ção e multiplicação racial. O obje
tivo da seleção racial seria “procu
rar por todos os meios possíveis 
que o sangue criador no corpo do 
nosso povo, ou seja, o sangue nór 
dico, seja conservado e multipli
cado, pois que disto dependem a 
conservação e o desenvolvimento 
do germanismo”.

Alfred Rosenberg era um dos 
mais antigos colaboradores de Hi
tler (desde 1921, quando era reda- 
tor-chefe do jornal nazista). Foi o 
principal ideologo do regime, em
bora nunca reconhecido oficial
mente como tal. Propagou os Pro
tocolos dos Sábios de Sião (livro 
que expõe uma suposta ideologia 
sionista) e atribuiu a crise europeia 
da época a uma conspiração oculta 
de judeus e franco-maçons. Sua 
obra principal, O Mito do Século 
X X  (1930), pretendia ser uma 
bíblia do racismo e de um “novo

socialismo”, cuja síntese era repre
sentada pela suástica. Fez do na
zismo uma religião: “Hoje desperta 
uma nova fé: o mito do sangue, a 
crença de que defendendo o sangue 
se defende a substância divina do 
homem; a fé incorporada na mais 
lúcida consciência de que o sangue 
nórdico representa o mistério que 
substituiu e superou os antigos sa
cramentos”. Rosenberg pensava 
em substituir os templos cristãos 
por outros em que seriam venera
dos os soldados alemães tombados 
na Primeira Guerra Mundial. O 
novo Estado erigido sobre esses 
fundamentos não apresentaria as 
“fraquezas” democraticas e parla
mentares, tidas como de origem 
semítica e bolchevista, e considera
das típicas de “povos doentes” .

Desde o início, o movimento na
zista fora beneficiado por situações 
adversas à Alemanha, como a der
rota militar, as exigências do Tra
tado de Versalhes, a dificuldade de 
converter uma economia de guerra

em economia de paz, o alto índice 
de inflação e outros. Mas isso não 
permite compreender as caracterís
ticas particulares do nazismo, sua 
composição e seus conflitos inter
nos, questões que motivaram pes
quisas feitas antes mesmo da Se
gunda Guerra Mundial (por 
refugiados alemães, inclusive). 
Hans Gerth, autor de O Partido 
Nazista: Sua Liderança e Compo
sição (1940), descreve o partido 
como combinação de uma gigan
tesca organizaçao burocrática com 
princípios carismáticos de lide
rança. (Na liderança* carismática, 
a lealdade dos seguidores baseia-se 
numa crença na qualidade extraor
dinária, sobre-humana, do líder, 
cujas decisões são inquestionáveis 
e infalíveis; o líder nao é limitado 
por nenhuma tradição, costume ou 
lei.) Embora as decisões de Hitler 
resultassem de debates entre seus 
auxiliares diretos, assessores e mi
nistros, e levassem em conta os in
teresses específicos do partido, na 
ideologia do movimento prevalecia 
o princípio da decisão pessoal e au
tocrática. Dessa forma, a legitima
ção do líder junto aos adeptos, em 
proclamações públicas, dependia 
de sua ênfase final e autoritária: 
“Eu tomei a decisão de fortalecer 
os efetivos m ilitares. . .  ” ; “Decidi 
finalmente que iria à guerra pela 
autodeterminação dos alemães na 
Áustria”, etc. Esse autoritarismo* 
mantinha-se inalterado mesmo que 
a liderança nazista julgasse opor
tuno apelar pelo menos indireta
mente para o princípio (que de fato 
negava) da “ soberania do povo”, 
proclamando decidir “em seu 
nome” e representar seus “verda
deiros” interesses.

Um traço dos movimentos de 
tipo carismático é o caráter difuso 
e instável do grupo* em que o líder 
se baseia para a formulação e exe
cução dos objetivos. É mais um 
grupo de “discípulos” que de asses
sores, administradores ou minis
tros. O líder não os nomeia formal
mente para um cargo com uma 
jurisdição previamente especifi
cada: ele lhes dá uma “ missão” a 
ser cumprida de qualquer modo, 
deixando a critério deles a extensão 
dos_ poderes e das medidas de que 
farão uso. Por isso, dependendo 
das circunstâncias, das preferên
cias do chefe ou do apoio que o 
discípulo consiga mobilizar, a luta 
interna pelo poder assume a forma 
de expurgos e interferências em ou
tras jurisdições.

Portanto, a segurança de cada 
um é instável, e, para preservá-la, 
as pessoas passam a fazer contí
nuas reiterações de lealdade e fé, 
bem como exuberantes elogios ao 
“gênio” do líder.

Assim Ernst Roehm, o coman
dante das SA , ainda gritava "Heil 
H itler! " (Salve, Hitler, a saudação 
nazista) quando enfrentou o pelo
tão de fuzilamento no expurgo de 
30 de junho de 1934.

Também o líder recusa-se a ser 
identificado como ocupante de um 
cargo determinado. Hitler não as
sumiu o título de “presidente”  ao 
tornar-se comandante do Exército e 
da Marinha e, em junho de 1939, 
abreviou seus pomposos títulos, de
nominando-se simplesmente Der 
Führer (“o Chefe”). Em momento0  podei estava no "F ührer" . Todos agiam  em  seu  nom e. (Himmler e Hitler.)
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A  propaganda oficial conduzida por um  cam inhão, em  19 35, diz que "N ã o  tolerarem os sabotagem  à obra do Führer" e aponta os "in im igos  da A le m a n h a ": 
o padre que com bate a esterilização, o latifundiário, a ariana que dança com  u m  judeu, o libertino e a irmã de caridade m endicante.

algum assumiu um titulo que ca
racterizaria o carisma instituciona- 
lirado, como seria o de Kaiser.

Esse caráter difuso predomina 
em todos os níveis e tem a função 
de preservar intata a estrutura de 
poder ditatorial, deixando claro 
que a única autoridade em última 
análise é a do führer. Hans Gerth 
observa: “ Da mesma forma que os 
membros do inner circle Ç‘circulo 
interno”), os discípulos so conse
guem legitimar seu poder invo
cando y  beneplácito do líder, sua 
exclusão desse círculo só pode ser 
interpretada pela massa de partidá
rios como conseqüência de desobe
diência e deslealdade. Por isso, 
quanto mais frágil vai se tornando 
a sua posição, tanto maior o ardor 
com que eles proclamarão sua 
crença na infalibilidade do líder. 
Essa relação se reproduz em todos 
os níveis, para todas as posições da 
hierarquia partidária”.

Na reorganização do partido, em 
1937, todo cidadão alemão, sendo 
ou não filiado a ele, é colocado sob 
o controle legal exercido por um re
presentante nazista em sua jurisdi
ção. E, como todo _poder vem do 
alto, exclui-se a noçao de democra
cia partidária , o que perm ite a fu
são do princípio ditatorial e caris

mático com o gigantesco aparato 
burocrático que o crescimento do 
partido, em poder e em número de 
membros, tornou necessário: cente
nas de líderes distritais, milhares de 
líderes locais e de células, centenas 
de milhares de dirigentes de quar
teirões.

Essa fusão pode ser vista como 
uma técnica com objetivo de pre
servar a unidade e assegurar a exe
cução dos objetivos, mesmo ao 
preço de um terrorismo interno.

A dinâmica totalitária e o terror 
nazista não se explicam inteira
mente pelo puro fanatismo ideoló
gico: sao também produtos dos no
vos interesses criados, que levam à 
luta pelo controle de setores mais 
importantes. A magnitude da luta 
interna multiplicou-se em apenas 
cinco anos, à medida que o movi
mento consolidava o monopólio do 
poder no país.

Essa luta interna foi mais evi
dente em dois aspectos da ascensão 
do nazismo: suas bases sociais 
(composição do movimento em ter
mos das origens sócio-econômicas 
dos membros) e a reestruturação 
do Estado e sua relação com a eco
nomia, a partir da completa fusão 
E stado-partido  e da  supressão dos
sindicatos.

Bases sociais

A pequena classe média é a ca
mada mais representativa na corn

os ição social do Partido Nazista, 
ua  insegurança econômica encon

trou amplo apoio nas oportunida
des de emprego e status que o na
zismo lhe abriu (na burocracia 
partidária e no lugar dos funcioná
rios da antiga administração prus
siana, que foram todos afastados).

Seu ressentimento e insegurança 
psicológica encontraram apoio na 
ideologia nazista, que afirm ava a 
predominância do interesse “comu
nitário” sobre os “interesses de 
classe”, ao mesmo tempo que ata
cava os judeus, os grandes capita
listas, os intelectuais, o liberalismo 
individualista, o comunismo e a 
Igreja. Assim, em 1933, a propor
ção de membros do partido prove
nientes da classe média — empre
gados de escritórios, autônomos 
(profissionais liberais e outros que 
trabalham por conta própria) e fun
cionários públicos — e sensivel
mente superior (45,4%) à propor 
ção que todas essas categorias 
representam no conjunto da força 
de trabalho (26,7%), enquanto
ocorre o inverso no caso dos tra b a 
lhadores manuais urbanos e cam 

poneses: 44,1% do partido e 67,3% 
da força de trabaTho nacional.

De todas as categorias ocupacio- 
nais, a dos professores primários (e 
secundários, em menor escala) foi 
a mais maciçamente nazista: 97% 
aderiram ao Partido Nazista ou às 
organizações a ele filiadas. Eram 
professores alguns dos mais notó
rios membros da elite nazista, 
como Julius Streicher (1885-1946), 
Heinrich Himmler e muitos outros. 
Eles constituíam 33% do total de 
489 583 dirigentes arrolados no 
censo do partido, em maio de 1935, 
e 23% entre 700 000, após a reor
ganização partidária de 1936/37.

A adesão da parte da sociedade 
que constituía a marginalidade* foi 
decisiva, segundo muitos estudio
sos do assunto. A tese de que os 
marginais, os não-adaptados, ten
dem ao fanatismo messiânico (que 
parece caracterizar o nazismo) é 
defendida principalmente por D a
niel Lerner (1917- ) e Harold 
Laswell (1902- ), segundo os 
quais o nazismo se baseou particu
larmente nos setores marginais da 
classe média baixa. A alienação e 
o descontentamento, freqüente
mente mencionados nas alusões à 
“ boêm ia arm ada” do pos-guerra 
alemão, estariam associados a con-
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dição de “marginaiidadg”. O pró
prio Hitler, nascido na Áustria, e o 
“filósofo” racista do movimento, 
Alfred Rosenberg, nascido no Bál
tico, manifestam freqüentemente o 
temor típico dos alemães residentes 
nos “territórios perdidos” : um 
medo que resultava de sua naciona
lidade incompleta, que poderia vir 
a perder-se, submersa nas “hordas 
eslavas”. .

Uma elevada proporção dos 
membros do partido também era 
constituída de “marginais”, no sen
tido de não terem conseguido uma 
ocupação estável e perspectivas 
adequadas de carreira até a idade 
de trinta anos ou mais. Grande 
parte dela, ao se tornar militante 
nazista, não havia conseguido con
cluir seus cursos técnicos ou uni
versitários.

Essas características de “margi
nalidade” variavam conforme a ca
tegoria social. Lerner e seus cola
boradores analisam a ascensão dos 
indivíduos que "eram “ administra
dores”, “policiais” , “propagandis
tas” ou “militares” durante e após 
a tomada de poder pelo nazismo; 
e observam que os militares — os 
menos marginais, por estarem tra
dicionalmente vinculados à classe 
alta e à aristocracia Junker — fo
ram os que mais tiveram a perder. 
Com os administradores ocorreu o 
contrário: a maior parte provinha 
de estratos sócio-econômicos bai
xos, mas desse grupo saiu boa 
parte dos que ocupariam os mais 
altos cargos. Os policiais e os pro
pagandistas, vindos de camadas 
um pouco superiores à dos admi
nistradores, mantiveram-se nas po
sições alcançadas inicialmente. 
Embora não chegasse a constituir 
uma revolução social, o nazismo 
produziu “ modificações na compo
sição do grupo dominante” , que 
implicaram o afastamento e a subs
tituição de grande número de pes
soas, bem como modificações subs
tanciais na distribuição dos 
recursos orçamentários, a fim de 
atender aos interesses criados.

A dinâm ica do medo

As lutas ihternas, os expurgos e 
o terror tornaram-se parte inte
grante da dinâmica nazista, não 
apenas no processo de remoção do 
sistema antes existente, mas tam 
bém no atendimento às reivindica
ções dos subgrupos de que se com
punha o movimento. Ao conquistar 
o poder, o partido teve de lidar com 
a máquina do governo e as organi 
zações sindicais, anteriores a seu 
proprio surgimento. Com a supres
são destas e a inteira fusão partido- 
governo (nenhum funcionário era 
admitido sem autorização direta 
dos dirigentes partidários), a luta 
pelo poder no circulo de discípulos 
do Führer tomou forma de uma 
tentativa de controlar tantas esferas 
do governo quantas fosse possível. 
Um dos resultados disso foi a du
plicação de organizações e ativida
des nas mesmas faixas: Joachim 
von Ribbentrop (1893-1946), Ro
senberg e Goering procuravam to
dos interferir na política externa, 
enquanto o Barão Konstantin von 
Neurath (1873-1953) ainda era mi
nistro das Relações Exteriores; 
Goering também influenciava na

política agrícola; Robert Ley 
(1890-1945), chefe da Frente do 
Trabalho, interferia nas atribuições 
do ministro da Agricultura, Walter 
Darré, e tornava supérflua a atua
ção do ministro do Trabalho, 
Franz Seldte (1882-1947). Os gran
des contratos públicos —  sobre
tudo para a produção de armamen
tos —  intensificam a luta interna 
em torno de algumas posições- 
chave, como a de Goering, comis
sário para a execução ao Plano 
Quadrienal. Tanto no controle di
reto da economia como na coorde
nação das numerosas organizações 
criadas e no preenchimento dos 
cargos burocráticos (a proporção 
de funcionários na composição do 
partido passa de 6,7%, em 1933, a 
13%, em 1935, e 28%, em 1937, 
quando o número de membros al
cança 2 500 000), torna-se inevitá
vel o uso da violência e da espiona
gem interna. O terror, que no início 
se exercia em ações espontâneas, 
passa a ser organizado e sistemá
tico. É dessa forma ampliada e bu
rocrática que se consolida a função 
da policia secreta estatal (Goheime 
Staatspolizei — Gestapo) e da 
Guarda de Elite, sob o comando de 
Heinrich Himmler.

A autoridade do Partido Nazista 
só terminaria com a derrota alemã 
na Segunda* Guerra Mundial.

VEJA TAM BÉM : Alemanha 
(RD A); Alemanha (RFA); A utori
dade; Autoritarismo; Burocracia; 
Dirigismo; Fascismo; Hitler; Inte- 
gralismo; Partido Político; Totali
tarismo.

O  m il i t a r is m o  a t in g iu  o  a u g e .  a  serviço d e  u m  a n s e io  im p e r ia l is t a  —  c o n s t r u i r  a " G r a n d e  A l e m a n h a "  —  f r u s t r a d o  
em  19 45. (S ím b olos  nazistas num  desfile e. em baixo, derrubados por soldados russos vitoriosos.)
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Nebulosas

Nebulosas são estruturas que, 
quando vistas ao telescópio, se 
apresentam como pequenas nu
vens, sem extensão espacial bem 
determinada. Nesse aspecto, dife
renciam-se das estrelas, que sempre 
aparecem como pontos. Não pos
suem movimento semelhante ao 
dos planetas, o que indica não per
tencerem ao sistema solar; seu ta
manho aparente comprova que são 
muito maiores que as estrelas.

Com o desenvolvimento dos 
grandes telescópios, foi possível 
classificar essas estruturas em dois 
grandes grupos: as nebulosas extra- 
galáticas (também chamadas galá
xias*) e as nebulosas galácticas, ou 
nebulosas propriamente ditas (per
tencentes a mesma galáxia que a 
Terra*). Cada nebulosa do pri
meiro grupo é constituída por mi
lhares de milhões de estrelas, tão 
próximas umas das outras — e tão 
distantes da Terra que aparecem ao 
telescópio como uma nuvem. Mi
lhares de sistemas desse tipo são 
conhecidos, constituindo autênticas 
ilhas de estrelas flutuando no es
paço.

G aláx ias e nebulosas

A Terra e todo o sistema solar 
fazem parte de uma galáxia deno
minada Via-Láctea, que contém 
cerca de cem bilhões de estrelas, 
distribuídas numa estrutura em 
forma de espiral, semelhante à de 
uma galáxia-vizinha — a de An
dromeda — situada a dois milhões 
de anos-luz de distância.

Nem todas as galáxias apresen
tam a mesma forma: algumas, 
como a Via-Láctea e Andromeda, 
apresentam uma região central bri
lhante, chamada núcleo, da qual 
saem braços espirais. Por esse m o
tivo são denominadas galáxias es
pirais, ou espiraladas. Outras asse
melham-se a elipses e são cham a
das galáxias elípticas. Finalmente, 
há as que não apresentam nenhu
ma forma bem definida, que rece
bem o nome de irregulares.

As nebulosas galácticas, ou ne
bulosas propriamente ditas, não 
são, como as galáxias, formadas 
por estrelas, mas por gás e poeira. 
São muito menores que as galáxias 
e encontram-se em seu interior.

As nebulosas aparecem com 
maior freqüência nas regiões do 
céu mais densamente ocupadas por 
estrelas. Acontece o oposto com as 
galáxias. É provável que essa loca
lização decorra de as nebulosas 
propriamente ditas integrarem a 
Via-Láctea, como as estrelas, de
vendo portanto ser mais freqüentes 
onde essa galáxia é mais densa
mente ocupada.

As outras galáxias estão fora da 
Via-Láctea e não parecem apresen
tar qualquer relaçao com ela. Acre- 
dita-se que todas estejam igual
mente distribuídas por todas as 
direções, mas a presença de gases 
e poeira na Via-Láctea faz com que 
muitas delas fiquem ocultas. Por 
tanto, elas são mais facilmente ob-

A  galáxia de A nd rô m e da. um a das m ais estudadas pelos astrônom os, está a 2 m ilhões de anos-luz. Tra ta -se  de 
um a enorm e nebulosidade extragalática, visível a olho nu. cuja estrutura seria sem elhante à da Via -Láctea.

A o lado de 1 bilhão de estrelas e m ilhares de aglom erados de galáxias, os m odernos m apas celestes m ostram  deze 
nas de m ilhares de nebulosas, com o a de Roseta, captada por um  telescópio do observatório de M on te  Palornar.
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servadas quando situadas na dire
ção das regiões menos densas da 
Via-Láctea.

G ases e pó ilum inados pelas 
estrelas

O estudo do espectro luminoso 
emitido pelas galáxias e pelas nebu
losas permite diferenciá-las, mesmo 
nos casos em que outros critérios 
não sejam suficientes. Decompon
do-se a luz proveniente de uma ga 
láxia, observa-se um espectro prati
camente contínuo, contendo todas 
as cores. Aparecem também algu
mas linhas escuras, devido à absor
ção da luz, em determinados com
primentos de onda, por gases mais 
frios existentes no espaço. A dispo
sição e a intensidade dessas linhas 
permitem identificar os elementos 
causadores da absorção e a propor
ção em que estão presentes.

As nebulosas galácticas têm es
pectro bem diferente. Em geral, 
possuem linhas brilhantes sobre um 
fundo escuro, como se fossem um 
complemento do espectro das estre
las; algumas das linhas brilhantes 
não apresentam linhas escuras cor
respondentes aos espectros galácti
cos e estelares, o que mostra uma 
diferença de composição química. 
Esse tipo de espectro indica que, 
por maior que seja o aumento do 
telescópio utilizado em sua obser
vação, nunca será possível distin
guir um conjunto de estrelas nessas 
nebulosas.

As nebulosas são constituídas 
por gases ou pó dispersos entre as 
estrelas. Essa matéria interestelar 
não possui luz própria, sendo ilu
minada pelas estrelas mais próxi
mas. Tais suposições explicam as 
características dos vários tipos de 
nebulosas galácticas.

As nebulosas são divididas em 
vários grupos, devido a diferenças 
em sua forma, composição e espec
tro. A classe mais comum é a das 
nebulosas difusas. Muitas vezes, 
quando vistas ao telescópio, elas 
assemelham-se a nuvens esgarça
das (como os cirros atmosféricos). 
Seus limites são imprecisos. Foto
grafias tiradas com longa exposi
ção mostram sempre um tamanho 
maior, e fotografias tiradas com fil
tros especiais, que selecionam as 
cores fotografadas, indicam dife
rentes formas e estruturas para es
sas nebulosas. Isso ocorre pelo fato 
de que elas não são homogêneas. 
Assim, cada parte apresenta condi
ções físicas diferentes (densidade, 
temperatura) e reflete a luz das es
trelas de modo diverso, favore
cendo um ou outro comprimento 
de onda.

Algumas delas — como a de 
Hubble, que oscila de modo quase 
regular — têm um brilho variável, 
fenómeno que decorre de serem ilu
minadas por estrelas variáveis.

As nebulosas planetárias apare
cem no telescópio como pequenos 
discos ou anéis esverdeados, de 
contornos relativamente definidos.

A falta de movimento permitiu 
que elas fossem reconhecidas como 
nebulosas (a do Anel, na constela
ção da Lira. é um exemplo típico). 
O espectro dessas nebulosas é 
constituído por linhas brilhantes, 
algum as das quais estão totalm ente
ausentes nas estrelas e galáxias.

A  estrela central em ite radiações ultravioleta que. absorvidas por átom os 
m ais próxim os, são devolvidas com  com prim ento de onda maior.

C o m  u m  d iâ m e t r o  a p a r e n t e  d o  d o z e  m in u t o s  d e  a r c o  c  u m a  f o r m a  a n u la r ,
a mais próxim a das nebulosas planetárias está na constelação de Aquário.

Existem milhares delas na Via- 
Láctea.

Algumas das nebulosas difusas 
tem espectro idêntico ao das plane
tárias. Outras, no entanto, têm um 
espectro misto, com algumas ca
racterísticas de planetárias e outras 
de estrelas. Outras ainda têm um 
espectro muito semelhante ao de 
estrelas, apresentando apenas li
nhas escuras sem raias luminosas. 
A estrutura destas é a de mais fácil 
explicação: consiste de nuvens de 
pó iluminadas por uma estrela. Um 
exemplo são as mais luminosas das 
nebulosas que circundam algumas 
das Plêiades. Pode-se supor que 
todo o espaço que circunda as 
Plêiades está repleto de pó interes
telar, mas só as estrelas de maior 
luminosidade são capazes de tor
ná-lo visível (apesar de fotografias 
de longa exposição mostrarem ne
bulosas mais tenues também em 
torno de estrelas de menor lumino
sidade). Esse pó praticamente não 
modifica a composição da luz que 
recebe; portanto, o espectro de tais 
nebulosas é quase idêntico ao da 
estrela que lhes fornece luz.

A poeira interestelar existe por 
toda parte, mas em outras regiões 
não é iluminada —  pode nesses ca
sos, ocultar estrelas e partes de ne
bulosas que estejam mais distantes. 
As vezes, a aparência esgarçada 
das nebulosas difusas pode ser atri
buída a um movimento da poeira 
cósmica, provocado por uma pres
são exercida pela luz das estrelas.

A luz das p lane tárias

A luz das nebulosas planetárias 
e das demais nebulosas difusas não 
pode ser explicada pelo mesmo me
canismo. Seus espectros, constituí
dos por linhas luminosas, são ca
racterísticos de gases rarefeitos, 
como nas lâmpadas de gás neônio, 
vapor de sódio e mercúrio. Por
tanto, essas nebulosas devem ser 
formadas, em grande parte, por ga
ses e não por poeira. Alguns deles 
são facilmente identificáveis: linhas 
características do hidrogênio e do 
hélio indicam que eles constituem 
parte da massa das estrelas e das 
nebulosas.

Outras linhas, que durante muito 
tempo não puderam ser identifica
das com as produzidas por qual
quer elemento conhecido na Terra, 
incluíam algumas das mais inten
sas raias do espectro: duas linhas 
de comprimentos de ondas iguais a 
4 959 a (angstrons)e 5 007 a .

Alguns cientistas suspeitaram da 
existencia de um novo elemento, 
característico das nebulosas, que 
foi chamado nebulium. Entretanto, 
jam ais se encontrou na Terra qual
quer substância capaz de provocar 
aquele espectro. Em 1925, Bowen 
conseguiu explicar essas linhas: 
elas eram emitidas por átomos de 
oxigênio duplamente ionizados 
( 0 ++). Não haviam sido identifica
das antes porque não podem ser re
produzidas em condições de labo
ratório; só ocorrem em gases de 
densidade baixíssima, mais rarefei
tos do que os mais perfeitos vácuos 
que podem ser obtidos artificial
mente. Bowen explicou outras li
nhas espectrais, - mostrando que
eram  devidas a oxigênio sim ples
mente ionizado (0 +) e íons de car
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bono, nitrogênio e enxofre. Em to
dos os casos, só as condições de 
rarefação nebulares permitem a 
ocorrência de mecanismos atômi
cos que produzem estas emissões 
características.

A fluorescência  in terestelar

A luminosidade das nebulosas 
planetárias é diferente da luz prove
niente das estrelas que as ilumi
nam. Nas nebulosas difusas, o gás 
e a poeira simplesmente difundem 
a luz das estrelas mais próximas, 
ao passo que, nas nebulosas plane
tárias, o gás absorve a radiação 
correspondente a um certo compri
mento de onda e transporta esta ra
diação em um comprimento de 
onda diferente. Este fenômeno é 
chamado fluorescência.

Os átomos são excitados por 
raios ultravioleta da estrela central 
existente na nebulosa, e a intensi
dade dessa radiação vai dimi
nuindo com a distância, fazendo 
com que a luminosidade da nebu
losa se enfraqueça proporcional
mente à distância da estrela e con
forme a distribuição da matéria 
cósmica.

A partir do brilho da nebulosa 
pode-se calcular a temperatura da 
estrela central. Verifica-se que as 
estrelas que excitam nebulosas ga
sosas difusas típicas são de tipo O 
e B, com temperaturas que vao de 
25 000 a 40 000° K, e de lumino- 
sidades que vão de 1 000 a 10 000 
vezes a do Sol. Em comparação, as 
estrelas centrais das nebulosas pla
netárias são anãs, embora suas 
temperaturas situem-se entre 
25 000 e 200 000° K, e suas lumino- 
sidades variem de um pouco menos 
que a do Sol até cerca de duzentas 
vezes a luminosidade solar.

F o rm as especiais

Algumas nebulosas têm forma 
de arcos de círculos, que não pare
cem relacionar-se com estrela al
guma; além disso, cerca de 30% 
das planetárias têm aparência de 
anel, não sendo luminosas, por
tanto, nas proximidades da estrela 
central, de onde se imagina provir 
sua energia.

Uma possível explicação para 
essa constituição é a hipótese de 
que, nas vizinhanças da estrela cen
tral, não existem as condições ne
cessárias à emissão luminosa: a 
densidade seria maior do que a má
xima em que é possível a produção 
das raias espectrais da nebulosa. 
Isso çorque as raias espectrais de 
emissão, como as do oxigênio du
plamente ionizado, surgem apenas 
em regiões de baixíssima densi
dade.

Outra explicação é a suposição 
de que as nebulosas em forma de 
anel são os restos de matéria prove
niente da estrela central que teria 
explodido e ejetado, no meio cir
cunvizinho, uma camada esférica 
de matéria que se expandiria. Com 
efeito, algumas nebulosas planetá
rias estão se expandindo a veloci
dades entre 40 000 e 200 000 
km/h. Algumas estrelas que explo
diram, como as chamadas novas, 
anãs e supernovas poderiam então 
ser responsáveis pela origem de al 
gumas nebulosas planetárias.

Em torno da nova surgida em 
1901 na constelação de Perseu, al
guns anos após observou-se uma 
nebulosidade tênue, com expansão 
lenta e com linhas espectrais iguais 
às das nebulosas comuns; em torno 
do lugar onde as crônicas chinesas 
acusam o aparecimento de uma su- 
pernova, em 1054. existe atual
mente a nebulosa do Caranguejo. 
Há outros casos em que se obser
vou a expansão de um halo lumi
noso, não se tratando entretanto de 
matéria em expansão. Posterior
mente ficou confirmado que se tra
tava de uma esfera luminosa emi
tida por uma estrela nova durante 
a explosão, e que se espalhava, ilu
minando assim matérias escuras 
anteriormente existentes.

O estudo das nebulosas ganhou 
novo impulso com o desenvolvi
mento da radiastronomia*. Che
gam constantemente à Terra ondas 
de rádio provenientes do Sol. e do 
espaço exterior. Elas podem ser de
tectadas com o auxílio dos radiote- 
lescópios — grandes antenas para
bólicas semelhantes às utilizadas 
em radar e telecomunicações via 
satélite.

Os radiotélescópios concentram 
as microondas e determinam sua 
procedência aproximada. Foram lo
calizadas várias fontes de radiação 
no espaço e algumas delas corres- 

ondem a nebulosas visíveis. Tam- 
ém as extragalácticas demonstram 

atividades deste tipo.

VEJA TAM BÉM : Absorção Inte- 
restelar; Efeito Doppler; Espectros- 
copia; Estrela; Galaxia; Radiastro
nomia.

1054, form ou-se a nebulosa do Caranguejo, na constelação do To u ro .

As galáxias podem ser espiraladas (acima), elípticas ou irregulares.

C o m  a explosão de um a estrela supernova, em
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Néctar

Néctar é um líquido segregado 
por muitas flores, do qual se ali
mentam aves e insetos. Atraídos 
pelo néctar, os animais circulam 
entre as plantas, realizando a poli
nização pelo transporte dos grãos 
de polen* que aderem a suas cerdas 
e a suas penas.

Essa e uma característica adap- 
tativa, qbservada em muitas plan
tas superiores do grupo das angios- 
permas; __ suas estruturas de 
reprodução* (as flores) exercem 
atração sobre certos animais. A po
linização por animais é chamada 
entomofilia, no caso de insetos, e 
ornitofilia, no caso das aves; exis
tem também casos de ãnemofilia 
(pelo vento) e de hidrofilia (pela 
agua).

As plantas atraem os animais 
por meios químicos (substâncias 
aromáticas voláteis e pólen) e vi
suais (corolas vistosas, muito colo
ridas). As substâncias voláteis po
dem ser de odor agradável ap 
homem, mas às vezes lembram 
cheiro de fezes ou matéria orgânica 
putrefata (atraindo insetos que de
senvolveram o hábito de depositar 
ovos ou larvas em excrementos e 
em cadáveres).

O doce a lim ento

Os atrativos^ visuais combi
nam-se aos químicos: freqüente
mente as corolas vistosas indicam
a existencia de alimento sob a Na procura do néctar, as vespas e as abelhas são estimuladas pelos atrativos visuais e químicos das flores.
forma de uma solução aquosa açu
carada — ,o  néctar. Essa solução 
contém, além do açúcar, sais mine
rais. aminoácidos e outras substân
cias suficientemente nutritivas para 
servirem de único alimento a mui
tos animais (abelhas, por exemplo).

Em geral o néctar é segregado 
pelo nectário, uma parte do apare
lho floral que pode localizar-se em 
zonas especiais de sépalas, pétalas, 
estames, carpelos ou do pedúnculo 
floral (discos nectários de muitas 
flofes, como as da laranjeira).

As vezes os nectários ficam bem 
ao alcance dos insetos, mas há 
também os que só podem ser atin
gidos por insetos ou pássaros cujos 
aparelhos bucais são finos e com
pridos o bastante para penetrarem 
até o fundo de corolas tubulosas ou 
estreitas (é o caso de borboletas, 
mariposas e colibris). Outros ani
mais. não dispondo de trombas ou 
bicos tão afiados, despedaçam ex
ternamente o fundo da corola, 
abrindo um orifício por onde con
seguem atingir o alimento.

Em flores que permanecem aber
tas por longo tempo, aprodução  de 
néctar pode ser contmua. permi
tindo diversas visitas de animais. O 
volume de néctar produzido varia 
e chega a atingir vários mililitros 
em cada flor. como no gênero Spa- 
thodea, uma Bignoniácea africana 
introduzida no Brasil.

VEJA TAM BÉM : Adaptação; A li
mentação; Flor; Pólen. A  trom ba fina e com prida das borboletas perm ite-lhes atingir o fundo de nectários tubulosos ou estreitos.
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Necto

Chama-se necto o conjunto das 
espécies animais que nadam livre
mente pelas águas, salgadas ou 
não. Portanto, o critério para a 
classificação do necto é, fundamen
talmente, uma maneira de viver.

Ao contrário do que ocorre em 
outras alternativas para se habitar 
um ambiente aquático — plancto* 
e bentos* — , não há vegetais no 
necto. No plancto. algas e animais 
microscópicos flutuam em con
junto. No bentos, algas, pequenas e 
grandes, prendem-se aos fundos, 
misturando-se com os bichos. Mas 
no necto, vegetal algum nada livre
mente entre os peixes e lulas. Por 
isso, o necto é uma divisão da vida 
marinha que, na pirâmide alimen
tar do ecossistema*, aparece como 
simples consumidora. Ela não pro
duz alimentos por fotossíntese — 
com uma única exceção: nas costas 
do mar das Caraíbas, é produzida 
uma enorme quantidade de algas 
do tipo sargaço.

A Gulf Stream —  corrente 
quente que se dirige dessa zona 
para a Inglaterra e a Escandinávia 
—  carrega parte dessa biomassa 
vegetal. Abandonadas na zona das 
calmarias, no centro do Atlântico 
norte, as algas se mantêm boiando 
graças a seus órgãos flutuadores. 
Depois, essas bexigas murcham e o 
vegetal desaparece nas profunde
zas. Entretanto, como a Gulf 
Stream não pára de trazer novo 
material, a biomassa flutuante é 
mais ou menos constante e, nesse 
entrelaçado vegetal, às vezes bem 
denso, vive uma gigantesca popula
ção de habitantes do necto. Algu
mas espécies são até exclusivas 
desse “mar dos sargaços”. Assim, 
pelo menos num caso, poderse di
zer que há necto de vegetais e ani
mais. De qualquer forma, as algas 
do “mar dos sargaços" não são 
produzidas nele. Provêm do bentos 
costeirp.

H ab itan tes do  necto

A grande massa do necto é cons
tituída por peixes* e cefalópodes* 
decápodes, como sépias e lulas. Em 
quantidades infinitamente menores, 
seguem-nos cetáceos* e tartarugas.

Os peixes ósseos do necto consti
tuem nada menos do que metade 
dos vertebrados do planeta. Os ce
falópodes são, também, muito 
abundantes. Desde a década de 
1930, quando se começou a usar o 
sonar, sabe-se da existência de uma 
“camada fantasma” que, entre 250 
e 350 m, reflete as ondas sonoras, 
subindo e descendo de acordo com 
as horas do dia. Sua origem não é 
física, e a variação de profundidade 
parece acompanhar a da penetra
ção da luz na água. Já se lançaram 
várias hipóteses para explicar sua 
existência. As mais convincentes 
são aquelas que a identificam com 
uma faixa de plancto que sobe e 
desce fugindo da luz, ou com uma 
faixa de cefalópodes que preda esse 
plancto. Como a “camada fan
tasma" já  foi encontrada cm m an

chas de centenas e centenas de mi
lhas, pressupõem-se quantidades 
incomensuráveis de cefalópodes.

Durante o Mesozóico, outros 
répteis, além das tartarugas, parti
cipavam do necto. Hoje ainda exis
tem alguns de vida marinha, como 
os lagartos das ilhas Galápagos e 
as cobras marinhas do Pacífico 
(que não devem ser identificadas 
com este mítico habitante do necto: 
a serpente marinha). Mas são ani
mais do bentos.

Os cetáceos são os únicos mamí
feros realmente nectônicos; de vida 
totalmente marinha. As focas são 
animais costeiros. E nenhuma àve 
é nectônica.

Finalmente, peixes e cefalópo
des, quando em fases larvais, per
tencem ao plancto que flutua livre
mente. Ovos de peixes, cartila
ginosos são encontrados no bentos.

Em certos casos, como no das 
enguias, a larva e o adulto têm vi
das completamente distintas, parte 
em rios, parte no mar.

O p rob lem a da 
flu tuação

O protoplasma é um pouco mais 
pesado que a água salgada. Por 
isso, os animais marinhos têm de 
enfrentar o problema de como di
minuir seu peso específico. Quanto 
mais conseguirem diminuí-lo, tanto 
menos energia terão que gastar 
para manter-se parados no mesmo 
lugar e à mesma profundidade.

O método de expandir superfí
cies do corpo para aumentar o 
atrito com a água, comum entre 
animais do plancto, é vedado aos 
bichos do necto, que são sempre 
grandes, mantendo, por isso, uma 
relação peso-volume desfavorável. 
Restam, pois, duas alternativas: 
produzir material mais leve que a 
água ou fabricar bolsas de gás.

Alguns tipos de peixes (especial
mente seláquios). as tartarugas e 
todos os mamíferos do necto pos
suem grandes camadas de gordura 
sob a pele. Boa parte do peso de 

Lulas, peixes, tartarugas e cetáceos c o m põe m  a grande massa do necto. um tubarão grande, tipo Cetorhi- 
Em  cim a, um a “ Loligo vulgaris” ; em baixo, indivíduo da espécie " C e m ia " . nus, é gordura. Os cachalotes têm

A s tartarugas participam  do necto desde o período M esozóico. A  da esquerda é co m u m  no hem isfério austral.
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Cetáceos, com o os botos, sáo os únicos m am íferos realmente nectônicos.

a cabeça rombuda para alojar uma 
enorme bolsa de óleo. E as baleias 
são caçadas, também, devido a sua 
gordura.

Mesmo os peixes ósseos, cujo 
principal recurso são as bolsas de 
gás. mantêm suas reservas, no 
fígado e nos tecidos, sob forma de 
gordura e não de glicogênio, como 
a maioria dos animais terrestres. 
(O glicogênio é levemente mais pe
sado que a água).

Quanto às câmaras de gás, dois 
tipos de animais nectônicos recor
reram a elas: os peixes ósseos e al- 
çuns cefalópodes. A maioria destes 
últimos (sêpias e lulas), com muita 
gordura espalhada nos tecidos, 
nada livremente, sem recorrer a ór
gãos flutuadores. Só o náutilo e a 
espírula, "fósseis vivos” , possuem 
conchas cheias de gás.

As bexigas natatóriás dos peixes 
ósseos são órgãos que se origina
ram como divertículos do intestino. 
Seu gás é secretado pelos vasos 
sanguíneos da parede, muito irri
gada. As bexigas são raras entre os 
peixes de profundidade — é difícil 
secretar gases a alta pressão. Além 
de órgão flutuador, a bexiga serve, 
tambem. como órgão batimétrico: 
sendo facilmente compressível.

suas alterações acusam as varia
ções, de profundidade.

Uma das conseqüências desta 
possibilidade de os animais do 
necto "não terem peso” (isto é. de 
equalizarem seu peso específico 
com o do ambiente em que flu
tuam) é o aparecimento de animais 
gigantescos.

Os maiores animais terrestres 
conhecidos são os elefantes. Os ve
lhos dinossauros*, mais volumosos 
que estes últimos, eram animais 
aquáticos —  passavam a maior 
parte de seu tempo imersos em la
gos. perdendo peso. No oceano, 
onde é possível possuir um corpo 
grande sem que seja necessário gas
tar muita energia para suspende-lo 
ou locomovê-lo, apareceram as ba
leias e o tubarão-baleia, animais de 
20 a 30 m, provavelmente os maio
res surgidos até hoje. E só não se 
desenvolveram tipos ainda maiores 
devido à lentidão do impulso ner
voso, que torna difícil coordenar 
corpos muito longos.

VEJA TAM BEM : Bentos; Ecossis
tema; Mamíferos; Moluscos; 
Plancto; Répteis.

Negro Brasileiro

Na Europa, o comércio de es
cravos africanos era feito desde o 
século XIV, mas o tráfico para a 
América só começou por volta de 
1502. Nas regiões do Novo Mundo 
em que predominou a economia 
agrícola ou extrativista, esse tipo 
de mão-de-obra foi largamente uti
lizado, por mais de dois séculos. 
Em alguns lugares, como nas re
giões mineiras dos atuais México. 
Peru e Bolívia, os colonizadores se 
sobrepuseram às classes dirigentes 
nativas, mantendo um sistema de 
dominação que permitia a transfe
rência dos antigos trabalhadores 
para novos senhores, aproveitando 
seus conhecimentos e técnicas para 
a extração de metais.

No Brasil, as dificuldades encon
tradas para a escravização dos 
indígenas, somadas ao modo peio 
qual se desenvolveu a agricultura 
extensiva, acabaram provocando a 
intensa importação de escravos 
africanos a partir de 1538, aproxi
madamente. A maior parte deles 
seguia para os engenhos de açúcar 
do Nordeste* brasileiro. Quando a 
mineração* se tornou a atividade 
econômica preponderante, também 
para lá foram encaminhados os ne
gros recém-chegados.

O assassín io  d a  liberdade: 
a agon ia  d a  cu ltu ra

São poucos os dados sobre a 
procedência dos africanos compra
dos pelos grandes proprietários 
brasileiros. Para os senhores de en
genho, “ negro” era sinônimo de 
“escravo" — importava muito 
mais avaliar sua força de trabalho 
que investigar sua origem.

No entanto algumas designações 
populares para os pretos (“nagô", 
“mina”, “ angola") relacionavam-se 
—  vagamente —  com os pontos da 
costa africana onde eles teriam sido 
capturados. Outros nomes genéri- 
cos__usados na époCa (“peça da ín
dia", “preto da Guiné") eram igual
mente muito pouco elucidativos.

De maneira geral, três grupos de 
famílias negras vieram para o Bra
sil. A predominância coube aos Su
daneses, representados pelos Iq- 
ruba, da Nigéria (Nago, Ijêcha, 
Egbá), pelos Gege-Ewe, Fon e gru
pos menores do Daomé. pelos 
Fanti e Axanti, da  Costa do Ouro. 
Vieram também grupos guineanos- 
sudaneses islamizados, como os 
Peuhl, os Mandinga, os Haussá e 
grupos menores (Tapa, Bornu, Gu- 
runsi). E foram trazidos, ainda, po 
vos bantu, originários sobretudo de 
Angola, Moçambique e Congo.

Õs nagô e gege predominaram 
na Bahia, estado onde se intensifi
cou o tráfico desde o século XVII. 
(Uma das mais fortes moedas usa
das na compra de negros era o 
fumo, abundante em terras baia
nas.) Menos numerosos, os sudane.- 
ses islamizados, altos e de cava
nhaque, não se misturavam com os 
outros, e preservaram por muito 
tempo o culto d a  religião maome
tana. Os grupos C o n g o l e s e s  e ango
lanos, embora mais numerosos nos 
Estados do centro sul do Brasil, es
tiveram presentes ao  lado dos Suda
neses no_ nordeste, dedicando-se à 
exploração do açúcar.

Estes negros, apesar de falarem 
línguas diversas e terem costumes 
diferentes, foram igualados pela 
condição de escravos, desde o na
vio negreiro. Eram postos lado a 
lado nas>senzalas, onde se t o r iya 
muito difícil a formação de gri os 
organizados, e a manutençà. Je 
qualquer aspecto de sua cultura. 
Assim, seus costumes originais e 
suas línguas deveriam ser substituí-

A  cultura negra: patrim ônio que deu um a configuração peculiar ao Brasil.



370 Negro Brasileiro

dos por outros considerados pelos 
senhores como mais civilizados. 
Apenas secretamente sobreviveram 
aljuns cultos, ou comportamentos 
nao reconhecidos pelos brancos. 
Ao mesmo tempo, novos valores 
religiosos, outras normas morais e 
de comportamento foram-lhes im
postos pela sociedade colonial de 
que agora eram parte.

Os primeiros centros de distri
buição de escravos foram as 

rovíncias açucareiras (Pernam- 
uco, depois Alagoas e Paraíba); o 

segundo foco foi a Bahia, que os re
vendia para Sergipe; do Maranhão, 
os negros eram enviados p a ra  a 
cultura do algodão no Para. Mais 
tarde, a zona mineira tornou-se 
centro de atração, assim como o 
Rio de Janeiro e São Paulo, que 
precisavam de escravos para suas 
plantações de açúcar e café.

O latifúndio monocultor dedi- 
cado à exportação era um sistema 
econômico baseado no trabalho es
cravo, que permitia uma utilização 
extensiva da terra a baixos custos. 
Nos engenhos de açúcar, os negros 
realizavam qualquer tipo de traba
lho, desde a plantação de cana-de- 
açúcar até serviços domésticos 
(executados pelas “mucamas”).

No século XVII, quando ocorreu 
o declínio da economia açucareira, 
os negros passaram a trabalhar nas 
zonas de extração mineral. Eram 
enviados para Minas Gerais, onde 
ainda realizavam serviços comple
mentares (de ferreiro, escultor, 
construtor, sapateiro).

Incapazes de evitar a condição 
subhumana a que estavam reduzi
dos, muitos escravos optavam pelo 
suicídio, que se tornou quase tão 
comum quanto o banzo —■ a nos
talgia negra, que em geral só termi
nava com a morte.

Marcados pelas doenças, pelos 
maus tratos, pelo excesso de traba
lho e pelas precárias condições de 
higiene, os escravos procuraram 
outras alternativas: a fuga ou a in
surreição. Mas estas também eram 
soluçoes difíceis. Todas as insurrei
ções sempre.acabavam reprimidas; 
e as fugas, em geral frustradas, fize
ram surgir uma nova figura: o capi- 
tão-do-mato, encarregado de caçar 
os negros fugidos.

Mas a vontade de ser livre era 
maior que o medo dos castigos in
fligidos aos recapturados; quando 
conseguiam escapar de vez, os ne
gros reuniam-se em quilombos — 
aldeias estabelecidas em lugares 
distantes, onde havia uma organi
zação social semelhante à africana, 
com hierarquia e funções definidas.

O mais importante de todos foi 
o quilombo de Palmares*, tentativa 
de se organizar um Estado negro. 
Localizava-se no centro do atual 
Estado de Alagoas e sobreviveu de 
1630 até 1694.

A lu ta  pela libertação

Nos séculos XVIII e XIX, a si
tuação desumana do cativeiro era 
denunciada em todo o mundo. As 
opiniões dividiam-se em torno do 
abolicionismo*: alguns senhores 
rurais eram contra as idéias de li
bertação, temendo perder os lucros 
que o trabalho escravo lhes ofere
cia; outros demonstravam simpatia 
pelos negros, proporcionando-lhes

cartas de alforria, criando caixas 
de emancipação, etc.

Paralelamente, aos esforços dos 
líderes abolicionistas, a estrutura 
sócio-econômica de todo o mundo 
passava por uma mudança radical: 
afirmavam-se novas relações, ba
seadas na compra e venda da força 
de trabalho de homens livres. O 
trabalho assalariado tornou-se para 
o capitalismo um meio de explora
ção econômica mais eficiente que a 
manutenção de escravos. Investir 
em trabalhadores vinculados às re
lações de produção através de um 
salário era muito mais rendoso, a 
médio prazo, do que sustentar ne
gros tristes e rebeldes, velhos e 
crianças improdutivas.

Com a abolição, não ocorreu a 
esperada catástrofe da lavoura, que 
seria provocada pela extinção da 
escravatura, segundo os que se 
opunham à nova ordem. O café 
(que defendia o prestígio econô
mico do país) foi pouco atingido,

m otivo para castigos e severas punições.To d o  o trabalho braçal era feito pelos negros: qualquer erro era

O cais do Valongo era um  dos principais pontos de com ércio de escravos.
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pois há muito se estava tentando 
empregar a mão-de-obra assala
riada (constituída sobretudo por 
imigrantes europeus). A abolição 
do tráfico tornara o escravo uma 
solução cara e pouco rentável para 
os cafezais que se expandiam pelo 
oeste paulista.

Mas a situação do negro liberto 
não melhorou muito. Os senhores 
da terra ficaram livres da manuten
ção e proteção que eram obrigados 
a dar ao escravo e o Estado nao as
sumiu essa responsabilidade. Dessa 
forma, o ex-escravo foi atirado a 
uma liberdade que significava 
muito mais um desamparo. Acos
tumado à servidão, o negro não se 
encontrava psicológica e social
mente apto para transformar-se 
num trabalhador assalariado que 
devia competir no mercado de tra
balho com brancos —  brasileiros 
ou europeus — muito mais prepa
rados. Ficou só e desprotegido, 
resto de uma sociedade rigidamente 
estratificada, e sem as condições 
mínimas para encontrar um lugar 
na nova sociedade.

O que fazer com  
a liberdade?

Para o negro restava apenas sub
meter-se a um regime de trabalho 
cujas condições eram muito seme
lhantes às da escravidão (o que ge
ralmente ocorria nas áreas de baixa 
produtividade e nas atividades vin
culadas à prestação de serviço) ou 
aumentar os bandos de desocupa
dos e biscateiros das cidades.

A nova economia rural também 
não era favorável à integração dos 
pretos — tanto que esse foi um dos 
fatores da abolição. A grande fa
zenda de café era uma empresa, 
acionada nos moldes competitivos 
do capitalismo, e isso determinava 
uma seleção que excluía o negro de 
sua mão-de-obra assalariada.

Essas novas tendências modifi
caram profundamente a sociedade 
e a economia brasileiras, e consti
tuíram-se em barreiras intransponí
veis para a efetiva integração do 
preto na nova estrutura social.

O desenvolvimento das cidades 
foi acompanhado por um conside
rável aumento da população negra 
e mulata. Mesmo assim, sua parti
cipação na vida econômica e social 
do Brasil não se ampliou. “ Negro" 
deixou de ser sinonimo de “es
cravo" para continuar designando, 
preconceituosamente, “sef infe
rior". A libertação dos escravos e 
o desenvolvimento econômico, que 
em tese criariam condições^ para 
uma sociedade mais aberta, não eli
minaram. entretanto, as barreiras 
de cor. A todo o despreparo que a 
escravidão lhes acarretara soma
ram-se, os preconceitos dós filhos 
de seus antigos senhores.

P reconceito  de cor

A herança da escravidão prolon
gou-se nas formas de discrimina
ção contra negros e mulatos vigen
tes na sociedade brasileira. Apesar 
da ideologia de “democracia ra
cial". veiculada por alguns escrito
res e sociólogos, o preconceito con
tra negros e mulatos sempre
cx isúu . a inda que assum indo fo r
mas disfarçadas.

O  capitão-d o-m ato  foi um a fórm ula eficaz contra a liberdade do negro

A  abolição da escravatura não m elhorou a condição do negro brasileiro

Os primeiros trabalhos que tra
taram do problema “negro’ foram 
escritos para mostrar sua inexistên
cia, enfatizando as manifestações 
vagas e gerais de uma ideologia 
igualitarista que não encontrava 
apoio na prática cotidiana. Uma 
revisão desta literatura foi proposta 
em trabalhos mais recentes, basea
dos em pesquisas de campo, onde 
os obstáculos à ascensão social e 
convivência íntima entre negros e 
brancos foram exaustivamente ana
lisados. Sob a égide da não discri
minação, demonstrou-se que, no 
Brasil, existem estereótipos que 
apresentam o negro sempre como 
inferior no plano social. Uma pes
quisa realizada em Santa Catarina 
entre estudantes brancos mostrou 
que 73% dos estudantes viam os 
negros como' sujos. 69% os acha
vam feios.

As qualidades positivas que fo
ram apontadas para os negros fo
ram do seguinte tipo: 45% os con
sideravam fortes e trabalhadores; 
33%, sinceros; 56%, corajosos e 
ágeis; e apenas 17% consideraram 
que os negros eram inteligentes e 
estudiosos, contra 66% que atribuí
ram aos brancos estas qualidades.

Outra pesquisa mostrou que em 
São Paulo 71,9% dos entrevistados 
aceitariam um negro como vizinho, 
mas apenas 9,9% admitiriam o ca
samento entre um parente seu e um 
preto.

Estes estereótipos através dos 
quais os negros, em seu conjunto, 
são vistos jielos brancos, mostram 
a orientaçao do preconceito racial 
no Brasil. Não há segregação, dis
tribuição de castas, mas se a convi
vência é admitida, ela não esconde 
a distância que deve ser mantida: 
“Os negros sao gente, desde que fi
quem em seu lugar”.

Sobre o grupo negro pesa ainda 
a herança da escravidão, na me
dida em que, substituídos pelos 
imigrantes, foram abandonados à 
sua sorte, sem condições de prepa- 
rar-se adequadamente para o traba
lho na sociedade industrial. O 
baixo nível educacional e de quali
ficação profissional, por esta razão, 
é bastante acentuado ainda hoje en
tre os negros.

Por outro lado, aqueles que con
seguem um título universitário ou 
uma melhor qualificação profissio
nal continuam a ser discriminados 
e enfrentam obstáculos que não 
existem para os não negros, pois, 
como mostram os estereótipos 
apresentados, as situações de con
vivência íntima entre brancos e ne
gros não são aceitas. A ascensão 
social não elimina barreiras para o 
intercasamento, participação em 
clubes ou acesso a algumas profis
sões. Não se pode, pois, identificar 
o preconceito de cor ao preconceito 
de classe, como fizeram muitos au
tores, pois, mesmo com nível edu
cacional, profissional e rendimen
tos iguais, um negro será preterido 
em muitas situações, privilegian
do-se um concorrente branco.

A s influências n a  civ ilização 
b rasile ira

Os elementos culturais africanos 
conservados pelos negros escravi
zados. m esclados às influências 
culturais encontradas no Brasil, es-
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tenderam-se por diversas áreas. A 
cultura africana foi, no Brasil e em 
outros países da América, recriada, 
recombinada e incorporada ao fol
clore existente, originando ritos, re
ligiões, ritmos e atitudes que trans
cenderam os limites do grupo, 
negro de origem, para atingir toda 
a cultura nacional.

A macumba, de origem bantu, e 
o candomblé*, dos grupos gege e 
nagô, foram as mais importantes 
manifestações mágico-religiosas, e 
misturaram-se aos elementos indí
genas e europeus. Os cultos africa
nos, expressão de toda uma con
cepção de mundo e de 
sobrenatural, onde a idéia de 
"força vital" ou o culto dos ante
passados tinham enorme importân
cia, se redefiniram-no Brasil, man
tendo no entanto alguns aspectos 
essenciais deste pensamento mítico. 
A sobreposição dos rituais católi
cos levou, no candomblé, à criação 
de um panteão sui generis onde di
vindades africanas (orixás) foram 
identificadas com santos católicos 
que garantiam legitimidade aos 
cultos, sem perder, entretanto, suas 
características originais. Mas as 
condições Sm que os cultos foram 
praticados no Brasil, deram-lhes 
nova configuração e significado. 
Apesar de serem encarados como 
cultos inferiores, como feitiçaria, 
sempre reuniram grande número de 
adeptos, inclusive entre os descen
dentes de europeus, tornando-se um 
componente considerável na for- 
maçao da religiosidade brasileira.

Ós negros adaptaram suas anti
gas instituições também aos autos 
portugueses. Dramas populares e 
contos marítimos e mouriscos fo
ram tão influenciados pela arte ne
gra de representar e dançar que che
gam a parecer mais africanos que 
europeus. O auto do congo, o auto 
dos quilombos, os autos guerreiros 
e todas as festas* populares do ciclo 
de Natal enriqueceram o fol
clore brasileiro com a Força do ne
gro. Assim, recriando uma 
estrutura dramática já  existente, 
eles compuseram, com seus reis, 
suas riquezas e suas tragédias, uma 
expressão estética particular e ori
ginal.

A inovação rítmica e melódica 
dos negros criou diferentes danças. 
O batuque, o samba*, o maxixe, o 
maracatu, as modinhas e os lundus 
enriqueceram de forma lírica, exu
berante e sensual a música no Bra
sil. Além disso, eles se responsabili
zaram pela inovação instrumental 
dos atabaques, agogôs, cuícas, 
tambores, etc.

A permanência, até hoje, de cos
tumes e crenças de origem africana 
demonstra que. através do tráfico 
de escravos, o país recebeu e re
criou as tradições negras.

A expressão ‘‘contribuição cultu
ral do negro" esconde diferenças 
marcantes, pois se baseia apenas 
na cor, esquecendo particularida
des de cada grupo. Mas essa sim
plificação justifica-se na medida 
em que a escravidão obrigou os ne
gros de diversos grupos a um pro
cesso de aculturação. Este amál
gama de origens é tido hoje como 
a contribuição do negro à cultura 
brasileira, o que acaba coincidindo 
com a visão dos senhores de enge
nho, que desprezavam as diferen-

Baseados na concepção bantu de "força v ita l" e no culto dos antepassados, os ritos m ágico-religiosos praticados 
pelos negros reuniram  considerável núm ero de adeptos e incorporaram -se à religiosidade brasileira.

ças e reconheciam em todo negro 
um escravo. Impedidos de avaliar 
as particularidades de cada grupo, 
em meio ao processo de ebulição e 
miscigenação cultural que caracte
rizou os primeiros séculos da histó
ria do país, os estudiosos classifi
cam a cultura negra, em bloco, 
vendo-a como um patrimônio que 
se transformou e transformou o 
Brasil.

Apesar de contribuir para a for- 
maçao de uma cultura brasileira 
com suas tradições e com seu tra
balho, o negro ainda hoje encontra 
barreiras — decorrentes de precon
ceitos e principalmente da condi
ção sócio-economica a que foi rele
gado — para sua integração 
definitiva.

D u a s  f o r m a s  d e  p a r t ic ip a ç a o  d o  n e g r o  n a  s o c ie d a d e  b r a s i le ir a :  P e lé . o  j o g a 
dor m ilionário, e "P e lé ", guarda de trânsito que é atração turística.

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo; 
Bantus; Brasil — História; Can
domblé; Escravidão; Festas Popu
lares no Brasil; Palmares, Qui
lombo dos; Raciais, Relações; 
Samba.
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Nehru

"Eis aqui um homem que, com 
toda sua razão e seu coraçao. amou 
a índia e seu povo. Eles, por sua 
parte, foram indulgentes e genero
sos, retribuindo seu amor com 
abundância." Essas palavras, que 
lhe serviriam de epitáfio, foram 
pronunciadas por Jawaharlal 
Nehru quando lhe perguntaram 
como gostaria de ser lembrado. 
Primeiro-ministro da índia durante 
dezoito anos (de 1946 até a data de 
sua morte, 27 de maio de 1964), 
sua biografia confunde-se, na ver
dade, com a história contemporâ
nea do país, onde é considerado 
elemento decisivo.

Sua grande tarefa à frente do go
verno foi a de forjar uma nação 
com elementos diferentes e antagô
nicos; libertar um sétimo da popu
lação mundial da miséria e estag
nação de muitos séculos; e lutar 
contra o ódio religioso e a socie
dade de castas. Tentou, assim, con
duzir a nação dos tempos das va
cas sagradas e das tradições 
milenares à era da energia atômica 
e dos vôos espaciais. Entre seus 
grandes méritos está o de negar-se 
a tomar o caminho da ditadura, op
tando em favor do lento processo 
democrático.

U m  gentlem an  de achkan

Descendente de uma rica família 
brâmane originária da Caxemira, 
Jawaharlal Nehru nasceu em 
Allahabad, a 14 de novembro de 
1889. Seu pai, Motilal Nehru 
(1861-1931), foi presidente do 
Conselho Nacional indiano em 
1919 e um dos líderes do Con
gresso na década de 1920. Era um 
culto advogado que fez questão de 
enviar o filho à Inglaterra, para 
concluir estudos de ciências natu
rais, em Cambridge, e direito, em 
Londres.

Quando Jawaharlal regressou à 
índia, em 1912, a vida pareceu-lhe 
insípida. Em meio ao sentimento 
nacionalista e o despertar político 
de seu país, dedicou-se avidamente 
à leitura, à natação e ao hipismo.

Quando o Congresso Nacional 
indiano lutava clamorosamente 
pela independência. Nehru perce
beu que seria preciso a ação polí
tica. Entrou para a Associação de 
Camponeses (Kisan Sabha) e cor
reu as aldeias, nas quais obteve co
nhecimento direto da dura vida do 
povo. Instigou os camponeses a 
exigirem melhores condições, como 
direito natural. Rompendo com o 
passado, identificou-se com seu 
povo e trocou as finas roupas de 
Bond Street pelo simples “ achkan". 
tradicional vestuário hindu. Além 
disso, renunciou a comer carne; 
aceitou a comida e o teto que lhe 
ofereciam e passou a andar a pé. às 
vezes descalço, de aldeia em aldeia.

Em 1916. numa sessão do Con
gresso. conheceria o Mahatma 
Gandhi*. cujo método de resistên
cia passiva tocou-lhe a consciência. 
T rês anos depois, percorreria vá
rias regiões da índia para levar ao

povo o apelo de Gandhi à greve e 
ao jejum, em protesto contra as leis 
colonialistas inglesas que procura
vam suprimir a liberdade de ex
pressão e o direito de assembléia. 
Seguiram-se sérios distúrbios que 
culminaram em tragédia, quando 
tropas britânicas abriram fogo con
tra a multidão reunida no parque 
de Amritsar. Daí em diante, Nehru 
foi definitivamente conquistado 
pelo movimento nacional e pela li
derança de Gandhi. Mas o primeiro 
desentendimento, entre ambos sur
giria em 1920, quando Gandhi re
solveu suspender a cam panha de 
não-cooperação, tática para boico
tar escolas e tribunais, renunciar ou 
repelir títulos ou prêmios britâni
cos, etc.

Para Nehru, a necessidade de 
conquistar a liberdade indiana era 
mais importante {que qualquer 
credo. Sua intransigência o levaria 
várias vezes à prisão: de 1921 a 
1945 passou, ao todo, dez anos de- 
tido.

Nehru não queria aceitar a base

religiosa de muitas decisões de 
Gandhi, nem sua aparente irracio
nalidade. Via a religião como as
sunto pessoal, enquanto Gandhi 
dedicava qualquer de seus atos a 
ela. Várias vezes, porém, concor
dou com Gandhi, pois a grande 
maioria do povo o compreendia e 
não desejava outro líder. Os desen
tendimentos parecem não ter afe
tado a lealdade e a amizade entre 
os dois. Gandhi costumava dizer: 
“Jawaharlal é meu herdeiro polí
tico”. Certa ocasião, Nehru enviou- 
lhe um telegrama, discutindo uma 
decisão tomada, que finalizava as
sim: “ Mas quem sou eu para discu
tir com um mágico?”

U m a po lítica  independente

Durante o agitado período de 
luta pela independência da índia, 
Nehru foi um de seus líderes mais 
extremados. Essa luta culminou 
com a saída dos ingleses do país, 
em 1947, quando N ehru ocupava 
interinamente o cargo de primeiro-

ministro. Em 1948. após o assassí
nio do Mahatma Gandhi (que era 
primeiro-ministro), ocupou a fun
ção até a morte.

Afastando-se das diretrizes^ esta
belecidas por Gandhi, propôs ao 
país uma economia dirigida. Fo
ram formulados minuciosos planos 
qüinqüenais, englobando todas as 
fases da economia da nação, com 
o objetivo de elevar o nível de vida 
do povo. Nehru faria do problema 
da super-população sua preocupa
ção principal, o que resultaria na 
aprovação oficial do controle da 
natalidade.

No plano internacional, adotou 
como política um prolongamento 
do princípio da não-violência enun
ciado por Gandhi. Baseando-se na 
teoria de nâo-intervenção, conse
guiu manter relações amigáveis 
com Estados Unidos, Uniâo Sovié
tica. República Popular da China e 
Inglaterra, na primeira década de 
seu governo. Sua diplomacia le
vou-o a visitar todos esses países, 
nos quais sempre reafirmou'o ideal

Escolhendo o lento processo dem ocrático, Nehru (acim a com  o M ahatm a Gandhi) procurou libertar a população 
de seu país da miséria e da estagnação, além  de lutar contra o ódio religioso e a sociedade de castas.
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No enterro, a retribuição que Nehru desejou por seu am or ao povo hindu.

Nematodos

Classificação

Reino: A n im al 
Filo: N e m a th e lm in th es 
Classe: N e m atoda 
Fam ílias: M e rm ith id ae ; R h ab - 

ditidae: O x yu rid ae ;Â sca rid ae ; 
S tron gylida e; D racunculidae; 
Filariidae; Trichuridae

Há 12 0 0 0  espécies de verm es ne 
m atodos. ("P a ra m e rm is".)

Os nematodos sao invertebrados 
vermiformes (cilíndricos), caracte
rizados pela presença de uma cavi
dade semelhante a um celoma (por 
isso sâo denominados vermes cavi- 
tários ou pseudocelomados). ,

Formam uma classe do filo dos 
nematelmintos, porém são conside
rados mesmo um filo à parte sem 
nenhuma ligação com os demais.

No entanto, nematodos e nema
telmintos podem ser considerados 
sinônimos. Com 12 000 espécies 
descritas (ocupam o segundo lugar 
em número depois dos insetos), os 
nematodos têm grande importância 
econômica, pois muitos parasitam 
seres humanos ou animais.

Embora sofram variações de ta 
manhos (de 0,1 mm a mais de 1 m), 
os nematodos apresentam quase 
sempre a mesma forma geral.

O corpo apresenta-se revestido 
por uma cutícula de natureza pro- 
téica, dura é resistente, secretada 
pela epiderme (que está localizada 
logo abaixo). Como essa cutícula 
não cresce, o animal sofre mudas 
duranteseu desenvolvimento.

As células somáticas são poucas 
e em quantidades mais ou menos fi
xas. Completamente desprovidos 
de cílios, os nematodos possuem 
uma musculatura longitudinal, 
composta por células fusiformes 
reunidas em dois campos muscula
res ventrais e dois campos dorsais.

Nos órgãos genitais aparecem mús
culos especiais.

O pseudoceloma. circundado 
por células mesenguimáticas, é 
preenchido por um liquido incolor 
e localiza-se entre as paredes intes
tinais e a parede que dá a confor
mação do corpo.

Á boca é provida de diversos 
apêndices: papilas, dentículos e lâ
minas cuticulares. O esôfago, que 
tem músculos radiais, possui três 
ou mais glândulas salivares.

Os nematodos quase sempre têm 
os sexos separados, com um dimor- 
fismo sexual bastante acentuado. 
Os machos são menores e a extre
midade do corpo apresenta-se re
curvada. A maior parte das espé
cies é ovípara, a fecundação é 
sempre interna e os ovos podem ser 
recobertos por uma casca quiti- 
nosa. Os ovários dividem-se em 
dois ovidutos que se alargam, for
mando o útero; este liga-se com o 
exterior pela vagina e pelo poro-ge- 
nital. Os testículos apresentam um 
canal deferente e um dueto ejacula- 
tório. Uma ou duas espículas for- 
mam-se em correspondência com 
esse dueto e auxiliam a cópula.

O sistema nervoso é constituído 
por um anel situado em torno do 
esôfago, de onde partem os nervos 
anteriores (em número de seis) e os 
posteriores (seis ou mais).

de coexistência pacífica. Contudo, 
esse ideal seria posto à prova na 
longa questão da fronteira com a 
China, que reivindicava a integra
ção do Tibete e uma parte da índia 
do norte. Em 1959, quando se acir
raram as hostilidades, Nehru pas
sou a declarar que as fronteiras se
riam defendidas contra todos.

Sua política externa, conhecida 
como “neutralista”, foi criticada na 
Europa e nos Estados Unidos, mas 
ele sempre afam ava que se tratava 
de política independente, e não 
“neutralista” . Assim, votou a favor 
da intervenção norte-americana na 
Coréia, enviando tropas indianas 
para supervisionar a troca de pri
sioneiros. Opôs-se à ação anglo- 
francesa no canal de Suez, em 
1956, enquanto-se mostrava caute
loso em tomar partido frente à ação 
soviética na Hungria.

Após sua visita à ONU. em 
1960, alguns observadores passa
ram a ver em sua política uma ten
dência pró-ocidente, pois Nehru

ofereceu tropas indianas à entidade 
internacional, na época preocupada 
com os acontecimentos no Congo. 
Mas o primeiro-ministro afirmaria 
que seu país não participava de ne
nhum pacto militar ou agrupa
mento, a não ser a Commonwealth, 
à qual se associara em 1950.

Nehru governou sob um sistema 
parlamentar livre. Seu grande po
der devia-se principalmente à 
enorme popularidade que desfru
tava. Seguindo os métodos gand- 
hianos, sabia falar ao povo em tom 
familiar e direto. Quando falava em 
se aposentar, provocava comoção e 
protestos em toda a nação. Como 
líder democrático, negou-se sempre 
a apontar um herdeiro político. 
Mas a única filha, Indira, ocuparia 
o cargo^ de primeiro-ministro dois 
anos após sua morte.

VEJA TAM BÉM : Gandhi: índia: 
Paquistão; Violência. T e c i d o  m u s c u la r  d o  v e r m e  ' 'T r i c h i n e l l a  s p ir a l is " ,  v is t o  a o  m ic r o s c ó p io .
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Os nematodos podem viver em 
água doce, no mar, em terrenos 
úmidos, ou parasitando animais e 
vegetais. Alguns vivem sem ne
nhum oxigênio (entretanto, parece 
que não conseguem completar seu 
ciclo biológico em total anaero
biose).

O s principais

Mais de cinqüenta espécies para
sitam o homem. As de maior inte
resse médico são: Trichuris tri- 
chiura, Trichinella spiralis, A ncy- 
lostoma duodenale, Necator ame- 
ricanus, Ascaris lumbricoides, 
Enterobius vermicularis, Wuchere- 
ria bancrofti, Brugia malayi, On- 
chocerca volvulus, Loa loa e Dra- 
cunculus medinensis.

A Trichinella spiralis é encon
trada no homem, no porco, em ra
tos domésticos, gatos, cães e ursos. 
Tçm o corpo branco. O macho tem 
cerca de 1,5 mm de comprimento, 
e a fêmea, até 4 mm.

No homem, a infestação ocorre 
pela ingestão de carne de porco 
contaminada e mal cozida. Na pa
rede intestinal do hóspede, a fêmea 
coloca ovos que depois se transfor
mam em larvas. Estas entram na 
corrente sanguínea e invadem os te
cidos, ocasionando, então, a 
doença chamada triquinose.

O Enterobius vermicularis 
(oxiúro) é o causador da entero- 
biose ou oxiurose, muito comum 
principalmente na população infan
til. O animal deposita seus ovos du
rante a noite na região perianal. As 
pessoas infectadas sentem pruridos 
anais , em conseqüência do deslo
camento do verme para depositar 
seus ovos.

A lombriga comum, Ascaris 
lumbricoides, é um nematodo 
branco ou cor-de-rosa, que pode 
chegar a ter mais de 30 cm de com
primento. Vive no intestino delgado 
do homem, em número de quatro a 
dez. (Há casos em que essa-popula- 
ção chega a ser superior a quinhen
tos indivíduos, formando grandes 
novelos.) Quando a pessoa conta
mina-se pela ingestão dos ovos 
(que podem estar na água ou na 
terra), as larvas chegam ao estô
mago, passando para o intestino 
delgado; perfuram a mucosa intes
tinal e, penetrando na corrente san
guínea, vão para o fígado. Depois 
de uns quatro dias, seguem para _o 
pulmão, atingem a traquéia e o esô
fago, caem novamente no intestino, 
onde crescem e multiplicam-se, 
completando o ciclo biológico da 
espécie.

O Ancylostoma duodenale, ver
me causador do amarelão, mede 8 
a 15 mm e está equipado com gan
chos e dentículos que usa para fi
xar-se e lacerar a parede do hospe
deiro. A infestaçao maciça des
ses parasitas pode causar quadros 
graves, tanto pela perda de sangue 
como pela lesao do tecido.

O Wuchereria bancrofti também 
causa sérias complicações no ho
mem. Os adultos vivem nos gân
glios linfáticos e as microfilárias 
são encontradas no sangue e na 
corrente sanguínea periferica. Pa
rece haver uma coincidência entre 
as migrações ̂ periódicas para a cir- 
culaçao periferica e a atividade de 
certas espécies de mosquitos.

P t

m i
í-í-íí-af
tívrvíM,

f fm

—
&Xíll

—-

i

O tam anho dos nem atodos vai de 0,1 m ilím etro até mais de 1 metro, mas a form a varia pouco. A  figura m ostra: 
cavidade bucal cilíndrica (A ) e em  estilete (B  e C ) ;  cutícula (1 ), lúm en (2 ) e m úsculos (4  e 9 ) do esôfago; lábio 
(3 ) ;  estilete (5 ) e suas protuberâncias basais (6 ) ;  esqueleto cefálico (7 ); e anfídeo (8 ).

Quando estes tornam-se ativos e pi
cam os hóspedes, as microfilárias 
estão na corrente periférica e pene
tram  no sangue do próprio mos
quito. O desenvolvimento no inte
rior do organismo do inseto 
implica migração pelas paredes in
testinais e pelos músculos toráci
cos, até chegarem à trompa, de 
onde podem passar para outro hos
pedeiro, quando o mosquito o pi
car.

A filariose grave tem como con
seqüência o bloqueio dos vasos lin
fáticos por grande número de ver
mes. Esse fenômeno ocasiona a 
tumefação e um crescimento dos 
tecidos do hospedeiro, principal
mente nos membros inferiores, nas 
mamas e no escroto, causando ele
fantíase.

O Loa loa é muito comum na 
África. Vive no tecido subcutâneo 
do homem, atravessando, às vezes, 
o globo ocular.

O Dracunculus medinensis é um 
parasita encontrado na índia, Ará
bia e África. O hospedeiro interme
diário é um pequeno crustáceo, in
gerido com a água.

A fêmea madura grávida locali
za-se geralmente na parte inferior 
da perna ou então no tornozelo do 
hospedeiro, onde costuma se for- 
taar uma úlcera.

Com a imersão da perna em 
água, as larvas escapam para p ro
curar o hospedeiro intermediário. 
Os doentes enrolam o verme em 
uma vareta e o retiram aos poucos, 
dando algumas voltas por dia, já  
que as fêmeas alcançam mais de 1 
metro de comprimento.

C o r t e  t r a n s v e r s a l  d a  lo m b r i g a ,  m o s t r a n d o  a  c u t íc u la  e x t e r n a ,  u m a  f i le ira  d e
células m usculares, o espaço pseudocelom ado e o tubo intestinal. VEJA TAM BÉM : Parasitismo.
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Neolítico

O termo “neolítico” — período 
da pedra polida — foi criado em 
1865 pelo naturalista inglês Sir 
John Lubbock (1834-1913), em sua 
obra Prehistoric Times, em oposi
ção ao paleolítico* (período da pe
dra lascada). Embora essas expres
sões permaneçam como elementos 
auxiliares para a classificação dos 
tempos pre-históricos, o conceito 
de neolítico mudou consideravel
mente. O polimento dos objetos de 
pedra tornou-se um aspecto quase 
secundário para a caracterização 
das culturas desse período.

Costuma-se localizar o início do 
Neolítico em uma época que oscila 
entre 9000 e 6000 anos a.C.; suas 
conquistas estenderam-se por toda 
a Europa ocidental e Extremo 
Oriente, com uma_ diferenciação 
cronológica, de região para região.

“ Revolução neolítica”

A “revolução neolítica” m arca o 
fim de um sistema de vida nômade, 
de caça e coleta, que aos poucos é 
substituído por um novo tipo de 
vida, quando o homem descobre a 
agricultura, domestica os animais e 
se fixa ao solo.

Embora houvesse uma grande 
diversidade de culturas neolíticas 
regionais, um substrato era comum 
a todas: a prática da agricultura em 
aldeias fixas, economia mista li
gada à terra e à criação, uso de fer
ramentas especializadas, elabora
ção de cerâmica e tecelagem.

A maioria das civilizações histó
ricas concentrou-se próximo aos 
grandes rios —  Eufrates e Tigre,
Nilo e Indo. No entanto, o nasci
mento da agricultura e as origens 
da vida sedentária ocorreram em 
regiões mais altas, onde cresciam, 
em estado selvagem, os protótipos 
das sementes que seriam futura
mente cultivadas, sobretudo o trigo 
e a cevada. Assim, os primeiros es
tabelecimentos neolíticos localiza
ram-se em alguns pontos do 
Oriente Próximo, que se estendia 
da Palestina, Síria e Cilicia, até o 
sopé das zonas montanhosas^ da 
Turquia e norte do Iraque e Irã, li
toral Cáspio e Turquestao.

E difícil relacionar a descoberta 
das inovações neolíticas a grupos 
específicos. Pode-se dizer, no en
tanto, que o estabelecimento de 
uma nova forma de economia de
veu-se a comunidades que enfrenta
ram  a mesma dificuldade: o resse- 
camento que marcou o início do 
período neotérmico da Terra.

Os lells, montes formados por 
sucessivos restos de cidades cons
truídas umas sobre as ruínas de ou
tras, encontrados no Oriente Pró
ximo e Médio, têm sido uma 
importante fonte para as pesquisas 
arqueológicas. Pelas escavações 
efetuadas no tell de es-Sultan, sítio 
da antiga Jericó, na Jordânia e no 
túmulo de Jarmo, no sopé das mon
tanhas Curdas, no norte do Iraque, 
inferiu-se que em seus primeiros es
tágios, o neolítico correspondeu a
um a aglomeração sedentária de A domesticação de animais foi uma inovação básica da revolução neolítica. (Pinturas rupestres de Tassili.

agricultores de nível tecnológico 
muito primitivo. Embora já  conhe
cessem a domesticação de animais 
e a cultura de cereais, ignoravam, 
na maioria dos casos, a cerâmica.

A cerâmica e outras 
atividades

A descoberta da  cerâmica, possi
velmente ocasional (ao queimar a 
argila), deve ter ocorrido por volta 
de fins do sexto milênio antes de 
Cristo^Os principais centros de fa
bricação localizavam-se na Cilicia 
e Síria ocidental, com contatos até 
Jericó, no sul; no norte do Iraque 
e Síria oriental; e no planalto ira
niano. A cerâmica sirociliciana de 
Yumuk Tepe, Ugarit e Biblos —* 
compreendendo potes simples, bem 
queimados e decorados com filas 
horizontais de impressão de con
chas — somava-se uma indústria 
lítica muito rica, incluindo lâminas 
e ceifadoras, machados polidos e 
pontas de lanças, além de uma nas
cente atividade têxtil. Traços seme
lhantes de cultura encontravam-se 
na camada básica de Hassuna, 
perto de Mosul, no norte do Iraque, 
onde a criação de gado predomi
nava sobre a agricultura.

A existência de uma zona de cul
tura comum do leste do Mediterrâ
neo ao Tigre, comprovada pelos 
motivos na cerâmica — desenhos 
em forma de espinha de peixe, en
contrados em Mersin, Hassuna ou 
Nínive — , tendia a desaparecer 
com o surgimento de formas parti
culares e regionais na confecção da 
cerâmica. Isso aconteceu em Halaf, 
onde ocorria grande variedade de 
formas e decorações.

O planalto iraniano, juntamente 
com o Baluquistão e o Afeganistão,
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apresentou condições que possibili
taram  o aparecimento de socieda
des baseadas na agricultura mista. 
Entretanto, sabe-se muito pouco a 
respeito de suas primeiras comuni
dades — Bakum e Sialk, esta fun
dada provavelmente por volta de 
4300 a.C.

No Egito, destacaram-se as Co
munidades neolíticas de Faium e 
Merinde, onde a caça, a pesca e a 
coleta provavelmente predomina
ram sobre a agricultura e a criação. 
De qualquer forma, já  refletiam o 
reconhecimento de uma ordem so
cial e de uma organização de vida 
comunal, através da disposição de 
suas palhoças em filas regulares.

O neolítico na Europa

Do Oriente Próximo, o modo de 
vida neolítico atingiu pouco a 
pouco a Europa, através do Cáu- 
caso, das regiões balcânicas e da 
Europa central e, pelas costas me
diterrâneas, a Itália e a península 
Ibérica. Essa difusão ocorreu de 
modo gradativo. _Na maioria dos 
casos, as inovações neolíticas so
maram-se aos costumes mesolíticos 
(período de transição entre o Pa
leolítico e o Neolítico), não exis
tindo uma substituição imediata de 
um tipo de cultura por outro.

Em toda a Europa central, do 
Drave ao Báltico, e do Vístula ao 
Mosa, onde as camadas de “ loes” 
proporcionavam solos de fácil cul
tivo, encontravam-se as aldeias e 
cemitérios danubianos, onde predo
minava o cultivo de cereais. Apesar 
de dominar amplo território, essa 
cultura apresentava grande unifor
midade nas formas das vasilhas 
machados e adornos.

Os danubianos adotavam o sis
tema de rotação de culturas, para 
evitar o desgaste rápido da terra. E, 
com o cansaço do solo, abandona
vam a aldeia —  geralmente com
posta por umas trinta casas — e 
saíam à procura de novos campos 
para o cultivo.

Após o abandono dessa região 
pelos danubianos, instalou se ai ou
tro povo: os ocidentais. Em seus 
primeiros aldeamentos —  na 
Suíça, França, Bélgica e Grã-Bre
tanha, — , cuUivavam cereais, linho 
e talvez maçãs. Mas sua principal 
fonte de alimentação era o gado. 
Apesar de pastores, não eram nó
mades, erguendo as habitações la
custres da Suíça e acampamentos 
com fossos e paliçadas na Grã-Bre
tanha e no Reno.

Por volta de 2000 a.C., a cultura 
neolítica penetrou também nas 
ilhas do Egeu, na Itália e na Sicília. 
Na Espanha, o solo era cultivado 
desde a colina de El Garcel até Al- 
meria. A cultura da área apresen
tava pontos de contato com a do 
Egito pré-dinástico e m antinha re
lações com o norte da África.

As primeiras comunidades

A revolução neolítica proporcio
nou o aparecimento de comunida
des, aldeias ou vilas, ocupando ex
tensões de 1,5 a 6,5 acres, que 
constituíam organismos sociais. Os 
membros cooperavam em tarefas 
coletivas, com divisão do trabalho 
diretamente relacionada ao sexo. 
As mulheres deviam cuidar da

aragem do solo, moer e cozinhar os 
grãos, fiar, tecer e fabricar roupas, 
confeccionar os potes, preparar or
namentos e objetos mágicos. A lim
peza do terreno para o cultivo, a 
construção das habitações, a cria
ção do gado, a pesca e o fabrico de 
ferramentas e armas seriam tarefas 
masculinas.

Geralmente, a aldeia era ainda 
auto-suficiente, produzindo quase 
tudo para consumo interno. No en
tanto, os contatos com outras re
giões eram mais ou menos freqüen
tes: por exemplo, os camponeses 
danubianos da Hungria usavam en
feites feitos com conchas do Medi
terrâneo. Artigos de luxo, pedras de 
corte (como as obsdianas da Ásia 
Menor e da Europa central), j ades 
para cabeças dos machados, potes 
de cerâmica e outros utensílios 
eram comerciados através de lon
gas distâncias.

Parece ter havido uma infinidade 
de aldeias comunitárias com for
mas próprias de governo, exercidas 
talvez por grupo de aldeões ou con
selho de anciaes. A organização em 
clãs, sobrevivência de tempos ante
riores, pouco a pouco foi se enfra
quecendo. A atividade religiosa 
também pode ter proporcionado a 
criação de formas especiais de che
fia e de liderança. No sudoeste da 
Ásia e no vale do Nilo, antes do 
fim do estágio neolítico, as comuni
dades aldeas começaram a desen
volver-se no sentido da formação 
das grandes teocracias que iriam 
surgir nos tempos dinásticos.

Os antigos sistemas alteraram-se 
também devido às conquistas e à 
imposição de hegemonias. A ex
pansão demográfica propiciou a 
expansão espacial, a criação de al- 
deias-filhas e a disputa da terra por 
grupos rivais. Aparentemente, os 
primitivos neolíticos eram pacífi
cos (não há armas em seus túmu
los). Entretanto, nas últimas cam a
das neolíticas, as aldeias já  
apresentam fortificações comple
xas e as tumbas aparecem repletas 
de armas.

Em camadas sucessivas de tells 
em aldeamentos nos Balcãs, Gré- 

A  descoberta da cerâmica também marca o neolítico. (Objetos do Saara.) cia, Anatólia, Síria, Irã, verifi
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cam-se mudanças radicais na cul
tura. Isso significa que houve a 
substituição de uma sociedade por 
outra, por meio da conquista, ex
pulsão ou escravização.

Afora isso, a especialização das 
tarefas e profissões propiciou o 
aparecimento de um espírito mais 
individualista, que se traduz inclu
sive na transiçao da propriedade 
comunal para a propriedade fami
liar (assumindo a família a posição 
de celula de produção) e mesmo in
dividual.

Em relação à religião, não houve 
uma ruptura radical com o pas
sado. A deusa-mãe paleolitica per
sistiu: porém, seu atributo principal 
de encarnação da fertilidade ga
nhou mais intensidade. Os rituais 
foram ajustados ao ciclo agrícola e 
a idéia de morte e ressurreição as
sumiu um significado mais amplo 
e mais profundo. Os mortos eram
en terrados com  um a p ro v is ão  para
a vida futura, mas, como não havia

aristocracia ou chefes principescos, 
os túmulos apresentam-se bastante 
simples.

A maior ruptura com o Paleolí
tico ocorreu na arte. A cerâmica 
abriu um imenso campo de possibi
lidades para a criação de novas for
mas e motivos decorativos que va
riavam de região para região. O 
culto da deusa-mãe e os ritos fune
rários megalíticos provocaram o 
surgimento de vários tipos de esta
tuetas e inscrições em pedra. Na ar
quitetura, além dos monumentos 
megalíticos existiam moradias fei
tas com galhos de árvore, madeira 
ou tijolo, que já  preconizavam a re
volução urbana que ocorreria na 
Idade do Bronze*.

VEJA TAM BÉM : A  rqueologia; 
Bronze, Idade do; Paleolítico; Pré-
h is tó r ia ;  P r im it i v a ,  A .r te ;  R u p e s tr e ,
Arte.

Neo 
malthusianismo

Chineses e gregos da Antigui
dade observaram desvantagens no 
excesso populacional. Confucio* e 
seus seguidores acreditavam que 
um crescimento demográfico exces
sivo poderia implicar a redução do 
nível de vida das pessoas. E afirma
vam que a manutenção de um 
equilíbrio entre o solo agrícola dis
ponível e a população* era de res
ponsabilidade dos governantes.

Platão* e Aristóteles* acredita
vam que o pleno desenvolvimento 
das potencialidades humanas só se
ria atingido quando a proporção de 
pessoas em dado território favore
cesse a auto-suficiência económica 
e o bom funcionamento do go
verno. Como meios de controle po
pulacional, apontaram o baixo 
nível de reprodução, o aborto*, a 
conquista dos novos territórios e a 
migração*.

A questão demográfica voltou a 
atrair a atenção dos pensadores no 
fim do século XVIII, com o início 
da Revolução Industrial*.

Em 1798, o Reverendo Thomas 
Malthus* publicou na Inglaterra 
seu Ensaio sobre o Princípio da Po
pulação, defendendo a tese de que 
a capacidade do homem para pro
duzir seus meios de subsistência 
era limitada e bem menor que sua 
capacidade de reprodução: a popu
lação parecia crescer em progres
são geométrica, enquanto a quanti
dade de alimentos aumentava 
apenas em progressão aritmética. 
Assim, para Malthus, a humani 
dade estaria condenada a morrer de 
fome, a menos que houvesse freios 
eficazes ao crescimento demográ
fico. Como os gregos, ele conside
rava que o principal freio era o alto 
índice de mortalidade*, acrescen
tando que isso decorria das más 
condições de vida da classe traba
lhadora. Na medida em que melho
rassem as condições sócio-econô-

micas e se elevasse o padrão médio 
de vida, haveria níveis cada vez 
mais altos de reprodução, e um au
mento da pobreza. Como solução, 
recomendava que cada indivíduo 
adiasse seu casamento até a exis
tência de condições favoráveis para 
a constituição da família*. Essa 
medida deveria ser reforçada pela 
criação de barreiras institucionais e 
psicológicas ao casamento precoce 
e ao grande número de filhos.

As teses de Malthus marcaram o 
início de uma polêmica sobre a 
possível necessidade de controle 
populacional, que foi aceita por 
economistas clássicos, como Ri
cardo*, e rejeitada por outros, 
como Marx*. De qualquer modo, 
seu pessimismo quanto à capaci
dade humana de multiplicar os 
meios de subsistência foi superado 
pela evolução histórica, já  que ele 
não previu que a evolução da tec
nologia permitiria, pelo menos nas 
regiões mais desenvolvidas, um 
crescimento maior de produção de 
alimentos do que da populaçao.

Teoria da transição 
demográfica

Acompanhando o ressurgimento 
da preocupação com o crescimento 
populacional, depois de 1929, apa
rece a teoria da transição demográ
fica, que divide em três estágios a 
evolução das populações dos países 
industrializados: no primeiro, os 
níveis altos e não controlados, 
tanto de fertilidade como de m orta
lidade, manteriam em nível muito 
baixo o crescimento; no segundo, a 
persistência de níveis ainda altos e 
não controlados de fertilidade con
trastaria com uma grande diminui
ção dos níveis de mortalidade, re
sultando dai um crescimento 
acelerado da população; no último 
estágio, seria exercido um controle 
que diminuiria também os níveis de 
fertilidade, restabelecendo o equilí
brio e tornando o crescimento no
vamente constante.

No entanto, nos países não in
dustrializados, a aplicação de mo
dernas técnicas sanitárias fez com 
que neles a mortalidade caísse rapi
damente, mas a fertilidade se man-

Para Malthus. o crescimento da população mataria de fome a humanidade.

Cerâmica Ifgure (esq.), do Neolítico médio, encontrada na caverna das Areias 
Cândidas, e vaso chinês ornamentado com pintura (2500/2000 a.C .).

A  prática da agricultura tornou possfvel a sedentarizaçào. (M ó Ifgure.)
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cipnal levou ao reinicio de declara
ções e publicações alarmistas. Pre
gava-se a aplicação intensa da 
ciência para o aumento da produ
ção de recursos e a redução dos 
nascimentos. Entretanto, a evolu
ção econômica mundial nas déca
das de 50 e 60 não justificou o 
alarma criado em torno do cresci
mento das populações.

Ainda assim, muitos autores 
passaram a afirmar que nos países 
subdesenvolvidos, o acelerado cres
cimento demográfico pressiona ex
cessivamente a quantidade de re
cursos disponíveis: desse modo, o 
número de consumidores aumenta
ria em proporções sempre maiores 
que o produto nacional, e a divisão 
deste entre a população só poderia 
resultar numa renda per capita 
sempre menor. Esse tipo de argu
mento é criticado por não vincular 
o produto nacional ao tamanho da 
população que o realiza (o au
mento do produto também depende 
do aumento da mão-de-obra), nem 
ao tamanho da população econo
micamente ativa (ou em idade de 
trabalhar) e sua produtividade. O 
persistente crescimento da renda 
per capita na maioria dos países, 
mesmo subdesenvolvidos, mostra 
que não é verdadeira a inviabili
dade apontada por aqueles autores.

Outra linha de argumentação 
procura apontar os efeitos econô
micos do crescimento demográfico 
acelerado: a estrutura de idades 
apresenta elevada proporção de 
crianças a serem sustentadas pelas

Muitos defensores da política de Controls da natalidade utilizam -se dos argum entos da teoria m althusiana. pessoas ativas, que geraria uma

tivesse elevada. A maioria dos paí
ses africanos, asiáticos e 
americanos apresentava ainda, no 
início da década de 70, altas taxaj 
de crescimento populacional. E 
nessa fase que a fertilidade passa a 
assumir o papel principal na dis
cussão sobre a dinâmica popula
cional dos países.

A idéia de que um crescimento 
populacional acelerado perpetuaria 
a condição de subdesenvolvimento 
foi o ponto de partida do chamado 
pensamento neomalthusiano.

Numerosos encontros sobre 
questões de população realiza
ram-se depois da Segunda* Guerra 
Mundial, reunindo interesses nacio
nais e internacionais, e resultaram 
na organização de informações so
bre as tendencias de crescimento 
demográfico. O objetivo era incen
tivar a formulação de políticas po
pulacionais que permitissem a im
plantação de programas de 
planejamento familiar nos países 
não desenvolvidos.

Em 1954, por_ exemplo, a Orga
nização das Nações Unidas promo
veu um encontro internacional em 
Roma, no qual se constatou que a 
população mundial já  atingia 1,5 
bilhão de pessoas e era acrescida 
anualmente de 34 milhões. A taxa 
anual de crescimento demográfico 
mundial era cada vez mais alta e 
nada parecia indicar que essa situa
ção se alterasse a curto ou médio 
prazo.

A suposição de que nos países 
subdesenvolvidos o ritmo de desen
volvimento econômico pudesse não 
acompanhar o crescimento popula- Contribuindo para diminuir a taxa de mortalidade, medidas sanitárias podem provocar um aumento demográfico.
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Reaproveitamento do lixo: tentativa da preservar recursos não renováveis.

pressão excessiva do consumo so
bre a formação de capital*; isso se
ria particularmente grave para os 
países subdesenvolvidos, onde os 
recursos para investir são peque
nos. Desse modo, o acelerado cres
cimento demográfico expande o fa
tor força de trabalho, que já  seria 
abundante, mas reduz o fator capi
tal, sempre escasso nesses países. 
Além disso, quanto maior a força 
de trabalho, tanto maior a necessi
dade de acumular capitais, criar 
empregos e aumentar a produtivi
dade. Essa argumentação deixa, en
tretanto, de considerar que o cresci
mento populacional é essencial ao 
dinamismo da economia, pois dele 
depende o tamanho do mercado in
terno e, portanto, as viabilidades 
técnicas modernas de produção.

Planejamento familiar e
desequilíbrio ecológico

Alguns autores neomalthusianos 
admitem que o planejamento racio
nal dos nascimentos não é um pro
cesso isolado. Reconhecem que a 
adoção do planejamento familiar* 
é resultado de outros fatores, tais 
como o padrão de vida, nível edu
cacional, urbanização, etc. Acres
centam que a família numerosa 
tende a desaparecer nos países alta
mente desenvolvidos, pois, na me
dida em que o padrão de vida das 
pessoas melhora, o nível de aspira
ções também se eleva, implicando 
maiores despesas familiares: um 
grande número de filhos para ali
mentar, vestir e educar lim itaria as 
possibilidades de alcançar aquele 
nível de aspirações.

Outra linha do pensamento neo-

malthusiano preocupa-se com o 
equilíbrio ecológico entre o homem 
e seu meio ambiente, voltando-se à 
idéia de Malthus quanto à capaci
dade limitada da tecnologia hu
m ana em explorar e renovar os re
cursos naturais: pois o homem 
estaria poluindo seu meio ambiente 
e esgotando os recursos não reno
váveis da Terra.

Para o ecólogo neomalthusiano, 
as soluções para os problemas eco
lógicos seriam de natureza bioló
gica e não tecnológica. As opções 
para a humanidade seriam: ou 
crescer desenfreadamente e enfren
tar a mortalidade em massa, ou 
tentar conseguir um equilíbrio na
tural com o ambiente, o que exigi
ria, além da adoção de um estilo.de 
vida menos destrutivo (com maior 
utilização dos recursos renováveis 
e menor utilização dos não renová
veis), um controle voluntário e per
manente da natalidade. Alguns 
propõem um “congelamento” do 
desenvolvimento tecnológico, 
acompanhado de retorno a um 
modo de vida mais simples e primi
tivo, e menos destrutivo. Retorna 
assim o pessimismo original de 
Malthus, estimulado pela intensa 
discussão desenvolvida no início da 
década de 70 sobre a preservação 
do meio natural.

VEJA TAM BÉM : Demografia: 
Desenvolvimento Econômico e So
cial; Ecologia; Família; Familiar, 
Planejamento; Migração; Mortali
dade; Natalidade; Nupcialidade; 
Poluição; População; Populacio
nal, Política.
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"D e  Stijl" (ao alto), revista dos artistas ligados ao neoplasticismo. Abaixo. 
"Tapeçaria", óleo de V. Doesburg, um dos criadores do movimento.

Neoplasticismo

Em 1917, os pintores holandeses 
Theo van Doesburg*, Vilmor Hus- 
zar e Piet Mondrian*, o arquiteto 
Jacobus J. Pieter Oud (1890-1963) 
e o poeta Antoine Kok organiza
ram um grupo artístico que se pro
punha desenvolver, até suas últi
mas conseqüências, os elementos 
geométricos da pintura cubista de 
Braque* e Picasso*. Deram-lhe o 
nome de De S tyl e criaram, como 
órgão oficial, uma revista com o 
mesmo nome. Mais tarde entraram 
para o grupo os arquitetos Robert 
van’t HofF, R. G. Rietvald 
(1888-1964) e Cor van Eesteren, o 
pintor Bart van der Leck 
(1876-1958), o escultor belga 
George Vantongerloo (1886-1965) 
e o cineasta alemão Hans Richter 
(1888- ). Nasceu assim o movi
mento que seria conhecido como 
Neoplasticismo.

Seu principal representante, ini
cialmente, foi Theo van Doesburg, 
homem de múltiplas atividades: 
conferencista, teórico e divulgador 
com vasta bibliografia.

Sobre o N eoplasticism o, dizia
ele em 1917: “ Nossa pintura é uma

pintura concreta e não abstrata, 
porque superamos o período das 
pesquisas e experiências especulati
vas. Na procura da pureza, os ar
tistas eram obrigados a abstrair-se 
das formas naturais que mascara- 
vam os elementos plásticos e a eli
m inar as formas da ‘natureza’, 
substituindo-as pela forma ‘arte’. 
Pintura concreta e não abstrata, 
porque nada há mais real que uma 
linha, uma cor, uma superfície. É a 
concretização do espírito criador” .

Theo van Doesburg interes
sou-se pessoalmente em mostrar os 
componentes essenciais da arquite
tura: linhas, superfícies e planos in- 
tersecantes, volumes desarticulados 
e decompostos. Juntamente com o 
arquiteto Cor van Eesteren, reali
zou o projeto de uma casa de 
campo em que toda a massa está 
quebrada em volumes e estes em 
planos que se entrecortam.

Após a morte de Theo van Does- 
•burg, em 1931, o mais influente re
presentante do Neoplasticismo pas
sou a ser Piet Mondrian. Antes de 
pertencer ao grupo De Stijl, Mon
drian pintava paisagens naturalis- 
tas em tons escuros, revelando in
fluências de George Hendrik 
Breitner (1857-1923). Depois disso, 
absorveu novas influências, e o 
contato com Jan Toorop 
(1858-1928) no Círculo Simbolista 
Holandês resultou em maior ênfase
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nas linhas longas e onduladas, 
como no quadro IVoods at Oele, de 
1908. Nessa pintura revela-se uma 
crescente tendência à simplificação 
e generalização das formas. Mas 
foi o contato com a pintura de Cé- 
zanne* o fator que precipitaria 
Mondrian no caminho da abstra
ção.

Passos preliminares nesse sen
tido podem ser observados em sua 
série Árvores (J909-1911), com 
trabalhos que vao desde a quase 
pura representação figurativa até a 
mais completa ordenação abstrata 
de pequenos arcos e linhas retas, 
recobrindo a superfície da tela. 
Este último estágio da série reflete 
uma aproximação com o cubismo 
de Braque e Picasso, artistas que 
Mondrian conheceu durante sua 
primeira viagem a Paris, em 1911.

Aos poucos, ele abandonou as li
nhas curvas, substituindo-as por re
tas. No entanto, ao contrário dos 
cubistas, Mondrian deu maior im
portância às linhas do que aos pla
nos nelas contidos. Assim, Mon
drian criticou os cubistas por não 
terem levado até o fim as conse
qüências de suas descobertas, a fim 
de obterem realidades puras, abso
lutas e universais.

“ O Neoplasticismo” , afirma 
Mondrian, “pode chamar-se igual
mente pintura abstrata e real, por
que o abstrato pode ser expresso 
por uma realidade plástica. Está 
nele mesmo a essência caracterís
tica da plástica nova na pintura. 
Ela é uma composição de planos 
retangulares em cor, exprimindo a 
realidade mais profunda. . . Os 
planos coloridos, tanto por posição 
e dimensão como pela valorização 
da cor, exprimem plasticamente re
lações, e não form as^. . Na plás
tica nova, a pintura não se exprime 
mais pela capacidade aparente, que 
dá a expressão natural; pelo con
trário, ela se exprime plasticamente 
pelo plano no plano (traçado plano 
na superfície plana).”

D o cavalete para os edifícios

Em 1914, Mondrian deixou Pa
ris e regressou à Holanda, onde foi 
obrigado a permanecer até o fim da 
Primeira Guerra Mundial (1918). 
Fundou nessa época, em Larem, 
nos arredores de Amsterdam, um 
pequeno centro artístico onde ficou 
conhecendo Theo van Doesburg e 
o pintor Bart van der Leck. Este úl
timo influenciou profundamente 
Mondrian, que passa, em 1917, a 
usar retângulos com cores primá
rias e luminosas, contra fundo 
branco ou cinza. E o caso da tela 
intitulada Composição em A zu l B.

Nesse período Mondrian desen
volveu a idéia de que a vitalidade 
universal se expressa por oposições 
fundamentais, que poderiam ser 
simbolizadas plasticamente pelo 
ângulo reto, resultante da intersec
ção de linhas retas vertical e hori
zontal. A partir dessa idéia, passou 
a pintar quadros com retângulos 
distribuídos e articulados sobre a 
tela.

Mondrian procurava realizar 
dois objetivos fundamentais: liber
tar a pintura da imitação da natu
reza (e mesmo de referencias a ela), 
sem deixar de expressar vitalidade; 
estabelecer relações puras de com-

Mondrian ("Composição em Azul B ". à esquerda) desenvolveu elementos do Cubismo de Picasso. ("O  Violino".)

O racionalismo na arquitetura neoplástica: igreja projetada por Oud.

posição que, por sua generalidade, 
poderiam ser aplicadas às demais 
artes, desde a arquitetura até a ti
pografia.

Assim, o arquiteto Mies van der 
Rohe* apresentará, posteriormente, 
clara influência neoplástica nas 
plantas de casas do pavilhão ale
mão das exposições de Barcelona 
(1929) e de Berlim (1931). O arqui
teto oficial do grupo De St\jl foi Ja- 
cobus J. Pieter Oud.

A entrada oficial do Neoplasti
cismo na arquitetura moderna in
ternacional foi determinada por vá
rios acontecimentos, como a 
presença de Van Doesburg como 
professor na Bauhaus* a partir de 
1922, e a publicação, na coleção 
Bauhausbücher (dirigida por Gro- 
pius* e por Moholy*-Nagy), das 
obras de P. Mondrian, de Van 
Doesburg e de J. P. Oud. A partir 
daí, a tendência neoplástica tor- 
nou-se um dos componentes bási
cos da arquitetura racionalista.

Os princípios estéticos de Mon
drian e do De Stijl encontram-se 
expostos em seu livro O Neoplasti
cismo (1920). O título teria sido su
gerido pelo teósofo Schoenma- 
ckers, por quem Mondrian foi in
fluenciado, estabelecendo relações 
entre a nova maneira de conceber 
as artes plásticas e a teosofia.

Em 1925, Mondrian abandona o 
De Styl, tendo como principal ra
zão o novo desenvolvimento dado 
por Van Doesburg ao Neoplasti
cismo, que, introduziu a diagonal 
em seus quadros, originando o Ele- 
mentarismo. Após deixar o De 
Styl, Mondrian continua seus estu
dos teóricos, publicando em 1937, 
pelo Circle, em Londres o mais im
portante deles: A rte  Plástica e Arte  
Plástica Pura.

Case de Stuttgart. na Alemanha, idealizada por Ludwig Mies van der Rohe.
VEJA TAM BÉM : Abstracio- 
nismo; Cubismo; Mondrian.
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Expoentes do neo-realismo, Alberto Moravia (à esquerda) e Curzio Maláparte (A direita), fizeram de suas obras um eloqüente depoimento social.

Neo-Realismo

Com o fim da Segunda* Guerra 
Mundial e a derrocada do fas
cismo*, depois de sofrer duas inva
sões simultâneas (alemã e aliada), 
a situação da Itália era bastante de
soladora. Nesse clima, iria desen
volver-se um novo tipo de romance, 
que se denominou Neo-Realismo 
(inicialmente chamado de italian 
vogue, pela crítica americana).

O Neo-Realismo não era um 
movimento, pois lhe faltava um 
program a; nem uma tendência, 
um a vez que era extremamente va
riado e complexo em sua “unifor
midade”. Essa corrente era, acima 
de tudo, uma posição consciente 
frente à realidade, uma exegese'rea 
lista da sociedade. A ficção neo- 
realista caracteriza-se por sua lin
guagem simples e direta, repro
duzindo elementos populares e ex
pressões familiares, se atendo a si
tuações verossímeis descritas com 
extremo realismo. As personagens 
definem-se a partir da região onde 
vivem, e do oficio que exercem.

As raízes da corrente estao no 
Verismo (escola literária italiana 
do fim do século XIX, semelhante 
ao Realismo* francês), e sua obra 
pioneira data de 1929 (Os Indife
rentes, de Moravia*).

Apesar de a literatura de outros 
países apresentar características se
melhantes, foi na Itália que o Neo- 
Realismo atingiu proporções maio
res, dadas suas condições par
ticulares. Com a consolidação 
do Estado fascista, os intelectuais 
exilavam-se ou simplesmente silen
ciavam. A crise literária acírrou-se 
com a censura e com a divisão 
ideológica dos escritores, atingindo 
seu clímax no pós-guerra.

O Neo-Realismo pôde desenvol
ver-se dentro da crise geral da na
ção, a partir de um dado novo, de 
que muitos já  haviam se esquecido: 
a liberdade de expressão. O escritor 
podia falar da realidade em que vi
via, sem nenhum tipo de censura.

M odelos e precursores

Giovanni Verga*, com sua obra 
voltada para o povo e as condições 
sociais na Sicília, forneceu material 
para a ficção italiana, centrada na 
denúncia social. Por essa razão, os 
críticos apontam-no como o pai do 
Neo-Realismo, ao lado de Pier- 
Angelo Quarantotti Gambini 
^1910- ), que escreveu crua
mente sobre a çuerra numa região 
marginal da Italia, Francesco Jo- 
vine (1902-1950), que relatou em 
suas obras os problemas de uma 
província do sul da Itália, e ainda 
Cario Emilio Gadda (1892- ), 
cujas experiências lingüísticas ba
seadas em dialetos regionais muito 
contribuíram para despertar a

preocupação com a linguagem.
A obra do norte-americano John 

dos Passos* influenciaria vários es
critores neo-realistas, como Cesare 
Pavese* (que em 1930 escrevera so
bre Dos Passos), Alberto Moravia, 
Elio Vittorini (1908-1966) e Cario 
Bernari (1909- ). Dos Passos 
relatou a vida das grandes metró
poles, mostrando a realidade de 
seus habitantes num estilo inteira
mente novo: narração jornalística, 
entremeada de seqüências subjeti
vas e imagéticas (o que ele chamou 
de “ olho cinematografico”).

Guerra, miséria e violência

Os neo-reàlistas deixaram obras 
de cunho marcadamente social, 
pondo a nu a condição das classes 
oprimidas e marginalizadas. Cur
zio Malaparte*, com seus roman
ces Kaput (1943) e A  Pele (1949), 
seguiu largamente essa temática; 
suas obras constituem ura grande 
depoimento sobre a violência, a 
guerra, a prostituição e o mercado 
negro. Luigi Bartolini (1892- ) 
apresentou, em 1945, Ladrões de 
Bicicletas (posteriormente utilizado 
no cinema), em estilo documental, 
retratando o submundo romano. 
Mais jornalista que escritor, Barto
lini descrevia o universo dos peque
nos marginais, desvendando-lhes 
os motivos humanos.

Pioneiro do Neo-Realismo, Al
berto  M oravia seria o cron ista  da 
corrupção política em Roma, com

seus livros A Romana (1947), O 
Conformista (1952) e Contos R o
manos (1954). Já Elio Vittorini 
(1908- ) fez da guerra e da Re
sistência o núcleo central de suas 
obras, com Homens ou Não 
(1945), II Sempione Strizza l Oc- 
chio al Frejus (1947) e A s M ulhe
res de Messina (1949).

Um dos primeiros grandes neo- 
realistas modernos da literatura ita
liana foi Cesare Pavese*, escritor 
da região do Piemonte. Tido como 
o mais realista dos neo-realistas, 
seus livros Belo Verão (1949) e A  
Lua e a Fogueira (1950) são mar
cados pela violência, que considera 
a única válvula de escape para a 
miséria do mundo que retrata. 
Vasco Pratolini (1913- ) fez de 
sua própria vivência de proletário 
florentino o tema de seus rom an
ces: Metello (1955), Lo Scialo (O 
Desperdício; (1960) e História de 
Po bres A  mantes (1947).

Os neo-realistas do sul da Itália 
mostram em suas obras uma reali
dade totalmente diversa da das ci
dades do norte: subdesenvolvi
mento, superstição e velhas 
tradições. O piemontês Cario Levi 
(1906- ) fora exilado pelo fas
cismo para a paupérrima região da 
Lucânia, sobre a qual escreveu 
Cristo Parou em Eboli, obra que 
surpreendeu a Itália “ civilizada”, 
com sua linguagem jornalística, 
simples e direta; foi considerado 
um dos livros pioneiros do Neo- 
Realismo.
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Cario Bernari (1909- ), es
critor napolitano que durante o fas
cismo conseguira publicar um livro 
de esquerda (Os Três Operários), 
em Prólogo às Trevas deu um pa
norama da cidade de Nápoles nos 
últimos anos do regime de Musso- 
lini, e descreveu em Vesúvio e Pão
(1953) o pós-guerra dessa cidade, 
num tom de sutil humorismo. Giu- 
seppe M arotta (1902-1963) e Do- 
menico Rea (1921 ) foram 
cronistas dos aspectos simples e 
miseráveis da vida napolitana.

As tradições sicilianas, como o 
“machismo e a autoridade indis- 
cutida dos latifundiários, foram do
cumentadas em tom de sátira por 
Vitaíiano Brancati em O Velho 
com as Botas (1945), O Belo A n tô 
nio (1949) e Paolo, o Quentt 
(1955). Do sul, aparecem ainda 
Fortunato Semimara (1923- 
na Calábria e Rocos Sccofellaro 
(1924-1953)naLucânía.

N adecadade 1960, surgiu Cario 
Cassola (1917- ) com A ,  Ga
rota de Bube e Um Coração A  rido 
(1961), e Pier Paolo Pasolini, discí
pulo de Moravia e fortemente in
fluenciado por Gadda, em sua pes
quisa sobre dialetos provinciais, 
nas obras A Melhor Juventude
(1954), Ragazzi di Vita (1955) e 
Uma Vida Violenta (1959).

Nos últimos anos da década de 
1960, o documento social deu lugar 
a reflexões de caráter moral e psi
cológico, mas isso não significou o 
fim do Neo-Realismo, uma vez que 
a temática e a linguagem ainda so
brevivem, com modificações que 
não conseguiram estabelecer uma 
nova situação narrativa.

Uma proposta 
política

Em seu filme Roma, Città 
Aperta (Roma, Cidade Aberta; 
1945^, Roberto Rosselini descrevia 
a resistência da população romana 
ao fascismo, no fim da guerra. Era 
o início do Neo-Realismo no ci
nema. Filmado na rua, com atores 
semi-amadores e orçamento muito 
baixo, servindo-se de pedacinhos 
de película de 30 a 50 metros e sem 
a autorização prévia que todo pro
dutor necessitava para rodar, Ros
selini realizava um trabalho bas
tante representativo da crise em 
que seu país estava mergulhado.

Esse tipo de produção, divor
ciado dos esquemas cinematográfi
cos tradicionais, não constituía o 
essencial do Neo-Realismo. Era 
apenas um meio de fazer filmes li
gados aos problemas da sociedade 
italiana, um balanço dos anos de 
fascismo e de guerra.

Era também uma proposta polí
tica. Em 1945-46, um governo que 
incluía setores de esquerda expres
sava a ascensão momentânea das 
vontades populares, conferindo ao 
Neo-Realismo seu indispensável 
embasamento social. Entretanto, 
nem todos os participantes do mo
vimento estavam de acordo entre 
si. Giuseppe de S antis (1917- ), 
por exemplo, discordava radical
mente de Rosselini, Zavattini 
(1902- ) e Vittorio de Sica 
(1902-1974), alertando contra o pe
rigo de um realismo exterior e su
perficial, de conotação populista, 
desprovido de uma análise objetiva

A  linguagem era jornalística: Elio Vittorini (à esquerda) e Cario Levi (autor de Cristo Parou em Eboli 1.

Com "Rom a. Cidade Aberta" (em cima), Rosselini inaugurava o neo-realismo 
no cinema, que teve como precursor "Perdidos nas Trevas" (embaixo).

da sociedade. A análise proposta 
por De Santis procurava explicar 
as estruturas sociais. Pouco impor
tava para ele o material do ci- 
.íeasta.

Origens históricas

Uma longa preparação antece
deu o surgimento do Neo-Realismo 
cinematográfico. Na década ante
rior, a filmografia italiana fora do
minada por obras de propaganda 
fascista, como Luciano Serra, Pi
lota e Lo Squadrone Bianco, de 
Genina, ambos de 1932, La Nave 
Bianca (1941), de Rosselini, e Sci- 
pione L ’Africano  (1937), de Gal- 
lone. Esse último gênero —  “ mo- 
numentalidades históricas” — foi 
posteriormente ironizado por Fede- 
rico Fellini (1920- ) em Roma. 
Faziam-se também melodramas 
conhecidos como “dos telefones 
brancos” (símbolo de status social).

Todas essas produções estavam 
muito bem amparadas pelo go
verno fascista, que havia taxado 
fortemente os filmes estrangeiros, 
numa tentativa de fortalecer a pro
dução nacional. Essa política criou 
em 1932 o Festival de Veneza, a 
Direção Geral do Cinema em 
1935, e os fabulosos estúdios da 
Cinecittà, uma réplica italiana de 
Hollywood. Fundou-se também 
uma escola, o Centro Experimental 
de Cinematografia (1935), que, 
contra as expectativas do governo, 
logo se tornou um foco de resistên
cia intelectual contra o fascismo, 
onde os cineastas De Sica, Sol- 
dati (1906- ) e Lattuada 
(1914- ), o crítico Umberto 
Barbaro (1902-1959) e outros reali
zavam pesquisas e debates sobre o 
Realismo, assistiam a filmes sovié
ticos, reexaminando os realistas 
franceses, como por exemplo, Mar
eei Carné (1906- ), de quem 
Antonioni (1912- ) foi assis
tente, e sobretudo Renoir 
(1904- ), o mestre de Visconti 
(1906-1976)

A revisão do cinema italiano à 
luz do Realismo foi uma das tare-
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Um a das preocupações do neo-realismo foi o desemprego nas grandes cida
des. que inspirou "Ladrões de Bicicletas", dirigido por De Sica, em 1948.

Em cima, "Quatro Passos pelas Nuvens", de Blasetti, uma comédia de cos
tumes ; embaixo, "Obsessio” . de Visconti. obra de grande força dramática.

fas mais importantes desempenha
das por esses intelectuais.

Em busca de raízes

Os artistas e intelectuais do Cen
tro Experimental de Cinematogra
fia descobriram e valorizaram o 
filme Sperduti nel Buio (Perdidos 
nas Trevas; 1914). Tratava-se de 
um assombroso melodrama, onde 
uma mulher é seduzida e abando
nada por um aristocrata; mas, por 
trazer ao cinema a influência da 
corrente verista, o filme foi adotado 
como pai do Neo-Realismo.

O Centro procurava um passado 
cultural por cima dos anos de fas
cismo, e Sperduti, apesar de melo
dram a lacrimogêneo, adquiriu um 
valor de manifesto. Alem desse 
filme, uma tênue corrente realista, 
embora abafada pelo governo, 
mantivera-se presente ao longo da 
década de 1930, em comédias de 
costumes que valorizavam e ironi
zavam a vida cotidiana. É o caso 
de Gli Uomini, che Mascalzoni (Os 
Homens, que Patifes) de Camerini, 
de 1932. O proprio Blasetti

(1900- ), que se tornara uma 
espécie de artista oficial do sis
tema, com Sole (Sol; 1929); 1860 
(1933); e Vecchia Guardia (Velha 
Guarda; 1933), contribuiu bastante 
com esta linha, ao realizar Quattro 
Passi nelle Nuvole (Quatro Passos 
pelas Nuvens) em 1942. Este filão 
prolongou-se indefinidamente, com 
sucesso, passando pelas séries Pão, 
A  mor e . . . e D om  Camilo.

A consolidação do movimento

Um ano-chave foi 1942. Quattro 
Passi era uma timida e risoníia ma
nifestação de realismo diante de 
dois outros filmes realizados na
quele mesmo ano; Gente dei Po 
(Gente do Pó), documentário curto 
de Antonioni, e Ossesione (Obses
são), o filme de estréia de Lucchino 
Visconti (adaptação melodramá
tica do romance cie James Cain, O 
Carteiro Sempre Toca Duas Ve
zes). Esta obra rompe agressiva
mente com o cinema oficial e com 
o realismo tímido, ao apresentar, 
com incrível força dramática, a Itá
lia miserável — é a procura da rea

lidade contra os slogans políticos 
do fascismo. Ao que tudo indica, 
foi no ano de 1942 que de fato se 
cunhou a expressão “neo-realismo” 
(que, segundo Umberto Barbaro, 
nao deve designar apenas um ci
nema autêntico por sua visão hu
mana, mas tambem um cinema po
liticamente engajado, expressando 
idéias revolucionárias).

Quando Rosselini, dando uma 
reviravolta em sua carreira, reali
zou Roma, Città Aperta, o terreno 
estava preparado para o desenvol
vimento do Neo-Realismo. Os 
principais temas foram a guerra e 
a resistência, sobretudo nos filmes 
de Rosselini: Paisa, em 1946, e 
Germania, Anno Zero, em 1948; 
A n n i DUficili, de Zampa 
(1905- ), em 1947; Senza Pietà 
(Sem Piedade), de Lattuada, em
1948, e principalmente Sciuscià 
(Vítimas de Tormenta), realizado 
por De Sica em 1946 — a palavra 
sciuscià era a maneira pela qual os 
engraxates convidavam os solda
dos americanos a lustrar os sapa
tos, pretendendo dizer shoe shine.

Outro tema que se impôs no mo

vimento neo-realista foi o subde
senvolvimento do sul da Itália, em 
filmes como La Terra Trema (A 
Terra Treme) — uma das obras- 
primas de Visconti —  e, pouco 
mais tarde, In Nome delia Legge 
(Em N om e da Lei), em 1950, e II 
Cammino delia Speranza (O Cami
nho da Esperança), em 1951, am
bos de Pietro Germi (1914- ), 
e ainda Non C ’è Pace tra gli Ulivi 
(Não Há Paz entre as Oliveiras), 
feito em 1950 por De Santis.

A questão agrária do norte da 
Itália foi o tema de Riso Amaro  
(Arroz Amargo) por De Santis, em 
1949, e de II Molino dei Po (O 
M oinho do Pó), de Lattuada, em 
1949. Outra das preocupações do 
Neo-Realismo foi o desemprego 
nas grandes cidades, inspirando um 
de seus maiores filmes: Ladri di Bi- 
ciclette (Ladrões de Bicicletas;
1948) de Vittorio de Sica, e ainda 
Miracolo a Milano (Milagre em 
Milão; 1946), também de De Sica.

Com esses filmes, a nova cor
rente apresentava uma realidade 
social e estilística, embora nem to
dos reconhecessem seu valor. Com
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exceção de Roma, Città Aperta, 
que se tornou o filme italiano de 
maior bilheteria na temporada de 
1945-46, os sucessos da época 
eram Rigoletto (ópera), Fabiola 
(fil me histórico), II Diavolo Bianco 
(capa e espada), etc., ao passo que 
Sciuscià ocupava o 18.° lugar na 
preferência do público; Ladri di Bi- 
ciclette estava em 11.° lugar, Ger- 
mania, A nno Zero, em 46.°, e La 
Terra Trema, em 52.°, na tempo
rada de 1948-49. O público só que
ria divertir-se, e não se interessava 
por uma análise crítica de sua reali
dade.

A partir de 1949, o governo ini
ciou uma ofensiva a que o Neo- 
Realismo não tinha condições de 
resistir. Eleita, a Democracia 
Cristã tratou de impedir o desen
volvimento de um cinema que (em 
plena guerra* fria) poderia se tor
nar perigoso para ela. Ao lado de 
uma censura enérgica, o governo fi
nanciava produções que estivessem 
totalmente desvinculadas do Neo- 
Realismo. Todos esses fatores reu
nidos provocaram uma crise ideo
lógica entre os cineastas; no 
Congresso de Parma, realizado em 
1953, discutia-se a degradação do 
movimento. Nessa ocasião, Zavat- 
tini (1902- ) declarou: “O ci
nema italiano se tornará fino como 
uma hóstia, se lhe for tirado um 
pouco mais de liberdade” .

Um passo atrás

A nova corrente da década de 
1950 afastou-se muito dos temas 
centrais do movimento í}ue a prece
deu: problemas psicológicos, reli
giosos e metafísicos tornaram-se 
mais importantes. Ao lado de fil
mes voltados para a realidade so
cial, como Achtung, Banditi 
(1951), de Lizzani (1917- ) ou 
de uma análise histórica como 
Senso (Sedução da Carne; 1953) de 
Visconti, sobram do Neo-Realismo 
filmes como II Tetto (O Teto; 
1955), por De Sica, obra que Sar- 
tre* qualificou ironicamente de 
“compromisso entre o realismo crí
tico e a censura” . Rosselini reali
zou Francesco, Giullare di Dio 
(Francisco, Arauto de Deus), sobre 
São Francisco de Assis, em 1949, 
e Viaggio in Italia (Viagem na Itá
lia), em 1953.

Todavia, esse período conta com 
obras bastante significativas, tais 
como os primeiros filmes de Fellini 
—  I  Vitelloni (Os Boas-Vidas; 
1953), La Strada (Na Estrada da 
Vida; 1954), / /  Bidone (A  Trapaça; 
1955) e Le Notti di Cabiria (Noites 
de Cabiria, 1957) —  e também os 
de Antonioni, com destaque para 
Le Am iche (As Amigas; 1955) e II 
Grido (O Grito; 1957), trabalhos 
que lembram o Neo-Realismo nos 
aspectos mais exteriores, nos por
menores e no estilo, mas com os 
olhos voltados para a psicologia, 
dos personagens, que não eram 
mais analisados em relação a um 
sistema social ou regime político. 
A Itália começava a viver seu “ mi
lagre” econômico.

Mas as melhores obras desses di
retores viriam na década seguinte: 
Antonioni,com sua trilogia sobre a 
não-comunicação entre os indiví
duos — LA vventura, La Notte  e 
L'Eclisse, em 1960/62— ,e Fellini,

com La Dolce Vita (1960) e 8 112 
(1962}, obras ainda marcadas pela 
reflexão moral e psicológica.

Novos caminhos

Além de um novo Visconti, que 
voltava suas atenções a temas 
como as condições de vida dos mi
grantes do sul para o norte da Itá
lia, com Rocco e i Suoi Fratelli 
(Rocco e Seus Irmãos; 1960), o iní
cio da década de 1960 viu surgir 
uma nova geração, que retomou a 
discussão política e criou obras po
lêmicas: Bellocchio, Bertolucci, 
Gregoretti, Nanni Loy, Olmo, Pa
solini, Elio Petri, Francesco Rosi, 
De Seta, Vancini, Zurlini. Esses di
retores desenvolveram temáticas 
que buscavam assuntos na aliena
ção da classe dominante e da classe 
média, como I  Del/ini (Os Delfins; 
1960), de Maselli; Cronaca Fami- 
liare (Crônica Familiar; 1962), de 
Zurlini; II B ell’Antonio (O Belo 
Antônio; 1960), de Bolognini. A si
tuação operária dos fins do século 
X IX  foi abordada em I  Compagni 
(Os Companheiros; 1963), de Mo- 
nicelli; Metello (Metello, Um Ho
mem de Muitos Amores; 1970), de 
Bolognini. Analisaram-se os pro
blemas do fascismo e da guerra em 
Estate Violenta (Verão Violento;
1959), de Zurlini; La Lunga Notte 
d e i’ 43 (A Noite do Massacre;
1960), de Vancini; Le Quattro 
Giornate di Napoli (Os Quatro 
Dias de Nápoles; 1962), de Nanni 
Loy. A miséria das favelas rom a
nas foi mostrada em Accatone  
(Mendigos; 1961), e Mamma 
Roma  (1962), ambos de Pasolini, 
além de em La Comare Seca 
(1962), de Bertolucci. O subdesen
volvimento da região meridional 
foi salientado em Banditi a Orgo- 
loso (Bandidos em Orgoloso;
1961), por De Seta; e em Un 
Uomo da Bruciare ( 1962), de Or- 
sini. Finalmente, a problemática da 
“nova igreja” veio à tona em II 
Vangelo Secondo Matteo (O Evan
gelho Segundo São Mateus; 1964), 
de Pasolini.

Salvatore Giuliano (O Bandido 
Giuliano; 1961), de Rosi, foi uma 
das obras mais significativas desse 
período. Ao analisar o papel e a 
significação social de Giuliano, 
Rosi não trata  apenas do problema 
do banditismo no sul, mas 
apreende o sistema social como um 
todo. Caminhando para uma nova 
dramaturgia, o diretor não inclui 
Giuliano entre os personagens do 
filme, a fim de deixar essa função 
aos vários grupos sociais em con
flito; além disso, substitui a narra
ção cronológica dos fatos por outro 
sistema de causalidade: a ação e 
reação desses grupos entre si.

A vontade de ultrapassar a 
“questão” social, para alcançar o 
“sistema” social continua presente 
em II Caso M attei (O Caso Mattei; 
1972), do próprio Rosi, ou em In- 
dagine su un Cittadino al di Sopra 
di Ogni Sospeta (Investigação so
bre um Cidadão A cim a de Qual
quer Suspeita; 1971), de Elio Petri.

VEJA TAM BÉM : Cinema; M ora
via; Realismo; Realismo Socia
lista.

Em cima, cena de "O  Bandido Giuliano". filme dirigido por Francesco Rosi; 
embaixo, Pier-Paolo Pasolini, autor preocupado com temas politicos.

Cena do filme "Investigação sobre um Cidadão acima de Qualquer Suspeita".
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Nepal

S U M Á R IO

Localização: Ásia centro-meridional 
Limites: China (N ), índia (0  e S) e 

Sikkim (L)
Superfície: 140 797 k m 2 
População: 12 0 2 0 0 0 0  hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Katmandu (1 5 0  4 0 2  hab. —  capi
tal), Lalitur (48 6 0 0 ) e Bhaktapur 
(37 100) -c e n s o d e  1971 

Idioma: nepalês
Religião: hinduísmo (5 0 % ) e bu

dismo
Aeroporto principal: Tribhuwan 

(Katmandu)
Rodovias: 2 7 0 0  km (1 970 )
Ferrovias: 101 km
Unidade monetária: rúpia nepalesa

Violentamente envolvido em 
disputas políticas intensas, o Nepal 
tem como forma de governo uma 
m onarquia constitucional e parla
mentar (de direito), embora, de fato, 
o poder concentre-se fortemente 
nas mãos do rei. Acompanham es
sas lutas profundos desníveis so
ciais e econômicos.

O Nepal era originalmente habi
tado pelos kiratas, de origem des
conhecida, até o século IX, quando 
foi ocupado pelos neuares, da raça 
mongol.

O povoamento do país ganhou 
novo impulso no século XII, com 
o contato entre os ghurkas (grupo 
vindo da costa guerreira de Rajpu- 
tana, na índia) e os neuares. Esse 
contato, que provavelmente foi 
pacífico, resultou na introdução de 
vários elementos da cultura in
diana, entre os quais a agricultura, 
a pecuária e a cerâmica. Em 1768, 
no entanto, os ghurkas dominariam 
completamente o Nepal, através da 
autoridade essencialmente militar 
de seu soberano Prithur Narayana 
Chah.

Nos fins do século XVIII, sen
tindo que o Tibete sofria ameaças 
de invasão pelos ghurkas, os chine
ses intervieram no Nepal, estabele
cendo a sua suserania. Coincide 
com esse período (1791/92) a assi
natura de tratados comerciais com 
a Inglaterra, permitindo assim a 
instalação dos ingleses em territó
rio nepalês.

Jung Bahadur Rana, que era 
membro de uma família da qual 
saíram vários primeiros-ministros, 
passou a governar o Nepal a partir 
de 1846, depois de um golpe de Es
tado. Começava então o domínio 
da dinastia Rana, que lutou ao lado 
da Inglaterra na Primeira Guerra 
Mundial (1914/18) e que obteve de 
Londres o reconhecimento da sobe
rania de Katmandu.

No começo dos anos 50 do sé
culo XX, os Rana recebiam uma 
renda de 1,5 milhão de libras, pro

veniente de taxas aduaneiras e da 
exploração de madeira e arroz. 
Quase 90% do dinheiro era inves
tido no exterior e em jóias, e o res
tante em gastos com as Forças Ar
madas e órgãos de informações, 
principalmente. Esse império termi
naria em 1951, quando várias for
ças políticas derrubaram os Rana, 
estabelecendo uma monarquia 
constitucional sob a direção do rei 
Tribhuvana Bir Kik.

Um ano após o golpe, 29 parti
dos políticos lutavam pelo poder; e 
um levante de forças de esquerda 
— lideradas pelo ex-presidente do 
Congresso, dr. K. I. Singh —  seria 
severamente reprimido. Em 1955, 
sobe ao trono Mahendra Bir Bik- 
ram, que dissolveu os partidos polí
ticos e empreendeu uma severa 
política anticomunista (1960). Ma
hendra morreu em 1972, deixando
0 governo para seu filho Birendra 
Bir Bikram Shah Deva, de 27 anos.

As regiões do Nepal

Do sul ao norte, em cerca de 200 
km de largura, o Nepal possui sete 
zonas topográficas diferentes:

TERAI — Esta região tem uma 
largura média de 20 km; é uma 
planície aluvial de altitude inferior 
a 200 m (localizada entre a fron
teira indiana e os contrafortes de 
Siwalik). O Terai, parte nepalesa 
da planície do Ganges, possui o 
mesmo reçime pluvial de Bengala: 
monções umidas de verão (propí
cias a malária). O norte, pantanoso 
e coberto por matagais espessos, é 
infestado por crocodilos e feras. 
Nas clareiras cultivadas, as casas 
são construídas sobre estacas, para 
proteção contra inundações, cobras 
e escorpiões. O sul, transformado 
por um arroteamento intenso, tor
nou-se uma região agrícola densa
mente povoada.

SIWALIK (Churia) —  É um 
conjunto de montanhas de 1 500 a 
2 000 m de altura, que se ergue 
contíguo à planície.

M AHABHARAT LEKH — 
Cadeia cristalina que corre de leste 
para oeste do país, com cumes que 
atingem 3 000 m. É uma barreira 
natural compacta, com encostas 
abruptas cobertas por carvalhos e 
rododendros, dificultando o acesso 
ao centro do Nepal. Rios transver
sais, no entanto, cavaram gargan
tas que garantem a passagem.

NEPAL CENTRAL (Pahar) — 
Com largura de 50 a 100km,é uma 
região mais baixa (alturas que va
riam de 600 a 2 000 m). Grandes 
rios —  Karnali, Bheri, Gandaki e 
Sun-Kosi — dividem a região em 
vales e bacias de altitude. O vale de 
Katmandu localiza-se nessa área, a
1 350 m de altura.

ALTO HIM ALAIA — Consti
tui o norte do país e possui cente
nas de montanhas com altitudes su
periores a 7 000 m (oito delas 
ultrapassam os 8 000). 0  mais alto 
cume é o Everest (Lagarmatha), 
com 8 848 m. Apesar da sua 
grande elevação, o Alto Himalaia 
e menos inexpugnável que o Ma- 
habharat: inúmeros rios cavaramTecelãs tibetanas abrigadas no Centro Artasanal da Refugiados. (Patan.)

A  paz dos templos fica longe dos conflitos palacianos. (M onge tibetano.)
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Na Praça do Mercado, grande parte das atividades comerciais. (Katmandu.)

gargantas impressionantes que di
videm a cadeia em maciços bem in
dividualizados. As diferenças de al
tura entre o fundo do vale e o cume 
vizinho são imensas: o rio Kali 
Gandaki, por exemplo, flui a 1 200 
m de altitude entre o Annapurna e 
o Dhaulagiri, que se elevam sobre 
ele a mais de 6 000 m.

VALES TRANSIM ALAICOS 
—  Vales altos (de montanhas) si
tuados entre 2 400 e 5 000 m de al
titude. Esses vales são rodeados 
pela cadeia do Altf) Himalaia ao 
sul e pela borda do planalto tibe- 
tano ao norte.

BORDA TIBETANA —  Área 
montanhosa, mas de menor eleva- 

ão que o Himalaia (de 6 000 a 
000 m). E a linha divisória entre 

os afluentes do Ganges e do Brah- 
maputra.

Hidrografia e clima

O Nepal é percorrido por rios 
que descem para o Ganges. Os va
les profundos tendem a convergir 
para um vale principal, onde se 
concentram todas as águas que 
correm transversalmente para o Si- 
walik e, em seguida, para a planí
cie.

Há três sistemas hidrográficos: 
um a oeste, que termina no Gogra 
e recebe águas do Seti, Karnali e 
Bheri, além de alguns menores; ou
tro, ao centro, que forma o Na- 
rayni, para o qual fluem o Kali 
Grandaki (oeste) e o Trisuli (leste);
0 terceiro, a leste, é o do Sapt-Kosi, 
que recebe águas do Sun-Kosi, 
Árun e Tamur.

O clima do Nepal sofre varia
ções de acordo com a altitude. Até
1 500 m, é tipicamente tropical; a 
vegetação é florestal, habitat de 
grandes animais como, por exem
plo, o elefante e o rinoceronte. En
tre 1 500 e 3 000 m (o Nepal Cen
tral), as temperaturas sao mais 
baixas. Na faixa de 3 300 a 3 500 
m, no Médio e Alto Himalaia, o

clima torna-se mais frio e a vegeta
ção é composta por coníferas que 
cedem lugar às bétulas, à medida 
que aumenta a altitude. De 3 500 
a 5 000 m, o clima apresenta carac
terísticas alpinas e, mais acima, as 
neves são permanentes.

A população

Khaskura ou nepalês é a língua 
oficial do país, criada para absor
ver as centenas de dialetos dos ha
bitantes do Nepal, que se dividem 
em três grupos étnicos principais: 
os mongois*, os ghurkas e os sher 
pas. Estes últimos, separados em 
dois grupos —  os ricos selus e os 
khumbus — , descendem dos mon
ges budistas tibetanos que se esta
beleceram no Nepal no século 
XVIII, conservando uma organiza
ção social muito próxima à'do feu
dalismo europeu.

Distribuídos irregularmente pelo 
país, os nepaleses apresentam 
maiores densidades demográficas 
no vale do Katmandu, onde estão 
a capital e os principais centros re
ligiosos.

A religião oficial é o hinduísmo, 
seguido por cerca de 50% da popu
lação. Entretanto o budismo tam 
bém é significativo (ao contrário do 
islamismo*, que so congrega 1% 
do povo).

Economia

A maior parte da população 
(95%) e das exportações (85%) re
lacionam-se com as atividades 
agrícolas. No Terai (floresta tropi
cal e pântanos) desenvolve-se uma 
agricultura ligada às monções de 
verão, na qual se encontram o ar
roz, as oleaginosas, a ju ta  e a cana- 
de-açúcar. Nas colinas baixas 
(também do Terai) cultiva-se o mi
lho, além de leguminosas e batata- 
doce. É do planalto central que 
saem o trigo, o milho, o tabaco e 
as frutas; o vale do Katmandu pro
duz em abundância legumes e fru
tas. Nas partes baixas do Himalaia

Nas cidades, desenvolve-se um pequeno comércio de artesanato (esquerda), mas a economia é sobretudo agrícola. (Colheita de arroz. Katmandu.)
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Fechado nas montanhas, o pais depende essencialmente de linhas aéreas.

^itÉCÉSpii jjíg

há Culturas de cereais e batata- 
doce. O arroz e o milho, produzi
dos em grandes quantidades, são os, 
alimentos básicos.

A produtividade é baixa, o que 
faz o Estado intervir em dois senti
dos: formulação de uma reforma 
agrária, suprimindo as antigas 
“concessões (livres de impostos) e 
limitando as propriedades a  um 
máximo de 4 hectares; e formação 
de pessoal especializado para um 
aproveitamento mais racional do 
solo.

A criação de animais no Nepal 
não é significativa, uma vez que a 
pouca terra cultivável limita seu 
campo. Nas encostas das m onta
nhas, criam-se ovelhas e explora-se 
também o leite de vaca.

Os recursos minerais conhecidos 
são de importância secundária: uti
lizados pelo artesanato local, há 
um pouco de ferro, cobre, chumbo 
e linhito. As jazidas maiores de 
ferro e cobre, devido a sua afastada 
localização, permanecem inexplo
radas. As únicas jazidas de expres
são comercial sao as de mica e 
mármore.

A atividade industrial é m uito
modesta. A principal indústria é a

de transformação da juta, ao lado 
das usinas de açúcar e das fábricas 
de objetos de madeira. Os cigarros 
fabricados no Nepal cobrem as ne
cessidades do pais.

A capacidade hidrelétrica do 
Nepal é estimada num minimo de 
60 milhões de quilowatts, conside
rando-se apenas os grandes rios e 
as quedas de água.

Por outro lado, as dificuldades 
de comunicação são grandes: nessa 
nação de montanhas, onde os des
locamentos se fazem essencial
mente a pé, o avião apareceu antes 
do automóvel (há vários campos de 
pouso no pais).

Somente após a derrubada dos 
R ana (1951) é que teve início a 
construção de grandes estradas que 
unem Katmandu à índia e ao Ti
bete. Essas comunicações têm sido 
de importância vital uma vez que 
todas as exportações e importaçoes 
nepalesas —  remessas de madeira, 
arroz, ju ta  e lã, e compras de arti
gos manufaturados — proces
sam-se através da índia.

VEJA TAM BÉM : Ásia.

Neruda

Escrevia poemas às escondidas 
do pai, um ferroviário que gostava 
de levá-lo em suas longas viagens 
pelo interior do Chile, mas que ras
gava sistematicamente os escritos 
do filho, pois não concebia que al
guém pudesse viver de poesia.

Mesmo assim, em 1918 o rapaz 
resolveu inscrever-se num concurso 
literário. Para escapar à repressão 
paterna, adotou um pseudônimo. 
Escolheu o nome do escritor tcheco 
nacionalista Jan Neruda, cujo pre- 
nome substituiu por “Pablo . Sur
gia Pablo Neruda, nome que Ri
cardo Eliezer Neftali Reyes 
Basoalto adotaria oficialmente em 
1946.

Nascido a 12 de julho de 1904, 
na pequena cidade chilena de Par- 
ral, nao tinha dois meses quando 
sua mãe morreu. O pai, “mau agri
cultor, mediano trabalhador na 
barragem  de T alcahuano , m as bom 
ferroviário” , mudou-se para Te-

muco, no sul do país, onde se casou 
mais uma vez.

Um adolescente tímido 
e poético

Neruda escreveu seu primeiro 
poema aos sete anos, revelando a 
vocação literária que cultivaria no 
Liceo de Hombres de Temuco, 
onde estudou humanidades de 1910 
a 1920. Fundou, com alguns ami
gos, um ateneu literário no colégio. 
Lia muito, sobretudo simbolistas 
franceses, que o influenciariam 
profundamente. Ainda no Liceo, 
iniciou-se na política estudantil, 
sendo eleito secretário da Associa- 
ción de Estudiantes dei Cantin, que 
lutava pela reforma universitária.

Nessa fase, uma amizade lan- 
çou-o definitivamente em direção à 
literatura: conheceu, aos quinze 
anos, a diretora de uma escola em 
Temuco, Gabriela Mistral*, que 
daria em 1945 o primeiro Prêmio 
Nobel de Literatura à América La
tina. “Fizemo-nos bons amigos, 
provavelmente porque eu era 
tímido e ela também. Para mim, 
essa mulher hierática, monástica, 
constituiu uma revelação. Foi ela
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Neruda: a procura do verso despojado para cantar lutas e esperanças.
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C o m  Lorca (a cim a), N eruda firm ou um  pacto de poesia na Espanha de 19 34.

quem me emprestou os primeiros 
livros dos romancistas russos — 
que eu desconhecia — , principal
mente Dostoiévski e Andreiev”, 
diria mais tarde.

A universidade e a opção

Quando deixou Temuco para es
tudar letras francesas no Instituto 
Pedagógico de Santiago, Pablo Ne
ruda estava com dezesseis anos. 
Encontrou um clima de agitação 
política e sindical. Os trabalhado
res, entusiasmados pela Revolução 
Russa* de 1917, organizavam-se 
em partidos políticos — socialis
tas, comunistas e anarquistas —  e 
promoviam manifestações e greves. 
O ambiente político na universi
dade era semelhante, com a predo
minância dos anarquistas. Neruda 
abandonou a faculdade em 1921, 
“em troca da política, da poesia e 
do amor”, e escreveu os poemas do 
livro que seria seu maior sucesso li
terário: Veinte Poemas de A m or y  
Una Canción Desesperada (publi
cado três anos depois).

Neruda iniciou sua militância 
política como intelectual, colabo
rando em duas revistas editadas 
pela Federação dos Estudantes — 
Claridad e Juventud. Em 1923, pu
blicou seu primeiro livro, Crepus- 
culario. A partir daí, despontava 
como poeta, publicando mais três 
livros entre 1924 e 1927 — Tenta
tiva dei Hombre Infinito, E l Habi
tante y  su Esperanza e Anillos (em 
colaboração com Tomás Lago).

A solitária viagem

A vida diplomática de Neruda 
começou em 1927, quando foi no
meado cônsul em Rangum, capital 
da Birmânia. Dos cinco anos que 
viveu em Rangum, Colombo, Cin- 
gapura, D jacarta e índia, Neruda 
extraiu uma experiência amarga, 
m arcada pela solidão, pela angus
tia e por um caos existencial “ sem 
raiz nem Deus”, que expressou em 
“um a poesia sem saída, que não 
ajuda a viver, mas sim a morrer”.

Em Residencia en la Tierra, que 
escreveu nessa época, o poeta nau
fraga em seu interior conturbado. 
A poesia desta fase é nitidamente 
surrealista: imagens oníricas e caó
ticas, sem preocupação formal, 
mostrando um mundo em desinte
gração.

Talvez buscando escapar à soli
dão, Neruda casou-se em Djacarta 
(então Batávia) com Maria Anto- 
nieta Hagenaar Volgezanz, de 
quem se separaria logo após o nas
cimento da filha Malva Marina, em 
1934. No entanto, apesar de sua 
crise interior, Neruda não deixou 
de atuar politicamente; conforme 
afirmou: “ Eu era um jovem cônsul, 
e como tal metia-me em todos os 
assuntos, inclusive nas lutas revo
lucionárias da índia. Vi o colonia
lismo em ação e o espetáculo nada 
tinha de agradável: raças nobres, 
grandes estruturas humanas, países 
importantes dominados por empre
sas comerciais” . Na índia, conhe
ceu o poeta Tagore*, Gandhi* e o 
Pandit Mottilai Nehru, pai de Ja- 
waharlal Nehru*.

Regressando ao Chile em 1932, 
reuniu poem as escritos na ju ven -
tude, durante umas férias escolares

em Temuco, e publicou, no ano se
guinte, El Hondero Entusiasta. 
A inda em 1933, foi designado côn
sul em Buenos Aires.

Na G uerra Civil Espanhola

Com alguns meses no exercício 
do posto, Neruda conheceu o poeta 
e dramaturgo espanhol Federico 
Garcia* Lorca, que promoveu em 
Buenos Aires a montagem de suas 
peças, Bodas de Sangre e La Zapa- 
tera Prodigiosa, e de La Dama 
Boba, de Lope* de Vega. A identifi
cação entre ambos foi imediata e 
suas conversas sobre as perspectivas 
políticas e culturais da Espanha re
publicana levaram Neruda a pedir 
ao governo chileno sua transferên
cia para o país de Lorca.

Chegou a Barcelona —  que for
mava, com Madrid, o eixo cultural 
da Espanha —  em 1934, e logo foi 
introduzido no ambiente literário 
pelo amigo Garcia Lorca. Em Bar
celona, editou uma revista —  Ca
bal lo Verde para la Poesia — , re
velando o poeta Miguel 
Hernández. Transferido para Ma
d rid , passou a fa ze r  parte, co m o
“representante da poesia latino-

americana”, do grupo formado 
pela “Geração de 95” : Lorca, 
Jorge Guillén, Dâmaso Alonso, Vi
cente Aleixandre, Rafael Alberti, 
Gerardo Diego, Pedro Salinas e ou
tros. Reeditou, na capital espa
nhola, Residencia en la Tierra.

Em 1936 eclodiu a Guerra Civil 
Espanhola, e, durante três anos, os 
republicanos, de tendência esquer
dista, lutaram contra a Falange fas
cista. Garcia Lorca foi preso e as
sassinado; Miguel Hernández 
morreu tuberculoso na prisão. So
brevivente, Neruda deixou o envol
vimento sentimental com a Repú
blica transformar-se em fé 
revolucionária. Escreveu, durante o 
conflito, Espana en el Corazón, li
vro editado pelos soldados republi
canos que iniciou, em sua obra, 
uma fase de poesias de conteúdo 
social e antibelicista.

Quando foi obrigado pelo go
verno chileno a deixar o cargo di
plomático por ter-se comprometido 
demasiadamente com a luta, o 
poeta partiu para Paris com Delia 
dei Carril, uma ativista política que 
o influenciaria decisivamente. Na
cap ita l fcancesa, N eru da  ed itou  a
revista Los Poetas dei Mundo De-

fiendem  el Pueblo Espanol, onde 
afirmou: "El mundo ha cambiado 
y  m i poesia ha cambiado". Em 
1939, ao fim da Guerra Civil, foi 
encarregado pelo governo chileno 
de ajudar a emigração de refugia 
dos espanhóis, conseguindo assim 
salvar milhares de republicanos.

Em 1942, no México, conheceu 
os pintores de murais Rivera* e Si- 
queiros*. Durante o cerco nazista a 
Stalingrado, escreve um poema que 
amanhece em cartazes na cidade 
do México —  o Cântico de A  mor 
a Stalingrado. Este trabalho era 
uma denuncia da autodestruição do 
homem pelas guerras. (Neruda é 
detentor do Prêmio Stálin.)

No dia da morte de seu pai, em 
1938, Pablo Neruda começara a 
escrever Canto General, poema 
épico de quinze cantos sobre a 
América, considerado sua. obra 
principal. Em Canto General o 
poeta celebra a América, denun
ciando as ditaduras e a tragédia 
dos povos explorados e percor 
rendo a geografia do continente.

O político

Em 1945, Pablo Neruda elege-se 
senador pelo Partido Comunista 
Chileno, mas logo depois o f C  é 
posto na ilegalicfade; o poeta aca
ba sendo processado por sub ver 
são e tem contra si uma ordem de 
prisão. Vive na clandestinidade até
1949, quando consegue viajar para 
a Europa e Ásia, e só retorna de
pois que o seu processo é arqui 
vado e a ordem de prisão revogada. 
Durante a repressão do governo de 
Gonzales Videla, Neruda escreveu 
Tercera Residencia. Foi nesse pe 
ríodo que leu um artigo do Natio
nal Geographic Magazine, encon
trando referências que lhe 
inspiraram sua única peça teatral, 
montada pela primeira vez em 
1967, em Santiago: Ascensión y  
Muerte de Joaquin Murieta, Ban 
dido Chileno Injusticiado en Cali
fórnia el 23 de Ju lio de 1853.

Em sua militância política, o 
poeta chileno é capaz de tomar ati 
tudes como a de recusar as insíg
nias e os diplomas de membro ho
norário da Academia de Artes e 
Letras dos Estados Unidos (1968), 
não obstante fosse amigo de Dean 
Rusk, secretário da Defesa desse 
país, ou de condenar publicamente 
a invasão da Tchecoslováquia pe 
los russos, apesar de filiado ao PC 
chileno, de linha soviética. Candi
dato por esse partido à presidência 
do Chile em 1970, renunciou a fa
vor de Salvador Allende, represen
tante da Unidade Popular, que 
aglutinou diversas correntes de es
querda.

A poesia do povo

A produção de Neruda é vastís
sima: desde 1932 (a partir de Los 
Versos dei Capitán), publicou pra
ticamente um livro por ano. Escre 
veu metodicamente, com ou sem 
inspiração, do que resultaram até 
poemas curiosos, como, por exem
plo, odes ao vento, à tempestade, à 
alcachofra, ao tomate e à cebola 
(Odas Elementales, 1954).

Considerando-se, desde a tragé
dia espanhola de 1936/39, “ uma 
espécie de guerreiro que protesta
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contra a injustiça” , Neruda dizia 
que “aprende-se a poesia passo a 
passo entre as coisas e os seres, 
sem separá-los, mas sim agregando 
todos com uma cega extensão do 
amor”.

Mesmo seus poemas políticos 
são carregados de romantismo, 
num lirismo muitas vezes com ex
cesso de alegorias e metáforas; mas 
as últimas obras do poeta demons
tram  a busca de uma expressão 
mais despojada: “Tive de fazer um 
grande esforço para abandonar a 
obscuridade em favor da clareza, 
pois a obscuridade tornou-se entre 
nós privilégio da classe literária. O 
preconceito de classe tem conde
nado a expressão popular e a sim
plicidade da poesia do povo. Poi 
isso, decidi que cada dia tenho de 
ser mais simples nos meus poe
m as”.

Apesar de ser considerado por 
muitos um dos maiores poetas de 
língua espanhola, alguns críticos 
apontam como seu maior defeito a 

redominãncia da quantidade so- 
re a qualidade e a falta de maior 

rigor técnico. Entretanto, segundo 
a opinião do secretário da Acade
m ia Sueca de Letras, Kar Ragnar 
Hierow, ao lhe conferir o Prêmio 
Nobel de Literatura de 1971, “ sua 
tumultuada produção não impediu 
( . . . )  o aprimoramento da sensibi
lidade”.

Jorge Luís Borges* considera 
Neruda “ um bom discípulo de 
W alt Whitman ou talvez de Cari 
Sandburg” . Embora lhe atribuam 
profundas influências do Simbo
lismo* e do Surrealismo*, Neruda 
não acreditava na importância das 
escolas literárias, pois para ele “o

essencial é descrever o que se sente 
a cada instante da existência” .

O repouso em Isla Negra

Neruda participou, em setembro 
de 1968, das comemorações do 
32.° aniversário da morte de 
Garcia Lorcá, em São Paulo, de
clarando a cidade “capital interna
cional da poesia, em nome dos poe
tas do mundo”. E, quando seguia 
para Paris, para assumir a embai
xada, aproveitou a escala no Rio de 
Janeiro para passeios a pé na  ci
dade que mereceu um poema em 
Odas Elementales.

Gravemente doente, Neruda re
nunciou ao posto de embaixador na 
França, em fevereiro de 1973. 
Ainda nesse ano, morreu em sua 
mansão de Isla Negra, balneário a 
sudoeste de Santiago, logo após 
novo golpe que levou os militares 
ao poder, no Chile. Em 1972, antes 
de sofrer uma intervenção cirúr
gica, divulgou o poema El Sol, do 
livro Geografia Infructífera, em 
que diz: ‘Mis deberes son dura
mente diurnos:/ debo entregar y  
abrir nuevas ventanas/ estabelecer 
laclaridad invicta/ y  aunque no me 
comprendan, continuar/ mi propa
ganda de cristalería ”.

Amigo de vários escritores brasi
leiros — Rubem Braga, Vinicius de 
Moraes, Luís Lopes Coelho — , 
Neruda foi definido por Jorjge 
Amado como “o poeta das angus
tias, das lutas e esperanças do ho
mem contemporâneo”.

VEJA TAM BÉM : Garcia Lorca.

Nervoso, 
Sistema

■i

Nos protozoários*, organismos 
constituídos por apenas uma cé
lula, tanto a recepção como a res
posta às sensações são feitas por 
esta única unidade funcional. Os 
metazoários*, porém, apresentam 
diferenciação entre células especia
lizadas em receber sensações —  os 
receptores —  e outras destinadas a 
responder apropriadamente —  os 
efetuadores. Nos organismos infe
riores, as relações entre os dois ti
pos de células podem ocorrer de 
maneira relativamente simples: as 
células receptoras, mediante ativa
ção química e física, são capazes 
de induzir respostas nas células vi
zinhas. No entanto, em quase todos 
os metazoários existe um responsà-

vel específico pela transmissão de 
estímulos: o sistema nervoso.

Na escala evolutiva, após múlti
plos aperfeiçoamentos, as células 
sensíveis (que recebem periferica- 
mente e transmitem, na profundi
dade, excitações de diversas nature
zas) passam a ser consideradas 
nervosas ao migrarem do tegu
mento externo para a profundi
dade, conservando conexões com 
as originais e enviando prolonga
mentos para os músculos. São re
conhecidas duas categorias de célu
las nervosas: as sensitivas, que 
percebem os estímulos externos, e 
as motoras, que se encarregam de 
transmitir esses estímulos às fibras 
musculares. Entre as células sensi
tivas e motoras interpõe-se o cha
mado neurônio de associação.

Nos metazoários superiores, al
guns elementos receptores perma
necem na periferia; outros migram 
para a profundidade e aproxi
mam-se dos centros nervosos, onde 
formam gânglios. Por isso, são 
chamados de células sensoriais

Te cid o  preparado pelo m étodo de G olgi, onde aparecem  os neurônios (célu
las nervosas) do córtex cerebral e os prolongem entos do núcleo celular.

r .' axonio

dendritos

corpo.celular
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ganglionares, cujo prolongamento 
liga-se a células ectodérmicas, re
ceptoras de excitações (células sen- 
soriais acessórias). Estas, uma vez 
estimuladas, transmitem oestím ulo 
aos neurônios de associação, que o 
propagam aos niotores.

A medida que os seres adquirem 
organização mais aperfeiçoada na 
escala evolutiva, os neurônios mul
tiplicam suas relações. As inter-re- 
lações entre células e agrupamen
tos de células tornam-se mais 
numerosas e mais complexas. O 
aperfeiçoamento do sistema ner
voso aumenta a capacidade de 
adaptação dos organismos, tornan
do-os capazes de aproveitar os si
nais úteis e de evitar perigos anun
ciados por sinais de alarma.

Na escala zoológica, os celente
rados* (medusas) sao os primeiros 
organismos a apresentar células 
nervosas e sensoriais. Os equino- 
dermos* (ouriços e estrelas-do- 
mar) apresentam sistemas oral e 
aboral, com cordões radiais.

Já nos platelmintos* (planárias;
Schistosoma, Taenia), o cérebro e 
bilobado e dele saem dois troncos 
longitudinais de estrutura medular 
que dão origem a numerosas ram i
ficações formadoras de um plexo 
subcutâneo.

Nos nematelmintos* (Ascaris), 
há um anel ganglionar periesofá- 
gico mais ou menos complexo, do 
qual partem cordões nervosos lon
gitudinais reunidos por comissuras 
transversais (em certos represen
tantes, alguns cordões longitudi
nais são sensitivos e outros, moto
res). Nos anelídeos* (lombrigas, 
sanguessugas), o sistema nervoso 
compõe-se de um colar periesofá- 
gico com centros dorsais comple
xos e uma cadeia nervosa ventral 
com um par de gânglios por seg
mento. Os artrópodes* já  apresen
tam um cérebro com uma estrutura 
nervosa bastante complexa, massa 
nervosa subesofágica e uma cadeia 
nervosa ventral, geralmente com 
um par de gânglios por segmento.

Nos moluscos*, por outro ládo, 
existe um par de gânglios cerebrói- 
des subesofágicos, uma dupla ca
deia nervosa ventral com número 
de gânglios limitado e um órgão 
sensorial par, geralmente cons
tante, denominado otocisto.

Nos protocordados (Amphioxus 
e tunicados), a medula nervosa es
tende-se ao longo do corpo, com 
neurônios sensoriais e motores.

Nos vertebrados*, o sistema ner
voso central é composto de um cé
rebro ou encéfalo complexo, pro
longado pela medula espinal, da 
qual saem os nervos espinais, for
mados (com exceção dos agnados) 
de uma raiz ventral m otora e uma 
raiz dorsal sensitiva.

Nos vertebrados, o sistema ner
voso divide-se -em central, perifé
rico e autônomo, segundo suas fun
ções e localização. O sistema 
nervoso central, localizado no crâ
nio e na coluna vertebral, acumula 
e seleciona informações e coordena 
a distribuição das ordens. O perifé
rico espalha-se pela superfície cor
poral, colocando o animal em con
tato com o ambiente. E o sistema 
nervoso autônomo —  também pro
tegido pelo esqueleto — mantém.o
f u n c i o n a m e n t o  d o  o r g a n i s m o ,  c o n -  Várias pesquisas realizadas em  laboratório sobre as células nervosas de um  grande m olusco (a Trito nia ) revelaram  com o 
trolando a vida vegetativa. cada célula funciona e interage com  outras para produzir diversos padrões de com portam ento.

os neurônios têm  núcleo e citoplasm a. C ontudo, não se reproduzem  nem  se m ultiplicamC o m o  outras células.
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A  célula nervosa te m  um  prolongam ento básico, o axônio (em  horizontal, na figura), que form a intersecções com  
prolongam entos secundários (dendritos) de outras células. É através dessas intersecções (sinapses) que são tra nsm i
tidos os im pulsos nervosos. N o organism o hum ano existem  cerca de 5 0 0  bilhões de sinapses.

Os agnados ou ciclostomados* 
(lampréia) são dotados de um sis
tema nervoso central com medula, 
encéfalo (com um grande bulbo ra- 
queano) e cerebelo reduzido. Nos 
peixes*, o cérebro é individualizado 
em cinco vesículas que, agrupadas, 
formam o encéfalo. O prolonga
mento do tubo nervoso é a medula 
espinal.

Os anfíbios*, como os peixes, 
possuem dez pares de nervos cra
nianos, mas apresentam os hemis
férios cerebrais completamente se
parados. O sistema nervoso 
simpático é constituído por uma 
dupla cadeia ganglionar que se es
tende paralelamente ao eixo ner
voso com o qual entra em conexão.

Nos répteis*, o encéfalo é bas
tante evoluído (doze pares de ner
vos cranianos), muito semelhante 
ao das aves*, cujos gânglios basais 
são mais desenvolvidos. As aves 
têm também cerebelo com dois lo
bos laterais e um lobo mediano.

Mas é nos mamíferos*, vertebra
dos mais evoluídos, que o encéfalo 
assume grandes proporções. Na es
cala biológica, o sistema nervoso 
humano apresenta o mais alto grau 
de complexidade.

Os grandes neurônios

Como outras células, o neurônio 
é dotado de núcleo e citoplasma. 
Mas são incapazes de se reproduzi
rem. Isto significa que o indivíduo 
morre com as mesmas células ner
vosas que possuía ao nascer. O 
neurônio tem comumente a forma 
de uma estrela dotada de prolonga
mentos de dois tipos: o axônio, ci- 
lindro-eixo ou neurito, fino e alon
gado, e os dendritos, que se 
ramificam como galhos de uma ár
vore (déndron, em grego, é árvore). 
A fibra nervosa constitui o prolon
gamento de uma célula cujo corpo 
está sempre situado no sistema ner
voso central ou em algum dos gân
glios periféricos.

Na parte central de cada fibra 
(dendrito ou axônio) encontram-se 
as neurofibrilas, que também per
correm o interior da célula, dirigin
do-se dos dendritos para os axô- 
nios. As neurofibrilas são envoltas 
pela bainha de mielina, rica em 
substâncias gordurosas. Essa bai
nha, por sua vez, recebe outro en
voltório —  a bainha de Schwann
—  que constitui o neurilema. A 
bainha e as células de Schwann as
seguram os processos de regenera
ção dos prolongamentos néurôni- 
cos. No entanto, os neurônios do 
sistema nervoso central, do_ trato 
olfatório e do trato óptico não são 
dotados dessa bainha. Por isso, as 
fibras nervosas dessas regiões fi
cam irremediavelmente perdidas 
quando são interrompidas.

O tecido nervoso apresenta duas 
substâncias de coloração diferente: 
a branca e a cinzenta. A substância 
branca é constituída pelas fibras 
nervosas envolvidas pela mielina. 
Nos trechos onde ela está ausente, 
predomina a cor acinzentada.

O impulso nervoso

Dado _o fenômeno de polariza^ 
ção dinâmica — propriedade de 
condução do impulso nervoso num 
único sentido — , alguns prolonga

mentos de neurônios, denominados 
fibras motoras ou eferentes, têm a 
função de levar os impulsos do sis
tema nervoso central para o resto 
do organismo, enquanto as fibras 
sensitivas ou eferentes desempe
nham a tarefa de transmitir os im
pulsos da periferia para o sistema 
nervoso central. As fibras aferentes 
são as únicas a possuírem corpo 
celular fora do sistema nervoso 
central, formando gânglios.

As células nervosas estão liga
das umas às outras, em longas ca
deias neurais. Essa ligação, que é 
feita entre o axônio de uma célula 
e os dendritos ou corpo celular de 
outra, recebe o nome de sinapse. É 
um verdadeiro relé vivo, cujas pro
priedades eletroquímicas permitem 
que os impulsos nervosos saltem do 
fim de um prolongamento nervoso 
ao corpo celular seguinte. No fim 
de cada axônio existem os botões 
sinápticos, recobertos por uma 
membrana. Entre ela e o dendrito 
seguinte há um espaço infinitesi
mal (2 bilionésimos de mm, ou 200 
A) chamado fissura sináptica. Den
tro dos botões sinápticos encon- 
tram-se vesículas ultramicroscópi- 
cas contendo acetilcolina.

A l é m  d a s  m i c r o v e s í c u l a s  c o n -

posteriorv

sulco longitudinal 
iterior

sulco colateral sulco posterior

cordão
lateral

Corte transversal da m edula espinal: na com issura cinzenta, que tem  form a 
de um  " H " .  estão localizados os corpos dos neurônios. O s  corpos do corno 
anterior tem  função m otora e os do posterior sao sensitivos.

Ico colateral 
anterior

cordão anterior longitudn 
anterior
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tendo acetilcolina, os botões sináp- 
ticos_ contêm as mitocôndrias, for
mações intercelulares com alguns 
milésimos de mm onde ocorrem 
reações químicas em cadeia, gera
doras da energia indispensável ao 
processo. Esta energia é guardada 
numa espécie de bateria viva: a 
molécula de adenosina trifosfato 
(ATP).

Protegida pela coluna vertebral, 
a medula é a continuação do sis
tema nervoso alojado no crânio. 
Funciona como via expressa para 
receber ordens e enviar informa
ções do encéfalo, a parte do sistema 
nervoso contida na caixa craniana. 
Além disso, pode trabalhar autono
mamente com estímulos simples, 
que independem da supervisão do 
cérebro. Esses estímulos são elabo
rados na própria medula, pelo arco 
reflexo. Em sua forma mais sim
ples, o arco reflexo é constituído 
por dois neurônios: um aferente e 
outro eferente; mas, em geral, pos
suem vários neurônios.

A medula

Com quase meio m de compri
mento, a medula começa logo após 
o bulbo ou medula oblonga, em 
continuação direta do encéfalo. 
Embora não exista um limite nítido 
entre a medula e o bulbo, conven
cionou-se que o limite teórico seria 
estabelecido pelo orifício occipital. 
A medula até a primeira ou se
gunda vértebra lombar, pouco 
acima da cintura, onde termina em 
forma de cone (cone medular), en
volvido por um tecido conjuntivo 
que se estende até o cóccix. Os ner
vos dispõem-se em torno do cone 
medular numa estrutura que, por 
lembrar a cauda de um cavalo, re
cebe o nome de cauda eqüina. Ao 
longo da medula existem 31 pares 
de nervos que conduzem os impul
sos nas direções ascendente e des
cendente. As fibras que inervam os 
membros superiores e inferiores 
emergem, respectivamente, da re
gião cervical e lombar. Como o nú
mero de fibras é_ elevado, for
mam-se nessas regiões as intumes
cências cervical e lombar.

A medula não entra em contato 
direto com sua proteção óssea, 
uma vez que é envolta por três 
membranas — as meninges — res
ponsáveis pela irrigação sanguínea 
do tecido- nervoso. A primeira e 
mais interna é a pia-mater, fina e 
delicada, que acompanha o tecido 
nervoso em todas as suas irregula
ridades de superfície. Por ela pas
sam os vasos sanguíneos alimenta- 
dores do sistema nervoso. Entre a 
pia-máter e a segunda meninge há 
uma cavidade, denominada suba- 
racnóide, repleta de líquor, em con
tinuação ao líquido que banha o 
encéfalo. A segunda meninge re
cebe o nome de aracnóide, dada 
sua semelhança à teia de aranha. 
Está separada da meninge externa 
(dura-máter) por um sistema de tra
ves: são as trabéculas da arac
nóide. Muito fibrosa e resistente, a 
dura-máter envolve toda a medula 
e forma a estrutura saco durai. En
tre ele e a caixa óssea existe ainda 
uma camada gordurosa.

Entre os numerosos feixes de 
n e r v o s  d a  m e d u l a ,  a l g u n s  l e v a m  o s  

impulsos do corpo para o encéfalo

O  sistem a nervoso dos vertebrados 
â dividido em  central, periférico 
e autônom o. O  central, situado 
no cérebro e na m edula espinal, 
acum ula e seleciona inform ações, 
e coordena a distribuição 
das ordens. O s  im pulsos 
vindos do tronco e dos m em bros e 
as m ensagens dirigidas ao cérebro 
são transportados pela m edula, 
que se prolonga do bulbo cerebral 
ao cóccix, protegida pela coluna 
vertebral e por três m em branas: 
p ia-m éter. aracnóide e dura-m áter. 
31 pares de nervos conduzem  
os im pulsos nas direções 
ascendente e descendente.

— são os feixes ascendentes. Em 
sentido inverso operam os feixes 
descendentes. Os mais importantes 
são: feixes córtico-espinais, que 
inervam os músculos do corpo e 
dos membros; córtico-bulbares,

?|ue inervam músculos do olho, 
ace, língua e laringe; rubro-espi- 

nais, que ligam o nucleo vermelho 
à metíula; e os vestíbulo-espinais, 
relacionados com a manutenção do 
equilíbrio e com a firmeza de movi
mentos.

Nervos cranianos

Existem no homem doze pares 
de nervos cranianos: olfatório; 
ótico, ocular comum, patético ou 
troclear trigêmeo, ocular externo 
ou abducente, facial, auditivo ou 
acústico, glossofaríngeo, pneumo- 
gástrico ou vaso, espinal ou acessó
rios, hipoglosso. Esses nervos imer
gem das diferentes partes do 
encéfalo. Entre a medula e o con
junto denominado encéfalo, si
tua-se o bulbo ou medula oblonga. 
Nele estão situados os chamados 
centros vitais, responsáveis pelo 
controle da respiraçao e batimentos 
cardíacos.

Logo acima do bulbo localiza-se 
a ponte de Varolli, ou protuberân
cia. E logo em seguida a ela, em co- 
municaçao direta com o cérebro e 
o cerebelo, está o mesencéfalo. Os 
feixes que percorrem o mesencéfalo 
fazem parte dos pedúnculos cere
brais, que chegam junto? até o 
diencéfalo —  limite convencional 
com o cérebro. No diencéfalo loca
liza-se o tálamo ótico, massa de 
substância cinzenta, responsável 
pela retransmissão dos estímulos 
sensoriais da dor, tato grosseiro e 
extremos de temperatura. Por isso 
o tálamo é chamado “órgão de 
consciência bruta”.

O cerebelo

A seguir, dentro da caixa cra
niana, situa-se o cerebelo. Com a 
forma aproximada de uma borbo
leta de asas abertas, é responsável 
pelo equilíbrio e pela coordenação 
motora. A organização do cerebelo 
difere da existente na medula: a 
substância branca é envolvida por 
um córtex de substância cinzenta. 
Cada hemisfério cerebelar comuni
ca-se com o restante do sistema ner
voso através dos três grandes fei
xes de fibras que constituem os 
pedúnculos cerebelares.

__ Apesar de não haver uma rela
ção causal direta, as funções do ce
rebelo estão relacionadas com os 
movimentos voluntários. Seu papel 
consiste mais em correlacionar os 
impulsos recebidos —  uma vez que 
esta em ligação com todo o corpo 
e, ao mesmo tempo, com os centros 
superiores do cérebro. Assim, pa
rece ser o responsável por toda a 
coordenação e precisão dos movi
mentos. Experiências realizadas 
com animais demonstraram que a 
remoção do cerebelo não causa pa
ralisia. No homem, uma lesão oca
siona ataxia cerebelar.

O cérebro

O cérebro apresenta uma forma 
ovóide, composta por dois hemisfé
rios. Organizado da mesma ma-
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neira que o cerebelo —  ou seja, 
com um córtex de substância cin
zenta envolvendo a branca — , um 
corte em profundidade evidenciará 
que esse córtex tem uma espessura 
entre 1,24 e 4 mm, e é constituído 
em sua maior parte por substância 
cinzenta. Esta substância é for
mada pelos neurônios que recebem 
impulsos dos mais distantes locais 
do corpo e os retrans'mitem ao des
tino certo. Para desempenhar fun
ções muito específicas, dispõe de 
células bastante especializadas. 
Diferentes tipos de neurônios dis
tribuem-se no interior do córtex, 
em arranjos característicos para 
cada parte do hemisfério. Os pro
longamentos celulares estendem-se 
pelo córtex, interligando-se às di
versas regiões. A superfície de cada 
hemisfério cerebral é marcada por 
inúmeras dobras, o que confere ao 
órgão o aspecto de uma casca de 
noz. As superfícies das dobras são 
as circunvoluções; as partes que se 
aprofundam são os sulcos ou cisu
ras. Para efeito de descrição, cada 
hemisfério é dividido em quatro lo
bos. O frontal está situado à frente 
de uma grande cisura que corre 
obliquamente na superfície do cére
bro: é a cisura de Rolando. Atrás 
dela está o lobo parietal. Sob outra 
grande cisura horizontal, a de Syl
vius, está o lobo temporal e, poste
riormente, o lobo occipital. A faixa 
cortical situada imediatamente 
adiante da cisura de Rolando e a 
ela paralela chama-se área motora. 
De lá partem as ordens para todos 
os movimentos voluntários. Um de
senho esquemático do corpo, ob
tido a partir da escala de comandos 
dessa região, delineia uma figura 
chamada homúnculo anatômico, 
assim disposta: dedos, calcanhar, 
joelhos, quadris, tronco, ombros, 
punhos, pescoço, face, língua e la
ringe.

Em frente à área motora locali- 
za-se a área pré-motora (função as
sociativa); adiante desta esta outra 
grande área, cuja função é ainda ig
norada. Por isso, foi denominada 
área silenciosa. A área situada 
atrás da cisura de Rolando é res
ponsável pela função sensitiva —  a 
partir da qual também se pode de
senhar um homúnculo anatômico. 
Recebe os impulsos relativos às 
sensações táteis, aos movimentos 
musculares e às sensações de dor.

O córtex do lobo temporal, que 
margeia a cisura de Sylvius, consti
tui a área destinada à percepção 
dos sons. E a área acústica ou cen
tro de audição. A área acústica de 
cada lado recebe os influxos dos 
dois ouvidos; por isso,_a destruição 
unilateral do córtex não acarreta a 
surdez de um ouvido, e sim defi
ciência geral de audição. A parte 
adjacente desempenha função asso
ciativa: interpreta os sons e reco
nhece sua origem e significado. No 
lobo occipital fica a área responsá
vel pela visão. A região adjacente 
também desempenha função asso
ciativa, e, por issOj o reconheci
mento e interpretação das impres
sões visuais dependem dela.

Já as funções realizadas automa
ticamente, que em geral não che
gam à consciência — batimentos 
cardíacos, movimentos intestinais, 
a l a r g a m e n t o  o u  e s t r e i t a m e n t o  de 
pequenos vasos, etc. — , são co

mandadas pelo sistema nervoso au
tônomo, também denominado sis
tema nervoso visceral.

Sistema nervoso autônom o

Os nervos aferentes do sistema 
lervoso autônomo originam-se de 
células situadas em diversos níveis, 
desde o encéfalo até a região sacra 
da coluna. As fibras, após saírem 
do encéfalo ou da medula, estabele
cem sinapses num gânglio — si- 
napse extramural —  ou no próprio 
órgão a ser inervado — justa-mu- 
ral ou intramural. Daí se originam 
as fibras pós-ganglionares. O sis
tema nervoso autonomo comporta 
ainda duas divisões: simpático e 
parassimpático.

O parassimpático, por sua vez, 
divide-se em dois grupos, o cra
niano e o sacro. Os nervos crania
nos são oriundos de dois grupos ce
lulares situados no mesencéfalo, na 
ponte de Varolli e no bulbo.

As células da região sacra ficam 
no segundo, terceiro e quarto seg
mentos sacrais da coluna. Consti
tuem os nervos pélvicos — que en
viam fibras motoras para os dois 
terços distais dos intestinos e para 
a bexiga. Também possuem fibras 
vasodilatadoras, que vão até o pê
nis ou ao clitóris, e fibras inibido- 
ras, que chegam aos esfíncteres in
ternos do ânus e da bexiga. Essas 
fibras trabalham sempre empre
gando como medidor químico a 
acetilcolina.

O sistema nervoso simpático 
exerce função reguladora sobre 
grande número de órgãos. Através 
ae aceleradores cardíacos sintetiza
dos pelo organismo, faz com que 
aumentem as batidas do coração 
toda vez que o homem se encontra 
diante de situações de perigo ou ex
citação. Por meio de nervos es- 
plâncnicos, envia estímulos inibitó
rios dos movimentos do tubo 
intestinal, mantém o tônus das arte- 
ríolas, apressa a formação da gli
cose, a partir do glicogênio hepá
tico, desencadeia a liberação de 
adrenalina, ordena o relaxamento 
da bexiga e contrai os esfíncteres 
desses órgãos é do ânus. Os nervos 
cutâneos transmitem influxos para 
as glândulas sudoríparas, sempre 
sob comando do sistema nervoso 
simpático. Além disso, esse sistema 
é responsável pela dilatação da pu
pila, secreção salivar e controle dos 
vasos da cabeça e do pescoço.

A maior parte dos órgãos do 
corpo humano recebe nervos do 
simpático e do parassimpático: em
bora suas atividades sejam antagô
nicas, elas se equilibram, resul
tando disso a plena harmonia no 
funcionamento integrado de toda a 
“m áquina” humana. As fibras pa
ras simpáticas, que vão ao coração 
(nervo vago), são inibidoras; em 
contrapartida, as fibras simpáticas 
exercem ação aceleradora. Os 
esfíncteres internos da bexiga e do 
ânus são excitados pelo simpático 
e inibidos pelo parassimpático.

VEJA TAM BÉM : Animais; A ud i
ção; Neurologia; Olfato; Paladar; 
Reflexos; Sensibilidade; Tato; Ver
tebrados; Vertebral, Coluna; Vi
são.

O  desenvolvim ento acentuado do cerebro caracteriza os m am íferos superio
res. N o h o m e m , ele tornou -se  a parte m ais volum osa do sistem a nervoso.

Corte na região posterior da caixa craniana e do canal vertebral, m ostrando 
relações entre as áreas do cérebro (em cima). Embaixo, o cerebelo.
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Netuno

A s  observações de A le x  Bouvard m ostraram  que Urano não seguia exata
m ente sua órb ita. A lgun s cientistas puseram  e m  dúvida a Lei da Gravitação 
U niversal, mas conseguiu-se com provar que a alteração era provocada pela 
presença de um  planeta desconhecido, que recebeu o nom e de Netuno.

Com um diâmetro de 44 417 km,, 
de acordo com os cálculos do ho 
landês G. P. Kuiper (1905- ) 
feitos em 1949, Netuno é o quarto 
planeta em tamanho no sistema so
lar, com quase 3,5 vezes o diâmetro 
da Terra. É o penúltimo (oitavo) 
deles em ordem de afastamento do 
Sol, em torno do qual descreve uma 
órbita quase circular, cujo raio mé
dio é trinta vezes maior que o da 
Terra; ou seja: a distância média 
que o separa do Sol é de 4 495 mi 
lnões de km.

A uma velocidade orbital média 
de 5,4 km /s, Netuno realiza seu mo
vimento de translação em muito 
mais tempo que a Terra, fazendo 
com que seu ano” seja equivalente 
a 164,8 anos terrestres. Gira muito 
rapidamente em torno de seu pró
prio eixo — seu “dia” equivale a 
15 horas e 48 minutos terrestres.

A massa de Netuno é 17 vezes 
maior que a da Terra, e o volume, 
42 vezes. Sua densidade média é de 
2,3 g/cm 3. Em seu campo gravita- 
cional, a aceleração da gravidade é 
da ordem de 15 m /s2.

Uma estrela gelada e verde

Graças a sua Juminosidade (ape
sar de não possuir luz própria, re
cebe e reflete a do Sol), Netuno 
aparece ao telescópio como se 
fosse uma estrela de oitava gran 
deza (tem magnitude de 7,7). De
vido à enorme distância que o se
para do Sol, apresenta em sua 
superfície uma temperatura muito 
baixa: cerca de — 200° C.

Estudos espectrográficos de Ne
tuno mostram uma grande faixa de 
absorção de metano (C H .) que, es
curecendo a parte vermelha do es
pectro, dá a cor esverdeada carac
terística do planeta. Essas análises 
levam à conclusão de que Netuno 
deve estar envolto por uma espessa 
camada de nuvens, graças à con
densação do metano a baixa tempe
ratura. E provável, também, a exis
tência de certa quantidade de 
amónia (condensada pela tempera-

U r b a in  L e  V e r r ie r  fo i o  r e s p o n s á v e l 
direto pela descoberta do planeta.

tura) e, airída, de hélio, hidrogênio 
e nitrogênio. Portanto, é impossível 
em Netuno a existência de vida se
melhante à da Terra.

O senhor dos mares

A descoberta desse planeta 
deu-se em 1846 e é atribuída ao as
trônomo francês Urbain Le* Ver
rier, que teria concluído sobre sua 
existência^ a partir do estudo das 
perturbações da órbita de Urano. 
Não obstante, o inglês John 
Adams* chegou, na mesma época, 
a resultados semelhantes.

Tudo começou quando Alexis 
Bouvard (1767 1843) elaborava as 
tabelas orbitais dos três grandes 
planetas (Júpiter, Saturno e Urano) 
encomendadas pelo Bureau de 
Longitudes de Paris. Para os dois 
primeiros astros, as observações 
coincidiram perfeitamente com os 
cálculos das posições, enquanto 
que, para Urano, mostravam des
vios “ inexplicáveis” (devidos, em 
parte, à atração gravitacional exer
cida por Saturno). Após as corre
ções, observou-se que ele mantinha 
sua trajetória em elipses completa
mente diferentes. Em 1830, a orbita 
de Urano desviara-se cerca de 20 
segundos de arco em relação à po
sição teórica. Passados quinze 
anos, constatou-se que esse desvio 
já  chegava a 2 minutos de arco.

A partir disso, alguns astrôno
mos chegaram até a duvidar da Lei 
da Gravitação Universal. Outros, 
menos radicais, achavam que os 
desvios eram provocados por um 
novo planeta com órbita exterior a 
Urano, causando efeitos quase im
perceptíveis sobre Júpiter e Sa 
turno. Então Le Verrier, após veri
ficar e corrigir as tabelas

anteriores, afirmou (em janeiro de 
1846) que o planeta desconhecido 
tinha a latitude de 325° e um disco 
de diâmetro aparente de 3 segundos 
de arco, e que poderia ser reconhe
cido por sua aparência bem dife
rente da de uma estrela. Em se
guida, comunicou-se com Johann 
Gottfried Galle (1812-1910), em 
Berlim. Galle, em setembro do 
mesmo ano, confirmou as afirma 
ções de Le Verrier, descobrindo um 
objeto de grandeza 7,7 ainda não 
assinalado nas cartas celestes. A 
reação do meio científico foi 
enorme, pois, além de nunca ter 
sido feita previsão tão exata, a des
coberta constituiu brilhante confir
mação das teorias da mecânica* 
celeste.

A tradição de atribuir-se nomes 
mitológicos aos planetas fez com 
que o rei dos mares —  Netuno —  
fosse o escolhido para designar o 
novo planeta.

Na mitologia grega, Tritão era o 
filho de Netuno e as Nereidas eram 
ninfas do mar que compunham o 
cortejo de seu senhor. Por analogia, 
chamaram-se Tritão e Nereida os 
dois satélites de Netuno. Tritão 
(descoberto também em 1846) é o 
maior satélite conhecido e gasta 5 
dias e 21 horas para dar uma volta 
(em sentido anti-horário) em torno 
do planeta; Nereida (descoberto em
1949) é o satélite mais distante de 
um planeta que se conhece — fica 
no mínimo a 1 325 000 km de Ne
tuno e no máximo a 9 700 000 km. 
G asta 359 dias e 6 horas para reali
zar uma translação completa ao re
dor do planeta.

VEJA TAM BÉM : Planeta; Sol.

Neurologia

Neurologia é o conjunto de co
nhecimentos relativos ao sistema 
nervoso*. Estuda também as doen
ças que podem afetá-lo, atingindo 
o sistema nervoso central, o perifé
rico, ou ainda as meninges.

Os distúrbios funcionais exclusi
vos do sistema neurovegetativo 
(sistemas adrenérgico e colinér- 
gico) em sua maioria escapam aos 
domínios da neurologia, perten
cendo a diversas outras especiali
dades, como alergologia, pneumo- 
logia, endocrinologia* e medicina 
psicossomática*.

Os sintomas das neuropatias va- 
riam sempre de acordo com a loca
lização das células nervosas preju
dicadas e a função desempenhada 
por elas. Assim, podem ocorrer al
terações motoras, sensitivas ou tró- 
ficas em certos setores do orga
nismo, conforme a área afetada.

As doenças mais freqüentes do 
sistema nervoso periférico, são as 
neurites, que às vezes afetam ape
nas um nervo. Ocorrem em qual
quer região, mas são mais freqüen
tes entre os nervos cranianos.

Podem atingir a medula no iní
cio de um processo infeCcioso ge
ral, ou como resultado de lesoes 
traumáticas de uma raiz nervosa 
(radiculite) ou de vários nervos 
(neurjte múltipla, polineurite).

Além das neurites, outros pro
cessos degenerativos podem ocor
rer no sistema nervoso periférico, 
tais como neoplasias (desenvolvi
mento anormal de tecidos); abio- 
trofias (degeneração que atinge cé
lulas vivas, provocando sua 
regressão); doenças de auto-imuni
dade (nas quais o organismo ela
bora anticorpos que atacam suas 
próprias células); processos de des- 
mielinização (perda de mielina, 
substância branca que envolve o 
axônio das células nervosas).

Medula e cérebro

A medula espinal contém os cor
pos celulares dos nervos raqueanos 
e é também percorrida por fibras 
sensitivas e motoras que inervam 
os membros e o tronco. Assim, 
qualquer lesão (traumática, hemor
rágica, etc.) ou afecção que atinja 
a medula origina um quadro pato
lógico especifico (sensitivo e mo
tor), em geral abaixo da região pre
judicada. Entre os principais 
sintomas estão a espasticidade 
(movimentos involuntários e sem 
coordenação, às vezes com_ parali
sia parcial), clono (convulsão mus
cular interrompida por curtos pe
ríodos de repouso), exaltação de 
reflexos, perda da sensibilidade e 
da motricidade voluntária. As le
sões mais localizadas expressam-se 
por síndromas específicas, depen
dendo de onde estão situadas. Se 
foi afetada a substância cinzenta 
anterior, ocorre síndroma motora 
posterior e alterações sensitivas: a 
afecção dos feixes posteriores de 
Goll e Burdach provoca a interrup
ção da sensibilidade profunda; 
quando a lesão é do feixe espinoce-
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rebelar, manifesta-se a síndroma 
atáxico-cerebelar, e assim por 
diante. A perda da sensibilidade 
profunda, por lesão dos feixes pos
teriores, acompanha-se de ataxia 
(falta de coordenarão motora), 
agravada pela oclusão palpebral e 
perda de equilíbrio, que se mani 
festa ou agrava com o fechamento 
dos olhos (sinal de Romberg) —  o 

ue a distingue da ataxia resultante 
e lesão cerebelar ou dos feixes es- 

pinocerebelares. A tabes dorsalis
—  em que ocorre a dessincliniza- 
ção progressiva das raízes posterio
res da medula —  apresenta este 
tipo de quadro.

O bulbo contém núcleos de im
portância vital e, além dos sinto
mas sensitivos e motores, sua lesão 
acarreta também distúrbios dos rit
mos respiratório e cardíaco.

No cerebelo situam-se os centros 
nervosos responsáveis pelo equilí
brio; quando ele e afetado, ocorre 
desequilíbrio postural (distúrbios 
da marcha, marcha ebriosa), e in- 
coordenação muscular.

As funções do cérebro são com
plexas e diferenciadas, de acordo 
com a região. Dessa maneira, as le
sões que o atingem provocam a 
mais diversa sintomatologia.

O córtex cerebral representa um 
mecanismo de análise, síntese e in
tegração das informações, em co
nexão íntima e recíproca com os 
centros subcorticais. Além disso, o 
cérebro contém também gânglios 
subcorticais, as estruturas do dien- 
céfalo, pedúnculo e ponte, desem
penhando complexas funções in
trinsecamente ligadas entre si.

A motricidade (voluntária e in
voluntária), o tono muscular, as 
sensibilidades protopática (relativa 
aos primeiros sintomas da doença) 
e epicrítica (relativa ao tato), os 
sentidos em geral, a regulação neu- 
rovegetativa, os movimentos ex
pressivos e a integração gestual, a 
compreensão sensorial (gnosia), a 
palavra, a estruturação de sínteses 
sucessivas e simultâneas, a ativi
dade mental, a memória e a elabo
ração das vivências, bem como a 
apreensao do conhecimento em to
das suas gradações e modalidades, 
têm seu substrato na interação des
ses complexos sistemas cerebrais.

Doenças relacionadas com alte 
rações deste sistema são conheci 
das desde épocas remotas, como a 
coréia (doença de São Vito), que se 
caracteriza por movimentos invo
luntários da musculatura esquelé
tica, principalmente da face, e tam 
bém a moléstia de Parkinson, 
caracterizada por tremor das mãos 
e arqueamento do corpo.

Amplamente vascularizado, o 
cérebro é muito suscetível de sofrer 
conseqüências da  patologia vascu
lar (aneurismas congênitos, trom 
boses, embolias, hemorragias). Se
gundo a região afetada, mani
festa-se uma sintomatologia espe
cífica (paralisias contralaterais, 
afasia, apraxia, agnosia, estados 
de demência, etc.).

Além disso, pode ser comprome
tido também por processos infec
ciosos (meníngites*, encefalites, po
liomielites*), parasitários (larva de 
Taenia solium), tóxicos ou metabó 
licos, deficiência de oxigenação, 
traum as físicos, malformações, etc.
Alguns distúrbios (em geral sem le

são anatômica demonstrável) refle- 
tem-se nos mecanismos elétricos do 
cérebro. Entre estes está o grupo de 
epilepsias*, com caracteres ele- 
troencefalográficos específicos.

N eurologia na história

Desde a Antiguidade, encon- 
tram-se menções às doenças neuro
lógicas. Escritos assírio-babilôni- 
cos descrevem a enxaqueca e a 
cegueira noturna; os papiros egíp
cios relatam as conseqüencias crô
nicas da lesão medular, resultante 
da fratura da coluna.

Anaxágoras* localizou os pro
cessos neurológicos no cérebro e 
Hipócrates* estudou a epilepsia: 
atribuindo-a a um distúrbio humo- 
ral, notou a associação entre 
doença cerebral e alterações do 
ritmo cardíaco e respiratorio, so
luço, e perturbações oculares. Nos 
Aforismos, anteviu a ligação entre 
lesão cerebral e afasia, enumerando 
os efeitos funcionais da compres
são medular. Em Corpus Hipocra- 
ticum  descreve a epilepsia como 
uma doença, e no estudo dos trau
m as cefálicos sugere que as altera
ções motoras manifestam-se do 
lado oposto ao da lesão craniana. 
Essa constatação seria confirmada 
muitos séculos depois.

As medicinas romana e medieval 
pouco progresso trouxeram ao 
campo da neurologia. No século 
XVI, Fernel (1497-1558), criador 
da fisiologia, inicia a tendência a 
correlacionar doença e estrutura; o 
século XVII caracterizou-se, nesse 
setor, pela ênfase dada à sintoma
tologia, e pelas primeiras pesquisas 
de uma nosologia sistemática. 
Schelhammer (1649-1710) foi o 
primeiro a referir-se à tabe dorsal; 
o tremor foi estudado por De La 
Boe (1614-1672) e a coréia por Sy- 
denham, que escreveu sobre a histe
ria. Willis (1622-1675), além de ou
tras contribuições, descreveu a 
sintomatologia da  miastenia.

No século XVIII, uma das enti
dades mais focalizadas era a apo
plexia, da qual a catalepsia seria 
uma forma mitigada. Morgagni 
(1682-1771) enfatizou o estudo to
pográfico e as alterações anátomo- 
patológicas. A tabe dorsal foi des
crita por Brendel (1712-1758), 
quando a cauterização e o ópio 
eram preconizados para as afec
ções periféricas. Quelmatz v 1696- 
1758} introduziu a eletricidade na 
terapêutica.

lím  grande desenvolvimento das 
disciplinas neurológicas marcou o 
século XIX, notadamente no 
campo da anatomia patológica. 
Como principais processos morbi- 
dos, descreveram se a “irritação” 
(inflamação), anomalias do desen
volvimento, “flegmasias” (aumento 
de quantidade de sangue no órgão) 
e o “amolecimento” . Broussais 
(1772-1838) formulou a teoria das 
“ simpatias” — através de conexões 
neurais, partes diferentes do corpo 
se influenciam — , opondo-se à 
anatomia patológica e a nosologia. 
Romberg (1795-1873) publicou 
uma obra enfatizando a fisiologia; 
os reflexos passaram a ser um fator 
preponderante no exame neuroló
gico. A partir daí, o doente deixou 
de ser observado para ser exami
nado. Westphal (1833-1890) des-

A  coréia é causada po r alterações dos núcleos caudado e lenticular do cére
bro. S e  as lesões forem  inflam atórias, a doença recebe o nom e de "coréia 
de S y d e n h a m "; se forem  degenerativas, cham a-se "coréia de H u n tin g to n ".
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creveu o reflexo patelar, e Gower 
(1845-1915), o reflexo plantar su
perficial. Parkinsòn (1755-1825) 
estudou a paralisia agitante (mal de 
Parkinsòn) e Little (1810-1894), a 
paralisia cerebral espástica

Mas foi com Charcot* que o de
senvolvimento da neurologia do sé
culo XIX teve seu ponto culmi
nante: as entidades foram es
tudadas sob duplo ponto de vjsta
—  clínico-semiótico e anátomo-pa- 
tológico. A partir dele e de seus 
discípulos, toda uma semiologia 
neurológica foi então pesquisada.

A causalogia foi descrita por 
Wel-Mitchell (1830-1913). Estudos 
eletrofisiológicos foram iniciados 
por Erb (1840-1921) e por Du
che ne (1806-1875), levando aos 
eletrodiagnósticos e à separação 
prática das paralisias periféricas 
centrais. Babinski (1857-1932) es
tudou uma série de manobras e si
nais que permitiram o diagnóstico 
diferencial entre as doenças orgâni
cas do sistema nervoso e a histeria. 
E Huntington (1851 1916) desta
cou-se como o grande pesquisador 
da coréia hereditária.

Esses cientistas propiciaram um 
notável incremento à neurologia:

os métodos diagnósticos foram en
riquecidos com técnicas armadas 
(encefalografia, ventriculografia, 
arteriografia, eletroencefalografia, 
ecografia, mapeamento cintilográ- 
fico do cérebro, biopsia cerebral, 
exame céfalo-raqueano, exame neu- 
ro-oftalmológico, estudo de crona- 
xia bioquímica, etc.); a terapêutica 
das doenças nervosas foi impulsio
nada a partir do estudo das doen
ças carenciais (vitaminoterapia), do 
advento da neurocirurgia, dos me
dicamentos anticonvulsivos, das 
substâncias anticoagulantes, dos 
antibióticos, cortisonas, etc.

No Brasil, a neurologia teve des
tacados profissionais, por exemplo, 
Jarbas Pernambucano (1918-1958) 
e Deolindo Couto (1901 ). O 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, é mundialmente re
conhecido como centro de pesquisa 
e aprendizagem modelar.

VEJA TAM BÉM : Cranianos, 
Traumatismos: Epilepsia; M edi
cina; Meningites; Nervoso, Sis
tema; Paralisia Cerebral.

Neuroses

De modo geral, pode-se dizer 
que neurose é a doença psicosso
mática caracterizada por formas 
rígidas, simplificadas e constantes 
de comportamento. Em conseqüên
cia, o contrário da neurose —  ou 
seja, a “normalidade” psicológica 
— consistiria na capacidade de o 
indivíduo comportar-se de modos 
variados e flexíveis, com uma res
posta específica para cada situação 
e cada pessoa. Em outras palavras, 
a normalidade psíquica estaria na 
capacidade de perceber o aqui e o 
agora com tudo o que contém de 
único, e responder ã situação tam 
bém de forma única, o que equivale 
a uma capacidade de criação contí
nua de respostas novas.

A neurose também é entendida 
como transferência de comporta
mento. O indivíduo que aprendeu a 
comportar-se de fôrma submissa 
diante do pai passaria a fazer o 
mesmo diante de qualquer autori
dade (professor, irmão mais velho, 
chefe, policial) ou mesmo de qual
quer olhar mais duro, palavra mais 
aspera ou gesto mais veemente. O 
neurótico tem poucas normas de 
resposta ao mundo e essas poucas 
respostas ocorrem diante de um 
grande número de estímulos. Sua 
percepção é muito simplificada, 
classificando tudo o que percebe 
em poucas categorias amplas.

As neuroses têm sido definidas 
basicamente como desordens me
nores, de causa psíquica, que alte- 

Na Idade M édia, costum a va m -se  atribuir causas sobrenaturais às doenças. ram apenas parcialmente a perso- 
Os estudos neurológicos tam bém  estiveram  interrom pidos nesse período. nalidade, não alienando o paciente

da vida social. Neste último sen
tido, o neurótico equivale ao que o 
leigo chama “nervoso”, em oposi
ção ao psicótico. A psicose é consi
derada uma desordem mental mais 
profunda, de causa predominante
mente física, cujas manifestações 
correspondem, para o leigo, às de 
um “louco”.

Essa conceituação é posta em 
dúvida ao constatar-se, por exem
plo, a existência de desordens “ me
nores” que não são de causa psí
quica. E desordens “maiores” , que 
se acredita terem causa psíquica: 
as psicoses reativas e as psicogêni- 
cas. A falta de uma caracterização 
mais precisa tem contribuído para 
que alguns importantes especialis
tas em psiquiatria* rejeitem o uso 
do conceito de neurose.

Histórico

Em 1777, William Cullen 
(1710-1790) usou a palavra “ neu
rose” para designar um dos quatro 
grupos em que dividiu as doenças 
humanas, caracterizando-a por de
senvolver-se sem febre nem sinais 
de inflamação e lesões típicas. A 
palavra foi pouco utilizada até 
meados do século XIX, quando a 
neurologia* tomou grande impulso 
e as doenças nervosas foram dividi
das em duas grandes categorias: as 
ligadas a lesoes anátomo-patológi- 
cas definidas e localizadas, e as que 
não se caracterizam por lesões físi
cas. A estas deu-se o nome gené
rico de neuroses. Baseado apenas 
num critério de exclusão, esse con
ceito era muito vago.

O aperfeiçoamento das técnicas 
histológicas (estudo dos tecidos) e 
da microscopia revelou mais tarde 
a existência de lesões em doenças 
que anteriormente eram cataloga-

A  teoria de Freud deu nova orientação ao estudo das doenças nervosas.
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das como neurose. Exemplo disto é 
a coréia (ou “ doença de São 
Guido”), que se caracteriza por 
abalos musculares bruscos e fre
qüentes, e o mal de Parkinson, que 
se manifesta por enrijecimento 
muscular, tremor e atinge pessoas 
idosas. A histeria, por outro lado, 
foi mantida dentro do grupo das 
neuroses, como perturbação de or
dem psíquica, a partir de estudos 
de Pierre Janet (1859-1947) na 
França, Josef Breuer (J 842-1925) e 
Sigmund Freud* na Áustria; tam 
bém foram importantes as pesqui
sas de Joseph Babinski (1857- 
1932), da escola de Jean Martin 
Charcot*.

A doutrina de Freud enfatiza os 
dinamismos inconscientes, divi
dindo o aparelho psíquico em três 
sistemas: o id, representando as 
cargas instintivas eróticas e agres- 
sivo-destrutivas; o ego, regido pelo 
princípio da realidade (adaptador) 
e o superego, constituído de meca
nismos repressivos formados a par 
tir da interiorização das imagens 
paterna e materna.

Ainda para Freud, a libido (ener
gia psíquica), desde o nascimento, 
passa por um processo de amadu
recimento que se inicia por uma 
fase auto-erótica, e vai ate a solu
ção do complexo de Édipo (atração 
pela mãe e ódio ao pai nos meni
nos, e o inverso nas meninas). A 
superação do complexo de Édipo 
levaria à socialização*. Fatores 
constitucionais e/ou ambientais, no 
entanto, poderiam levar à fixação* 
do indivíduo em determinada 
etapa, ou regressão_a uma delas, 
bem como à utilização de mecanis
mos defensivos inadequados. Em 
ambos os casos, estariam caracteri
zados desequilíbrios que constitui
riam o fundamento das neuroses. 
Os sintomas das neuroses teriam 
sentidos simbólicos inconscientes, 
mas poderiam ser trazidos à tona 
(ao consciente) através de um tra ta 
mento adequado.

Para Alfred Adler*, discípulo 
disisidente de Freud, a “ necessidade 
de poder” teria um papel nuclear 
no desenvolvimento psíquico, ge
rando frustração afetiva e senti
mento de inferioridade, contra os 

uais se mobilizariam mecanismos 
e compensação. Causas somáticas 

e/ou psicossociais poderiam impe
dir uma compensação adequada, 
levando à fixação de um com
plexo de inferioridade” e ao desen
volvimento de supercompensações 
através de “arranjos” que estrutu
rariam  as neuroses.

Há autores que atribuem impor
tância equivalente aos fatores psí
quicos (ou disposicionais) e aos so
máticos (ou constitucionais) na 
formação das neuroses. Pertencem 
a uma linha ortodoxa da psicaná
lise*, que vai de Freud a Melanie 
Klein* e W. R. Bion (1897- ). 
Fora dessa linha ortodoxa, há mui
tas posturas teóricas, desde a dos 
que privilegiam o aspecto fisioló
gico até a dos que enfatizam os fa
tores ambientais.

Autores da escola psiquiátrica 
inglesa defendem o papel da consti
tuição física na origem das neuro
ses. Num grau mais extremado, a 
escola psiquiátrica de Ernst 
Kretschmer (1886-1964) acredita 
na existência de um certo tipo de

constituição orgânica que predis
poria à neurose. Suas característi
cas seriam desarmonias no desen
volvimento corporal e falta de 
maturação anátomo-fisiológica 
completa (prodisclinia). Uma for
mulação semelhante, da chamada 
escola biotipológica norte-ameri
cana —  William H. Sheldon 
(1899- ), por exemplo — , rela
ciona o desenvolvimento anômalo 
do organismo (displasia) com as 
manifestações neuróticas.

A neurose medida 
e localizada

Por influência do behaviorismo*, 
certos autores têm procurado ope
rar em termos experimentais e en- 
contfam tespostas objetivas e men
suráveis. O inglês H. J. Eysenck 
chegou, por técnicas estatísticas, à 
elaboraçao de dois fatores de per
sonalidades: um positivo (fator P) 
e outro negativo (fator P—), entre 
os quais a população se distribui
ria. Neuróticos, para ele, seriam os 
indivíduos colocados no extremo 
da dimensão P—.

A escola reflexológica —  ba
seada nos trabalhos de Ivan P. 
Pavlov* e Vladimir M. Bechterev 
(1857-1927) —  tem conduzido es
tudos experimentais de condiciona
mento*, chegando a provocar rea
ções “neuróticas” em animais 
através da criação de condições 
conflitivas entre os processos de ex
citação e inibição. Continuadores 
da obra de Pavlov têm procurado 
destacar a importância do que ele 
chamou de primeiro e segundo 
sistemas de sinalização” na estru
tura das neuroses humanas.^ O pri
meiro sistema de sinalização, que 
Pavlov estudou em animais, com 
preende os sentidos clássicos, todos 
eles capazes de se associarem alea
toriamente com reações, gerando 
“reflexos condicionados”. Os sím
bolos verbais constituiriam o se
gundo sistema de sinalização, este 
desenvolvido pelo homem. A im
portância desse sistema — a lin
guagem —  na regulação dos pro
cessos neurodinamicos é mo
dernamente a oreocupaçâo do 
soviético Alexander R. Luriae seus 
colaboradores. A psiquiatria sovié
tica, acompanhando essa orienta
ção, encara os. distúrbios mentais 
como resultantes de modificações 
patológicas no cérebro, isto é, so
mente do ponto de vista fisiológico.

Embora a questão seja contro
vertida, a hipótese de que a neurose 
tem base fisiológica se mantém em 
importantes centros de psiquiatria. 
A seu favor há, por exemplo, a ex
periência do psicólogo alemão Op 
penheim que, estudando neuróticos 
de guerra, disse ter encontrado alte
rações “ moleculares” da substân
cia cerebral em muitos casos consi
derados psico-traumáticos.

A neurose e o ambiente

Um razoável número de corren
tes psicanalíticas que surgiram na 
Europa e na América tem dado ên
fase aos fatores ambientais e à in
fluência da cultura* e da organiza
ção* social na origem das neuroses. 
Entre elas, destacam-se as teorias 
de Wilhelm Reich*, Wilhelm Ste- 
kel*, Erich Fromm (1900- ),A  depressão pode ser um  sintom a neurótico. ("M e la n c o lia ” , de E. M unch.)

Na fam ília, um a origem  da neurose. ("S a tu m o  Devorando o F ilh o ", G oya.)
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Harry Stack Sullivan*, Karen Hor- 
ney (1885-1952) e outros.

No Brasil, uma postura seme
lhan te^  enfatizada pelo psiquiatra 
José Angelo Gaiarsa (1922- ), 
que afirma não ser possível “com
preender a neurose sem a socie
dade”. Segundo ele, “a tendência 
da sociedade de criar classes, de 
exigir uniformidade de comporta
mento dentro de cada classe, é o 
principal fator a produzir e a  man
ter neuroses”. Essa tendência a 
uma cômoda mas neurótica unifor
midade de comportamento se ma
nifestaria a partir da instituição da 
família*, na qual o indivíduo passa 
a maior parte dos seus primeiros 
anos de vida, colocado diante de 
poucos mas importantes persona
gens e desenvolvendo nesse am
biente restrito “ umas poucas for
mas de reação que depois atuarão 
diante de quase tudo o que existe 
no m undo '. Gaiarsa salienta que 
esse comportamento pode ser ade
quado do ponto de vista de uma so
ciedade conservadora, mas observa 
que no mundo atual, caracterizado 
por intenso desenvolvimento cientí
fico e tecnológico, uma sociedade 
versátil e flexível teria maior 
chance de se desenvolver. E esse se
gundo tipo de sociedade identifi
ca-se, para ele, com uma situação 
na qual “ cada um possa desenvol
ver-se amplamente, segundo suas T ito . Nehru e Nasser acharam  no neutralism o um  cam inho polftico próprio.

peculiaridades e aptidões essen
ciais, assim como segundo a sua 
história única”, o que implicaria 
“uma colossal capacidade de ino
vação e renovação ’

Classificação

Em termos de intensidade, dis
tinguem-se neuroses crónicas e 
agudas. As crônicas também são 
chamadas de maturação, de cará
ter, de transferência (Freud) ou nu
cleares (Schultze). As agudas po
dem ser denominadas de situaçao, 
reativas ou atuais (Freud).

Quanto aos siniomas, desta
cam-se alguns tipos clínicos: a his
teria (descarga de energia psíquica 
sob a forma de sintomas físicos va
riados) e outros distúrbios psicos
somáticos; a neurastenia (debili
dade física, dor de cabeça crônica 
e irritabilidade); neurose obsessivo- 
compulsiva (neurose anancástica 
ou coacta, ou psicastenia); depres
são neurótica (forma predominan
temente ansiosa e predominante
mente inibida); e distúrbios do 
ajustamento interpessoal.

VEJA TAM BÉM : Psicanálise; Psi
cologia; Psicose; Psicossomática, 
Medicina; Psicoterapia; Psiquia
tria.

Neutralismo

Após a Segunda* Guerra Mun
dial, a política internacional das su-

Üirpotencias (Estados Unidos e 
mão Soviética) foi condicionada 

sobretudo por dois fatores princi
pais: a crescente ameaça represen
tada pelos armamentos nucleares, 
que as obrigou à cautela e à tole
rância mútua, e o grande número 
de nações não-participantes de blo
cos, sistemas ou alianças. Algumas 
dessas nações aspiram ao status de 
grande potência e, às vezes, che
gam a desligar-se dos blocos a que 
pertenceriam, como a França (que 
abandonou a Organização do Tra
tado do Atlântico Norte) e a Repú
blica Popular da China (que entrou 
em conflito com a Uniao Sovié
tica); outras, porém, permanecem 
numa posição denominada neutra 
ou não-alinhada.

O termo neutralismo é muitas 
vezes usado como sinônimo de 
não-alinhamento, mas, no sentido 
de “neutralidade” , configura situa
ção bastante diferente no campo da 
política internacional.

Embora a neutralidade seja aspi
ração dos países não envolvidos di
retamente nos grandes conflitos in
ternacionais, ela é bastante rara, na 
prática. Até o final da Segunda 
Guerra Mundial, os poucos países 
neutros deviam essa posição a inte
resses de grandes potências, que 
preferiam reconhecer a “neutrali
dade” de um pequeno Estado a ar
riscar-se a ve-lo inteiramente sob 
controle de outras. Desse modo, a 
instituição da neutralidade acabou

por se firmar; chegou-se mesmo a 
uma definição dos “direitos” e “de
veres” dos neutros. Em 1963, cjnco 
países ganharam esse status: Áus
tria, Finlândia, Laos, Suécia e 
Suíça (esta, para ser coerente, nern 
ao menos participa da Organização 
das Nações Unidas).

Ao contrário dos neutros, os paí
ses não-alinhados reivindicam o di
reito de poderem participar ativa
mente nas questões internacionais. 
Alguns de seus líderes (entre eles 
Tito, Sukarno, Nasser* e Nehru*) 
preferiram mesmo expressões como 
“neutralismo ativo” ou “política in
dependente” para definir sua posi- 
ção.

Embora sem caráter jurídico-for
mal, o não-alinhamento constitui 
importante instituição jurídica in
ternacional. Sua completa afirma
ção deu-se no ano de 1961, durante 
a conferência de Belgrado (da qual 
participaram, além de Cuba e da 
própria Iugoslávia, mais de vinte 
naçoes da Ásia e da África), e em 
1962, na conferência do Cairo 
(cuja tônica foi o “não-alinhamento 
econômico”).

O não-alinhamento é conside
rado uma nova instituição política 
internacional, um fenômeno produ
zido por sentimentos nacionalistas, 
luta anticolonial e guerra* fria en
tre Estados Unidos e União Sovié
tica. Com termos estabelecidos 
pela existência de armamentos nu
cleares, essa política contribuiria 
para evitar polarizações e reduzir 
conflitos, afastando povos e recur
sos de catástrofes maiores.

VEJA TAM BÉM : Coexistência 
Pacífica; Guerra Fria; Política In 
ternacional.O  G rito " de M u n ch . capta o pedido de socorro de um  ser que se destròi
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processo 
articular superior

Nevralgias

canal medular

lhe deu o nome de “nevralgia dos 
desdentados”.

Várias causas podem dar origem 
à nevralgia do trigêmio, entre elas 
infecções focais, infecções gerais 
crônicas, intoxicações exógenas e 
endógenas, lesões intracranianas, 
etc. Mas, na maior parte das vezes, 
a causa não é determinada.

A gravidade do sintoma obriga 
muitas vezes à intervenção cirúr
gica (insensibilização do nervo ou 
destruição do gânglio de Gasser, 
etcA

O tratamento das nevralgias foi 
facilitado pelo emprego de altas do
ses de vitaminas do complexo B, de 
efeito antiálgico.

VEJA TAM BÉM : Nervoso, Sis
tema; Neurologia.

processo
articular
inferior

disco 
intervertébral

“ Nevralgia” ou “neuralgia” sig
nifica, etimologicamente, ‘Mor ner
vosa” ou “dor de nervo”. Não 
constitui uma doença, mas um sin
tom a que pode estar na dependên
cia de múltiplas causas. Antiga
mente, enfatizava-se a distinção 
entre nevralgias e neurites (inflama
ção dos nervos) sem se levar em 
conta a relação que existe entre 
ambas. Na realidade, a maioria das 
nevralgias decorre de processos in
flamatórios, imperceptíveis por não 
produzirem atrofias.

As microcrises

Nas nevralgias, a dor instala-se 
nos nervos ou nas áreas inervadas. 
Muitas resultam de processos me
tabólicos e bioquímicos, podendo 
ser expressão de doença geral do 
organismo (como o diabetes*, por 
exemplo) ou de doenças locais (in
fecções focais, síndroma paraneu- 
plástica, etc.). Outras dependem de 
compressões ou traum as físicos na 
raiz ou no percurso do nervo. E, às 
vezes, ocorrem sem que sua causa 
possa ser identificada; em casos 
como este, são denominadas ne
vralgias essenciais ou criptogenéti- 
cas. As nevralgias mais comuns 
são as do trigêmio, do ciático, do 
lumbago, a intercostal, a glosso- 
faríngea e a facial.

Nos nervos cranianos, manifes
tam-se por dores intensas e de curta 
duração. Corresponderiam a mi
crocrises epilépticas dos neurônios 
dos núcleos sensitivos atingidos.

Uma das nevralgias freqüentes e 
graves é a do trigemio. quinto par 
craniano que se origina da protube
rância de duas raizes, uma sensi
tiva e uma motora, que se reúnem 
no gânglio de Gasser, de onde 
emergem seus três ramos: o oftál
mico, o maxilar superior e o maxi
lar inferior. Geralmente, a nevral
gia do trigêmio atinge um desses 
três ramos, e não a totalidade do 
nervo. A dor, intermitente e pa- 
roxística, é de grande intensidade. 
Freqüentemente, esse tipo de ne
vralgia é confundido com afecção 
dentária, chegando a ocasionar ex
trações inúteis e repetidas, o que

A  ciática, um  dos tipos de nevralgia, pode ser causada pela hém ia do disco. 
À  esquerda, a vértebra norm al; à direita, com a hémia (corte).

Nova Y o rk , 1 9 3 0 : m ilhares de pessoas na m anifestação com unista contra a depressão e o desem prego em  massa.

New Deal

Em meio à desastrosa situação 
econômica em que os Estados Uni
dos se encontravam após a grande 
crise de 1929, foi eleito presidente 
da República o democrata Frank- 
lin D. Roosevelt*. Prometendo de
senvolver um vasto programa de 
governo, cuja viga mestra seria um 
“ New Deal capaz de reconduzir o 
país à prosperidade, Roosevelt con
quistou a simpatia de milhões de 
desesperados, sobretudo trabalha
dores e minorias étnicas, tradicio
nalmente democratas. Assim, foi 
eleito por maioria absoluta, derro
tando o republicano Herbert Hoo- 
ver*, candidato à reeleição. Nos 
quatro anos em que ocupara a 
C asa Branca (1928/32), Hoover 
tentara auxiliar fazendeiros e em
presários, opondo-se, porém, à in
tervenção mais direta do Estado 
em problemas graves como o in
tenso desemprego, por exemplo.

Expressando em sua política a 
modalidade de ideologia liberal do
minante, Hoover fora contrário a 
qualquer planificação econômica 
que interferisse nos negócios parti
culares. Mas Roosevelt entendeu 
que seria necessário intervir mais 
profundamente na economia do 
país. Já em seu discurso de posse 
(4/3/1933) afirmava: “ O governo 
tem a intenção de tratar o pro
blema da crise como se enfrenta 
uma guerra” . Nesse mesmo dis
curso, o novo presidente dizia: 
“ Nós olhamos com confiança e oti

mismo na direção de um futuro de 
autêntica democracia” . Segundo 
ele, o país necessitava de experiên
cias audaciosas: “Faz parte do 
bom senso escolher um metodo, ex- 
perimentá-lo e depois, se ele fra
cassa, reconhecer francamente este 
fato e experimentar outro método; 
antes de mais nada, é preciso expe
rimentar alguma co isa . . . ”

Uma nova mentalidade

Assim que assumiu o governo, 
Roosevelt mostrou-se um político 
hábil, voltado para o liberalismo* 
e apoiando-se, segundo as necessi
dades, em forças antagônicas.

Para solucionar o impasse eco
nômico, tomaria uma série de me
didas geralmente colocadas em evi
dência nos momentos de crise. 
Decretou o fechamento de bancos 
e o embargo sobre o ouro. Desvalo
rizando o dólax, procurou estimu
lar as exportações, criando uma in- 
flaçao benéfica a pequenos fa
zendeiros, que, ficaram com suas 
dívidas diminuídas. Paralelamente, 
Roosevelt aboliu a “lei seca”, que 
proibia a fabricação e o consumo 
de bebidas alcoólicas. Autorizando 
a produção de cerveja e vinho em 
nível industrial, o governo pôde re
colher ao Tesouro vultosas somas 
advindas dos impostos sobre essas 
bebidas.

Mostrava-se necessário ainda 
impulsionar o mercado interno; os 
baixos salários e o elevado índice 
de desemprego haviam conduzido à 
queda do consumo. Mobilizando 
uma verba de quinhentos milhões 
de dólares, o governo convocou os 
desempregados para o Civilian 
Conservation Corps, destinado a
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reflorestar, combater incêndios e 
inundações. Ao mesmo tempo, três 
bilhões de dólares foram destina
dos à construção de obras públicas.

Algumas medidas realmente re
volucionárias seriam adotadas com 
o NIRA (National Industrial Reco- 
very Act), que aumentou substan
cialmente a intervenção estatal na 
vida econômica do pais. Esse ato 
exigiu a diminuição das horas de 
trabalho e manteve os mesmos sa
lários, o que possibilitou a absor
ção de uma parcela da mão-de- 
obra desempregada. Além disso, 
foi estabelecido o salário mínimo e 
decretada a liberdade de organiza
ção nas empresas, assim como a 
convenção coletiva. Finalmente le
galizados, os sindicatos puderam 
realizar gigantesca campanha de 
recrutamento em todo o país. Com 
isso, Roosevelt pretendia manter os 
trabalhadores como seus aliados 
para enfrentar o grande capital no 
momento em que começasse a in
terferir nos seus interesses.

Com o NIRA foi também criado 
um órgão estatal —  o NR A, N a
tional Recovery Administration — 
para regulamentar a produção das 
empresas, o que vinha contrariar 
todos os dogmas do capitalismo* 
liberal. O NRA procurou induzir 
os empresários a estabelecerem en
tre si acordos sobre preços, salários 
e programas de produção, a fim de 
racionalizar a economia. Os indus
triais que resistiam a esse esforço 
de coordenação poderiam inclusive 
ter suas licenças cassadas.

,A produção agrícola, por sua 
vez, foi regulamentada pelo Agri- 
culture Adjustm ent A c t  (AAA), 
que proporcionaria auxílio a pe
quenos fazendeiros, de cujas hipo
tecas o Estado se encarregaria. 
Para que produzissem de acordo 
com o planejado, os fazendeiros re
ceberiam prêmios e conseguiriam 
créditos com facilidade. Além 
disso, o governo compraria os pro
dutos estocados por preços ante
riormente fixados. Na prática, ape
sar de beneficiarem os fazendeiros, 
tais medidas acabaram por pesar 
sobre o Tesouro e os contribuintes.

O controle do Estado sobre a 
economia exerceu-se ainda em títu
los da bolsa de valores^ e subscri
ções de sociedades anônimas.

O medo dos conservadores

A partir de 1934, quando já  se 
sentiam os primeiros sintomas de 
normalização econômica, o “ New 
Deal” passou a ser temido por in
dustriais e financistas, diante do 
que chamavam de socialismo e es- 
tatização. Os meios empresariais 
mostravam-se temerosos, principal
mente diante da força que os sindi
catos começavam a ganhar. (An
teriormente, atuavam apenas or
ganismos trabalhistas estabeleci
dos e controlados pelos patrões.) 
Por isso, quando foi instituída, em 
1935, a lei de seguro social finan
ciado em parte pelos patrões, estes 
desencadearam violenta campanha 
contra o governo.

Segundo as novas leis, os ricos 
deveriam financiar os meios para o 
restabelecimento total do país. 
Roosevelt apoiava-se nas teorias 
do economista John Keynes*, que 
pregava a redistribuição das rendas

através do imposto e da regulamen
tação. Foi instaurada uma sobre
taxa progressiva de 31% para ren
das de cinqüenta mil dólares e até 
75%j>ara as que superassem cinco 
milhões.

0  Partido Republicano, repre
sentante dos interesses da maior 
parte do empresariado norte-ameri
cano, passou a atacar com veemên
cia as medidas que favoreciam os 
operários e fazendeiros, mas que 
nao estimulavam os industriais. 
Por outro lado, alguns politicos, 
como Francis Everett Townsend 
(1867-1960), exigiam que se fizesse 
muito mais em favor dos desempre
gados, reclamando para eles duzen
tos dólares por mês. Os chamados 
“clubes Townsend" chegaram a 
reunir milhares de membros. Os in
dustriais rebelaram-se contra o 
NIRA, os sindicatos e os salários 
impostos, desejando a total liber
dade capitalista. Influenciado por 
conservadores, o Supremo Tribu
nal declarou ilegais a maioria das 
leis decretadas no governo de Roo
sevelt, anulando todos os 567 códi
gos. Sem poder recuar em sua polí
tica, o presidente continuou a 
controlar os industriais e a reforçar 
os direitos sindicais, por outros 
meios. Em 1936 foi reeleito, com o 
apoio dos trabalhadores, apesar do 
descontentamento do empresa
riado. Um ano depois, o Supremo 
Tribunal aceitaria as leis essenciais 
do “New Deal”. Em 1939, quando 
estourou a Segunda* Guerra Mun
dial, os Estados Unidos encontra- 
vam-se diante de novo “boom” 
econômico.

Sem modificar estruturas essen
ciais do capitalismo, as reformas 
econômicas introduzidas pelo go 
verno de Roosevelt acabaram por 
consolidar o sistema. Após a crise, 
o grande capital achava-se fortale
cido e concentrado: empresas me
nores ou marginalizadas foram eli
minadas ou absorvidas pelas 
grandes. No fim da década de 
1930, três firmas produziam 80% 
dos automóveis no país, enquanto 
outras três eram responsáveis pela 
produção de 60% do aço.

A partir do “ New Deal” o Es
tado norte-americano implantou 
mecanismos e conquistou meios 
para mostrar-se maleável e eficaz, 
sobretudo no pós-guerra, até a dé
cada de 60, no fim da qual surgi
riam sintomas de nova crise.

A significação histórica do 
“ New Deal” transcende, porém, as 
mudanças ocorridas nos Estados 
Unidos. Evidencia a superação do 
conceito tradicional de liberalismo, 
tomado como sinônimo de indivi
dualismo e capitalismo concorren
cial, sem que para isso fosse neces
sária (como se afirmava na Europa, 
na época) a imposição de um re
gime político autoritario. A capaci
dade do Estado de intervir na eco
nomia e coordená-la de maneira 
mais ou menos direta foi aumen 
tada, ao mesmo tempo que se man
tinha e fortalecia uma estrutura 
política liberal democrática.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Corporativismo; Crise Econômica; 
Dirigismo; Estados Unidos; Libe
ralismo.

" O  governo te m  a intenção de tratar o problem a da crise com o se enfrenta 
um a gu erra .”  (Tre cho  do discurso de posse de Roosevelt. em  1933.1

Instituído o N e w  D e a l". os líderes sindicais prom ove m  cam panhas em  todo 
o pais (e m  cim a ) e os operários adquirem  novas esperanças (em baixo).
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Newton

A vida de Sir Isaac Newton, que 
durou 85 anos, foi quase toda dedi
cada ao ensino universitário; à pes
quisa nos domínios da física*, ma
temática* e alquimia*; à teologia^; 
e, durante a velhice, à política e ao 
manejo dos negócios públicos. 
Coube a ele a explicação do movi 
mento dos planetas, num sistema 

ue explica também o movimento 
os corpos na superfície da Terra; 

a elaboração de uma teoria das co
res, ou seja, um estudo da anatomia 
da luz; e a “descoberta” de que os 
cálculos de áreas e tangentes são 
processos relacionados.

Sob o ponto de vista histórico 
os dois primeiros trabalhos deno
tam  a conclusão do período he
róico de abertura da física à ciên
cia; o terceiro denota a criação de 
uma nova disciplina matemática: o 
cálculo.

O cálculo nasceu para ser a lin
guagem da física. E por isso que a 
produção da síntese newtoniana 
deu-se simultaneamente à “desco
berta” do cálculo. Como na época 
a especialização era ainda estranha 
aos cientistas, foi possível ao 
mesmo homem, Newton, ser o 
agente de ambas as empresas.

A descoberta do cálculo

A comunidade de idéias que ser
viu de contexto à “descoberta” de 
Newton apresentava-se como um 
amontoado de técnicas e problemas 
aparentemente não vinculados: cál
culo de quadraturas, baricentros, 
tangentes, problema inverso das 
tangentes, técnica de desenvolvi
mento em série, etc.

A descoberta do cálculo deu-se 
pelo reconhecimento de que havia 
dois problemas fundamentais — 
recíprocos —  aos quais todos os 
outros se reduziam. De um lado, 
estava o problema da quadratura* 
das figuras planas (em linguagem 
moderna, o cálculo da área das fi
guras planas); de outro lado, o cál
culo de tangentes a uma curva.

A “descoberta” , comumente 
chamada de Teorema Fundamental 
do Cálculo, é o reconhecimento 
dessas duas operações como recí
procas uma da outra. Newton (bem 
como Leibniz*) descobriu que o 
problema do calculo de quadratu
ras nada mais é que o inverso do 
problema das tangentes*, ou seja, 
que determinar a área de uma fi
gura corresponde a construir uma 
curva a partir de suas tangentes.

Newton não foi o primeiro a no
tar que ao calcular a quadratura de 
certas curvas obtinham-se outras 
curvas, das quais as primeiras eram 
as derivadas. Em sua época, alguns 
exemplos desse tipo de ocorrência 
eram conhecidos —  tanto que 
eram ensinados por Barrow* (pro
fessor de Newton em Cambridge). 
Newton também não demonstrou 
esse fato rigorosamente, em toda a 
sua generalidade. Apenas verificou 
que o fato ocorria com freqüência 
e que constituía a base possível de 
um novo método de cálculo.

Era o começo de uma disciplina 
matemática: o cálculo diferencial e 
integral.

As bases que serviram de maté
ria-prima para a produção do cál
culo foram as necessidades práticas 
da nova física e o ressurgimento 
dos métodos de Arqui medes*, que 
havia sido redescoberto pelos mate
máticos do Renascimento*.

Em seu tratado de óptica A d  Vit- 
telionem Paralipomena (1604), Ke- 
pler* procura uma curva tal que 
raios paralelos, refratando-se nela, 
convirjam para um mesmo ponto. 
O princípio da composição cie mo
vimentos, base da teoria dos movi
mentos de projéteis (de Galileu*), 
contém implicitamente uma nova 
determinaçao da tangente à pará
bola; Torricelli* funda sobre esse 
princípio um método geral para de
terminar a tangente de curvas sus
cetíveis de definição cinética; Ca- 
valieri*, a quem a tradição atribui 
as primeiras pesquisas que leva
riam ao cálculo, reconhece que 
muitos problemas resolvidos por 
Arquimedes relacionam-se com a 
quadratura das curvas y= x" (ou, 
na linguagem de Leibniz, relacio
nam-se ao cálculo da integral

f  xndx) para n =  1, 2, 3.
Outro exemplo foi a utilização 

de duas ferramentas fundamentais 
à produção do cálculo: a álgebra* 
do século XVII, que serviu de mo
delo aos matemáticos em seus es
forços de classificar os resultados 
obtidos por Arquimedes, bem 
como seus próprios resultados; e a 
geometria* analítica, criada por 
Descartes*, que Newton estudou 
como autodidata e que permitiu 
dar forma algébrica ao universo 
geométrico que envolvia as origens 
do cálculo.

O lançamento público do mé
todo dos desenvolvimentos em sé
rie para o cálculo de quadraturas é 
atribuído a Nicolas Mercator 
(1620-1687), que em seu Logarith- 
motecnia encontra a área da hipér
bole desenvolvendo 1/  ( 1+ x ) em 
série geométrica (que ele depois 
“ integrava” termo a termo).

Mecânica, óptica, Arquimedes, 
álgebra, geometria analítica e de
senvolvimento em série foram as 
matérias-primas e os meios de pro
dução iniciais do cálculo. Tanto em 
Newton como em Leibniz, a aber
tura do cálculo deu-se pela identifi
cação de um resultado fundamen
tal, na massa de resultados já  
conhecidos, que localizou na obra 
de Barrow.

Em suas Lectiones Geometricae, 
Barrow propõe como princípio que, 
num movimento retilíneo no qual a 
velocidade v cresce em funçao do 
tempo t, os espaços percorridos são

proporcionais às áreas J ' > vdt,

compreendidas entre o eixo do 
tempo e a curva da velocidade. 
Além disso, ele demonstra que, se 
um ponto móvel tem por projeções 
sobre os eixos das coordenadas 
cartesianas ortogonais, respectiva
mente, uma velocidade constante 
(v ,) e outra que cresce com o 
tempo (v2), a trajetória resultante 
tem uma tangente de inclinação 
v ,/v ,. Daí, Barrow poderia ter con
cluído facilmente a relação entre a

A  obra de S ir Isaac N e w to n constituiu o ponto de partida para o desenvolvi
m ento da m ecânica clássica e do cálculo diferencial e integral.

N e w to n revelou interesse pela ciência desde a juventude. Q uando estu
dante, projetou para o Q ueen's  College um a ponte sustentada por encaixes.
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derivada (concebida como relação 
de inclinação da tangente) e a inte
gral (vista como área); mas ele não 
fez isso. Contentou-se em demons
trar, de maneira puramente geomé
trica, que, se duas curvas y=fl(x) e 
Y =F(x) são tais que as ordenadas
Y resultem proporcionais às

áreas / “  f(x)dx, isto é, se cF(x)= 

=  f  f(x)dx (sendo c uma

constante), então a tangente a
Y = F(x) corta o eixo das abscissas 
no ponto de abscissa x= cY /y . Sua 
demonstração, perfeitamente pre
cisa, é feita a partir da hipótese explí
cita de que f(x) é monótona. No texto 
de Barrow, esse teorema encontra-se 
perdido no meio de outros resulta
dos. Coube a Newton a revelação 
de sua importância (depois da obra 
de Newton e Leibniz, ele recebeu o 
nome de Teorema Fundamental do 
Cálculo).

Numa carta a Jacques Ber- 
noulli*, Leibniz relata o processo 
de pesquisa que o levou à “desco
berta” do cálculo. Conta, vinte 
anos depois, seu “espanto de ver 
que Pascal tinha tido os olhos fe
chados,, como por um encanta
mento” para o Teorema Funda
mental do Cálculo, que ele tinha 
tocado, num caso particular, sem 
lhe ver a importância, ao passo que 
Leibniz, lendo o texto de Pascal*, 
“viu rapidamente que o teorema 
poderia ser aplicado geralmente a 
todas as curvas. . . ” .

Newton, por sua vez, afirmou ter 
obtido o Teorema Fundamental in
dependentemente de Barrow— mas 
é bem possível que ele tenha 
apreendido a idéia geral do teo
rema, durante as aulas que teve 
com o mesmo.

A nova linguagem da física

Newton e Leibniz “viram” a im
portância de um resultado para o 
qual os matemáticos da geração 
anterior “ tinham tido os olhos fe
chados, como por encantamento”. 
Desfeito o “encantamento”, por 
obra da revelação newtoniana, tor
nou-se possível descrevê-lo. Sua 
forma exterior é a fixação de Bar
row e seus contemporâneos nos 
métodos rigorosos de demonstra
ção geométrica, tendo como mo
delo o “princípio de redução” de 
Arquimedes. Essa linguagem geo
métrica obscurecia tanto o texto, 
que foram necessárias 180 compli
cadas figuras geométricas para dei
xar legíveis as cem páginas das 
Lectiones Geometricae. Assim, a 
relação da derivada com a integral 
acabava se perdendo de vista.

O novo cálculo articulou-se den
tro de uma linguagem simbólica, 
inspirada no formalismo algébrico. 
Leibniz disse repetidas vezes que 
era necessário fazer, para a nova 
disciplina, aquilo que François 
Viète* havia feito para a álgebra e 
Descartes para a geometria. Assim, 
a quebra do “encantamento” 
deu-se, formalmente,_ pelo aban
dono das preocupações de rigor 
que cegavam a geraçao anterior. O 
cálculo surgiu à margem dos crité
rios de rigor —  como simples cál
culo operacional. Seu direito à exis 
tência foi assegurado não pela

consistência de seus métodos, mas 
pela fecundidade de seus resultados 
(o primeiro dos quais é a mecânica 
newtoniana).

Newton chega ao cálculo numa 
temporada (1665/1666) que passou 
em Woolsthorp. No entanto, ele só 
divulgou seus resultados muito 
mais tarde, em seus artigos De 
Analysis per Aequationes Numero 
Terminorum Infinitas, escrito em 
1669; Methodus Fluxionum, es
crito em 1671; e Tratatus de Qua
dratura Curvarum, escrito em 
1676. Neste último, Newton de
clara: “Eu não considero as gran
dezas matemáticas como formadas 
de partes, quão pequenas sejam, 
mas como descritas de um movi
mento contínuo. As linhas são des
critas e engendradas, não pela jus
taposição de suas partes, mas pelo 
movimento contínuo de pontos; as 
superfícies, pelo movimento de li
nhas; os sólidos, pelo movimento 
das superfícies; os ângulos, pela ro
tação dos lados; os tempos, por um 
fluxo contínuo. Considerando, por
tanto, que as grandezas^ que cres
cem em tempos iguais são maiores 
ou menores, segundo cresçam com 
uma velocidade maior ou menor, 
procurei um método para determi
nar as grandezas a partir das velo
cidades dos movimentos ou cresci
mentos que os engendram. 
Chamando ‘fluxões’ as velocidades 
desses movimentos ou crescimen
tos, enquanto as grandezas engen
dradas se chamariam ‘fluentes’, eu 
caí, nos anos 1665-1666, no mé
todo das fluxões, do qual farei uso 
na quadratura das curvas” .

Se x é a grandeza estudada, isto 
é, a fluente, Newton representará 
sua fluxão por x. Por sua vez, a 
grandeza que admite x como fluxão 
serã notada [xj.

(A notação e a nomenclatura 
que foram adotadas universalmente 
para o cálculo são as de Leibniz, 
e não as de Newton. Na linguagem 
“leibniziana”, a fluxão x será no
tada —  e chamada de “ deri- 

dt
vada” de x com respeito à variável 
tempo t; fluente [x] será indicado 
por f xdt e chamado “integral” 
de x com respeito ao tempo t.)

O “método das fluxões” , ao qual 
Newton alude, nada mais é do que 
o cálculo dos fluentes a pajtir do 
cálculo das fluxões (os dois são recí
procos). Identificando os fluentes 
(isto é, as integrais) às áreas, ele 
aplica imediatamente seu método à 
quadratura das curvas.

O método de Ne\yton tem como 
base o cálculo das fluxões, a partir 
dos quais se obtêm os fluentes, uti
lizando-se o Teorema Fundamental 
do Cálculo. Newton faz o cálculo 
das fluxões (derivadas), formal e di
retamente, aplicando seu. Teorema 
do Binômio. No Methodus Fluxio
num, ele calcula a fluxão de x" es
crevendo a diferença (x+o)" —  X " ,  

entre a grandeza original x" e a gran
deza (x+o)" (um pequeno espaço de 
tempo depois). Em seguida, ele ex
pande (x+o)" usando o teorema do 
binômio:

(x+o)" =  xn + nxn "'o +
+ n(n.TÍ l X" - 2o2 +  . . .  + o"

Calculando a diferença, 9 primeiro 
termo (xn) é cancelado. Finalmente, 
a fluxão de x" é obtida fazendo-se

Leibniz (à esquerda) localizara o Teorem a Fundam ental do Cálculo na obra 
de Pascal. M as N e w to n achou-o no trabalho de B a rro w  là direita).

Entre suas descobertas ópticas, incluem -se os “ anéis de N e w to n ", produzi
dos pela com pressão de dois vidros (em  cim a) ou pelo interferôm etro.



404 Newton

N e w to n  foi o prim eiro d revelar a im portância do Te orem a Fundam ental do Cá lculo , encontrado entre outros resultados obtidos por Barro w . A través desse 
teorem a, descobriu -se a relação entre a derivada (concebida com o relação de inclinação da tangente) e a integral (vista com o área).

o quociente da diferença, com o in
cremento o do fluente, e calcnlan- 
do-se o valor desse incremento no 
limite, quando o se anula:

fr +  °-’ ~  x" =  nx" -  +O

+  " ( n ~  ^  X" O +  . . .  +  O" ■'

No limite do quociente (na “ra
zão última”; em linguagem newto- 
niana) obtém-se a fluxão de x" 
como sendo simplesmente nx"*’ ; 
todos os outros termos em x  anu
lam-se junto com o incremento o.

Esse procedimento não é rigoro
samente justificado na obra de 
Newton: o cálculo teve de esperar 
por um século o momento de escla
recer seus fundamentos. A própria 
noção de “ limite” só foi formulada 
muito mais tarde. No texto de 
Newton, .tudo se deu ao nível de 
simples cálculo operacional.

O cálculo de Newton está ex
posto também em sua obra-prima 
Philosophia Naturalis Principia 
Mathematica, onde o cálculo en
controu o campo adequado para 
evidenciar seu poder e sua função, 
como linguagem da física.

A mecânica

Os trabalhos de Galileu m arca
ram  o início da física como ciência. 
Newton pertence à geração se
guinte à de Galileu. A produção 
newtoniana deu-se como síntese do 
período de abertura da física.

Galileu produz o esboço de uma 
mecânica. Em seus textos encon
tra-se a concepção de que, no mo
vimento de um projétil (uma pedra 
lançada ao ar), o movimento para 
o alto é a reprodução perfeita, no 
espelho, do movimento para baixo. 
Ele faz ainda uma primeira formu
lação dos princípios da inércia, ou 
seja, “uma bola perfeitamente re
donda e lisa, lançada sobre uma 
mesa perfeitamente lisa e de exten
são infinita, mantém-se em movi
mento numa linha reta e com velo
cidade uniforme” . O princípio da 
composição de movimentos tam 

bém foi enfocado pelo florentino: 
“Se a mesa da experiência anterior 
se interromper bruscamente, a bola 
que vinha sobre o plano, em linha 
reta e velocidade constante, adqui
rirá um segundo movimento acele
rado, em linha reta, na vertical 
para baixo, resultando, da compo
sição desses dois movimentos, uma 
trajetória parabólica” . Sua lei da 
queda livre dos corpos esclarecia 
que “a velocidade de um corpo em 
queda livre é diretamente propor
cional ao tempo da queda”.

E os resultados de Galileu fun
cionaram essencialmente como 
guias para a análise de situações 
concretas envolvendo movimentos.

No mesmo momento em que Ga
lileu produziu sua obra, Kepler 
conseguiu formular as suas três leis 
descrevendo o movimento planetá
rio: “ Em seu movimento em torno 
do Sol, cada planeta descreve uma 
elipse da qual o Sol ocupa um dos 
focos” ; “ O raio vetor de um pla
neta, isto é, o segmento de reta que 
vai do Sol ao planeta, varre áreas 
iguais em tempos iguais” ; e “O

3uadrado do tempo de revolução 
e um planeta é diretamente pro

porcional ao cubo do grande eixo 
da elipse que lhe serve de órbita” .

Ao se confrontarem os princí
pios de Galileu com as leis de Ke
pler, evidencia-se uma ausência: 
sendo “guia para análise”, os 
princípios de Galileu deveriam per
mitir uma “análise” das leis de Ke
pler. Para uma pedra na superfície 
da Terra, ou para um planeta gi
rando em torno do Sol, as leis da 
mecânica deveriam ser as mesmas. 
Era necessário encontrar a forma 
pela qual as leis de Kepler eram de
duzidas dos princípios gerais da 
mecânica, dos quais Galileu forne
ceu uma primeira indicação.

Posteriormente, procurou-se pro
duzir um sistema teórico que englo
basse, simultaneamente, os princí
pios de Galileu e as leis de Kepler. 
Na época de Galileu, as matérias- 
primas e as ferramentas disponíveis 
para essa produção eram, respecti
vamente, as leis de Kepler e os

Usando as observações de Galileu. N e w to n generalizou as leis básicas da 
física, um a das quais sobre os princípios da inércia: se um a bola for lançada 
sobre um a m esa, perm anece c o m  velocidade constante (v ,) até a quina, 
quando ao prim eiro m ovim ento (horizontal) acrescenta-se um  segundo (ver
tica l). acelerado pela gravidade (g ). A  trajetória resultante desses dois m ovi
m entos será parabólica e a velocidade aum entará c o m  o tem po.

Os princípios do sábio florentino 
seriam  aplicados pelo físico 
de Lincolnshire ao m ovim ento 
da Lua em  to m o  da Te rra .
Para isso. ele supôs um a pedra de 
tam anho e massa equivalentes 
ao do satélite terrestre 
sendo lançada, na horizontal, 
de um a torre  cujo topo atingisse 
a órbita lunar. Essa imensa 
rocha cairia na Terra , 
percorrendo um a trajetória 
parabólica, que seria tanto mais 
aberta quanto m aior fosse o 
im pulso im prim ido 
ao lançam ento. S e  aquele tivesse 
correspondência à velocidade 
da Lua e m  seu percurso orbital, 
a trajetória parabólica resultante 
seria tão aberta que a 
pedra nunca atingiria 
a s uperfIcie da T e rra : 
entraria em  órbita 
em  to m o  dela.
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princípios de análise de Galileu. 
Mas isso não era suficiente. Uma 
geração depois, tendo sido acres
centada ao estoque de matérias- 
primas uma série de novas medidas 
de precisão, da medição* das dis
tâncias interplanetárias, e com o 
cálculo como ferramenta teórica, a 
síntese pôde ser produzida. E New- 
ton foi o agente dessa produção.

No Dialogo de Dois Mundos, 
Galileu pergunta o que faz uma pe
dra cair ao solo, depois de lançada 
ao ar, e o que faz a Lua manter-se 
em movimento em sua órbita. Essa 
imagem pedra-Lua foi a motivação 
para a pesquisa pessoal de Newton.

Uma pedra lançada horizontal
mente na altura da órbita da Lua, 
como Galileu já  havia demons
trado, cai sobre a Terra, tendo 
como trajetória uma parábola que 
será tanto mais aberta quanto 
maior for a velocidade inicial da 
pedra. Assim, se a pedra tivesse 
uma velocidade inicial suficiente
mente grande, ela “cairia” ao lado 
da Terra e, constantemente atraída 
pelo campo de graVidade terrestre, 
sua trajetória parabólica se degene
raria numa orbita em volta da 
Terra. De acordo com a primeira 
lei de Kepler, essa trajetória dege
nerada é uma elipse, da cjual a 
Terra ocupará um dos focos. T rata
va-se, pois, de calcular a força de 
atração necessária para manter a 
Lua em sua órbita ao redor da 
Terra.

O movimento de um planeta em 
sua órbita apresenta uma força di
rigida para o exterior da elipse (da 
mesma forma que o movimento de 
uma pedra que se faz girar amar
rada numa corda). Para que a Lua 
não seja “ atirada” para fora de sua 
órbita, é preciso que a força de 
atração que se estabelece entre ela 
e a Terra contrabalance exatamente 
a força que resulta de seu movi
mento. Assim, é possível avaliar-se 
a força de atração através dessa 
força —  que é denominada força 
centrífuga.

Newton, num primeiro mo
mento, não soube calcular a força 
centrífuga resultante de uma traje
tória elíptica. Para poder avançar, 
simplificou a questão supondo a 
órbita perfeitamente circular. Em 
seguida, mediu experimentalmente 
a pressão exercida sobre a superfí
cie de uma esfera oca por uma boli
nha rolando em seu interior. A par
tir dessas medidas, conseguiu 
avaliar a força centrífuga do movi
mento circular como sendo inver
samente proporcional ao quadrado 
do raio da circunferência. Newton 
admitiu como hipótese, portanto, 
que a força de atração que a Terra 
exerce sobre a Lua era inversa
mente proporcional ao quadrado 
da distancia entre a Terra e a Lua.

O próximo passo seria calcular, 
segundo essa expressão, a força 
efetivamente necessária para man
ter a Lua em órbita, e comparar 
essa força com a da gravidade. No 
início de suas pesquisas, Newton só 
dispunha de dados muito- grossei
ros a respeito da distância Terra — 
Lua, fazendo com que a concor
dância entre o valor da força de 
gravidade e o valor, por ele calcu
lado, da força de atração da Terra 
sobre a Lua não fosse satisfatório. 
E havia um problema teórico que

exigia resposta prévia: o cálculo 
preciso da força centrífuga para 
uma trajetória elíptica. Além disso, 
nas contas de Newton, a Terra e a 
Lua eram consideradas pontos geo
métricos no espaço. (Supondo-se 
válido tal procedimento, apesar de 
injustificável, seria impossível si
tuar esses pontos geométricos.)

Entretanto, como as medidas as
tronômicas de precisão eram um 
tema da ordem do dia, na época, 
Newton pôde, após algum tempo, 
dispor de bons números; e o cál
culo forneceu os instrumentos ne
cessários p ara  a resolução do pro
blema teorico. Dessa maneira, a 
produção da teoria pôde ser com
pletada e registrada no Philosophia 
Naturalis Principia Mathematica 
(Princípios Matemáticos da Filoso
fia  Natural).

O plano inicial dos Principia é 
constituído pelo princípio de atra
ção universal (“Dois corpos 
atraem-se na razão inversa do qua
drado da distância entre eles”); 
pelo teorema^ segundo o qual a 
força de atração que se exerce entre 
duas esferas homogêneas é igual 
àquela que se exerceria se toda a 
massa das esferas estivesse concen
trada em seus respectivos centros 
geométricos; por um teorema geral 
mostrando que a trajetória de um 
corpo submetido a uma força cen
tral satisfaz a segunda lei de Ke
pler; e finalmente por um teorema 
que mostra que se a força central 
varia na razão inversa do quadrado 
da distância do corpo ao centro de 
força, a trajetória descrita será uma 
elipse. Assim, fecha-se o círculo: 
do último teorema segue-se como 
conseqüência matematica a pri
meira lei de Kepler, desde que se 
admita o princípio de atração uni
versal e se aplique o primeiro des
ses teoremas.

Na verdade, os Principia ultra
passam esse plano inicial, não só 
porque Newton acabou tratando de 
uma série de outros problemas de 
mecânica, mas tambem (e princi
palmente) porque a redação da sín
tese newtoniana só podia conter a 
sua base, isto é, os princípios de 
Galileu, na condição de reescrevê- 
los em toda a generalidade.

A s leis de N ew ton

Os Principia escreveram-se co
mo um sistema formal, matemá
tico, construído sobre quatro axio
mas (as “Leis de Newton”), o 
quarto dos quais é exatamente o 
princípio da atração universal. Os 
outros concluem que: “Todo corpo 
se mantém no estado de repouso ou 
de movimento uniforme em linha 
reta no qual ele se encontra, a me
nos que uma força qualquer atue 
sobre ele, obrigando-o a mudar de 
estado” ; “ As modificações que 
ocorrem no movimento sao propor
cionais à força motriz, e se fazem 
na linha reta em que essa força foi 
impressa” ; e “ A ação é sempre 
igual e oposta à reaçao, c>u seja, as 
ações de um corpo são sempre 
iguais e contrárias”.

Newton atribuiu as duas primei
ras dessas leis a Galileu — elas im
plicavam diretamente o princípio 
de inércia esboçado pelo florentino. 
No entanto, como no sistema de 
Galileu o “peso” de um corpo

Para co m p o r a luz Dranca a partir das cores do espectro (nas quais ela é 
decom posta pelo prism a). N e w to n criou seu fam oso disco. Este. ao girar, 
funde as cores básicas, cuja proporção é responsável pelo to m  resultante. 
Quando essas cores se m isturam  na m edida certa, a síntese é o branco (ao 
alto ). Caso contrário, a luz recriada pode ser rosa ou azul.

C o m  o prism a de vidro com prado na feira de W oolsthorpe. N e w to n desco
briu a decom posição da luz, escrevendo trabalhos sobre o fenôm eno.
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A  m edição do tem po confirm ou as leis de N e w to n . (R elógio do séc. X V II.)

acaba se tornando uma das pro
priedades físicas do corpo (sem se 
distinguir da massa do corpo), esse 
peso só se relaciona com o princí
pio de inércia quando é eviden
ciado num plano horizontal. E, as
sim enunciado, o princípio não se 
aplica à mecânica celeste.

A produção newtoniana foi rea
lizada em oposição a uma teoria 
que lhe ocupava o espaço teórico: 
a Mecânica dos • Turbilhões, de 
Descartes, que constituiu por al
gum tempo a bandeira dos críticos 
da mecânica newtoniana (cujos al
vos foram o princípio de atração 
universal e o conceito de ação a 
distância, que lhe era subjacente).

Newton supôs que os corpos ce
lestes moviam-se no vazio. Isso co
locou a questão de explicar de que 
maneira a atração newtoniana po
deria manifestar-se no vazio. Des
cartes supôs o espaço interplanetá
rio ocupado por turbilhões de 
m atéria “ sutil” , que em seus movi
mentos arrastam os astros —  e, 
desse modo, contornou o problema.

Newton também demonstrou 
(matematicamente) a impossibili
dade da terceira lei de Kepler, caso 
se admitisse que os planetas fossem 
transportados por turbilhões. Em 
seu Tratado de Óptica, diz: “ Para 
se dar conta dos movimentos regu
lares e permanentes dos planetas e 
cometas, é necessário esvaziar os 
céus de toda matéria, exceto, tal

vez, de alguns vapores muito rare
feitos e fluidos elevando-se das at
mosferas da Terra, dos planetas e 
dos com etas. . . Um fluido denso 
não pode, de maneira alguma, ser
vir para explicar os fenomenos da 
N atureza. . . Um tal meio só pode 
servir para perturbar e parar o mo
vimento dos grandes corpos e en
languescer o quadro aa  Natu
reza. . . E como não serve para 
nada, entrava as operações da Na
tureza e apenas pode enfraquecê-la 
( . . .) deve ser rejeitado”. E sobre 
o princípio de atração: “ Eu não 
considero qualidades ocultas os 
princípios ativos, como a gravi
dade, supostamente resultantes da 
forma específica das coisas; consi
dero-os leis gerais da Natureza, 
pela qual as coisas mesmas são for
madas: sua. verdade nos aparece 
através dos fenômenos, se bem que 
suas causas não tenham ainda sido 
descobertas”.

Numa carta escrita a Bentley, 
seu primeiro seguidor fanático, en
contra-se: “Voce fala da gravidade, 
por vezes, como essencial e ine
rente à matéria. Eu lhe peço, não 
me atribua essa noção, pois não 
pretendo conhecer a causa da gra
vidade, e eu teria necessidade de 
mais tempo para considerá-la” .

Baseando-se diretamente em 
suas experiências com prismas, 
Newton afirmou que a luz branca 
era composta de um certo número de cores “ puras”. Cada uma pos

suía certo grau de refratibilidade, 
que lhe era específico. Numa carta 
enviada à Royal Society, ele relata 
suas pesquisas e resume sua teoria 
a algumas proposições: “Os raios 
diferem em seu grau de refratibili
dade, da mesma forma que diferem 
em sua tendência a apresentar esta 
ou aquela cor particular” ; “ Ao 
mesmo grau de refratibilidade cor
responde sempre a mesma cor, e à 
mesma cor corresponde sempre o 
mesmo grau de refratibilidade ’; “A 
espécie de cor e o grau de refratibi
lidade próprios a uma espécie par
ticular de raios são invariantes por 
refração ou por reflexão, sobre os 
corpos naturais”.

Â teoria de Newton provocou 
forte polêmica na  época, para de
sespero do autor, que não amava as 
contendas dos meios científicos; foi 
um dos pontos de partida da mo
derna teoria das cores.

O problem a da autoria

Newton e Leibniz escreveram ar
tigos trazendo o cálculo à luz do 
dia, e cada um afirmou ter chegado 
a isso independentemente.

Hooke tem a prioridade na di
vulgação de suas idéias a respeito 
da gravidade, idéias essas extraor
dinariamente próximas das de 
Newton; mas, como não dispunha 
do cálculo, foi incapaz de chegar à 
expressão matemática da atração. 
No entanto, no momento em que 
Newton publicou seus Principia, 
Hooke reivindicou inclusive a auto
ria da fórmula mátemática.

Nessas disputas em torno de au
torias, a razao estava com todos e 
com ninguém — nenhum deles ti
nha copiado ou roubado a idéia 
dos outros. As “descobertas” de 
Newton (e dos outros cientistas en
volvidos) pertenciam ao sistema de 
idéias, com o qual todos contavam.

O autor da obra, em última instân
cia, é o processo histórico de pro
dução científica, no qual o indiví
duo funciona apenas como agente.

Em 1665, no momento em que 
Newton termina sua graduação 
universitária, a peste atinge Cam- 
bridge e o Trinity College entra 
num recesso que duraria dois anos. 
Nesse período de retiro involuntá
rio, na fazenda de sua mãe, em 
Woolsthorpe, Newton esboça todos 
seus futuros trabalhos. E nessa 
época que, segundo a lenda, New
ton, vendo uma maçã cair po po
m ar, teria tido a ideia da atração 
universal. A lenda do gênio ressalta 
a solidão do autor, que constrói 
suas teorias longe do mundo, a par
tir do nada. Mas, na solidão física 
de Woolsthorpe, Newton estava ir
remediavelmente acompanhado pe
las idéias de sua época, que nele se 
entranharam, para sempre, durante 
sua formação universitária. Atra
vés dessa comunidade de conceitos, 
Galileu, Kepler, Descartes, Barrow 
e todos os outros acompanharam 
Newton em seu retiro.

A dependência de Newton em re
lação ao círculo intelectual da 
época evidencia-se no pouco pro-

tresso que emprestou a alquimia, 
uas pesquisas alquímicas nao o le

varam a fundar a química mo
derna, antecipando Lavoisier. Ou 
seja: a ciência é feita pelos cientis
tas, mas dentro do quadro e das 
condições de sua época; e para a 
química as condições ainda não es
tavam amadurecidas, ao contrário 
do que acontecia ao cálculo e à 
física.

Sir Isaac Newton morreu em 
1727 e foi sepultado na Abadia de 
Westminster.

VEJA TAM BÉM : Cor; Física; 
Luz; Matemática; Movimento.O  aparelho c o m  pesos levados a colidir (e m  c im a ) serve para estudar inércia 

e massa. E o  "eng en ho a V apo r" (em baixo) prova a "ação e  reação".
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Nicarágua

S U M Á R I O

Localização: A m é rica  Central 
Lim ites: H onduras (N ), Costa Rica 

(S ), O c e a n o  Pacífico (0 )  e M a r das 
Caraíbas (L)

Superfície: 1 3 0  0 0 0  k m 2 
População: 2 0 1 5  0 0 0  habitantes 

(estim ativa  de 1 9 7 3 )
Cidades principais:

M a n ág ua  (capital -  3 9 8  5 1 4  hab.), 
León (5 5  6 2 5 ), G ranada (3 4  9 7 6 ) 
e C hin  adega (3 4  5 0 0 ) -  (1 9  7 1 ) 

Id iom as: espanhol e inglês 
Religião: católica rom ana 
Portos principais: C o rin to , Puerto 

S o m o za  e San  Ju a n  dei S u r  (P a cí
fico ); Puerto Cabezas e El Bluff 
(A tlâ n tic o )

Aeroporto principal: Las M ercedes 
(M a n á g u a )

Rodovias: 13 147 km  (1 9 7 1 ) 
Ferrovias: 531 km 
Unidade m onetária: córdo ba

Em sua última viagem pelas 
Américas, Colombo aportou em 
1502 na baía próxima ao atual 
porto Bluefields, chamando-a de 
Gracias a Dios. Vinte anos depois, 
Gil González de Avila, um explo
rador vindo do Panamá, chegou 
por terra às margens do atual lago 
Nicarágua.

Em 1524, por ordem de Pedra
rias Davila, governador do Pa
namá, Francisco Hernández de 
Córdoba conquistou a Nicarágua. 
No mesmo ano foram fundadas as 
cidades de Granada e.León.

Acredita-se que “ Nicarágua’' te
nha derivado de Nicarao, nome 
de um chefe indígena da região.

Pedrarias mandou assassinar 
Hernández em 1527, assumindo o 
cargo de governador da  terra re- 
cém-conquistada. Iniciou a expor
tação de escravos indígenas para o 
Panamá e tentou, sem êxito, subju 
gar Honduras e El Salvador. A es
cravização do índio foi proibida em 
1542, através das Nuevas Leyes, o 
que provocou a revolta dos irmãos 
Contreras, descendentes de Pedra
rias. Sufocada essa revolta, a vida 
na colônia só foi perturbada por 
ataques de piratas e corsários, du
rante um longo período. Esses ata
ques eram especialmente freqüentes 
na costa dos Mosquitos, às mar
gens do Atlântico, impedindo que 
os espanhóis completassem a colo
nização da área. O distrito de Tole- 
galpa — que abrange as regiões 
norte e leste —  teve assim uma his
tória e um caráter étnico diferentes, 
fruto da miscigenação entre índios, 
negros e corsários ingleses. Entre 
1740 e 1786, a região esteve sob o 
protetorado da Coroa inglesa.

Em 1821, a Guatemala tor- 
nou-se independente da Espanha, 
libertando em conseqüência a Ni

carágua, que estava sob a jurisdi
ção da sua audiência. Mas, en
quanto Granada continuou 
anexada à Guatemala, León consti
tuiu governo próprio. As rivalida
des políticas entre os “liberais” de 
León e os “conservadores” de G ra
nada impediram que o país consti
tuísse uma unidade na política cen- 
tro-americana da época. Embora se 
reunisse momentaneamente em 
confederações com outros países, 
somente em 1838 surgiu a primeira 
constituição da Nicarágua como 
país independente. Entretanto, as 
rivalidades ainda iriam possibilitar 
a eleição do aventureiro norte-ame
ricano William Walker para a pre
sidência da República. Esse aven
tureiro, representando os interesses 
norte-americanos na região, fora 
contratado pelos liberais cdmo ofi
cial do exército para lutar contra os 
conservadores. Acabou deposto pe
las outras repúblicas centro-ameri
canas, às quais se aliaram os ingle
ses. Seguiu-se um longo período de 
governo dos conservadores (1857 a 
1893), interrompido pela presidên- 
:ia de José Santos Zelaya, 

liberal. Em 1909, Zelaya foi 
deposto pela intervenção norte- 
americana, destinada a saldar as 

Tradicional e aristocrática. Granada m anteve sua im portância econôm ica. dívidas do país com os EUA. Du-

M anágua é üm a capital am eaçada em  apenas quarenta anos. foj parcialm ente destrufda por dois terrem otos.



408 Nicarágua

rante a intervenção, que durou até 
1933, foi assinado o Tratado 
Bryan-Chamorro, que concedia aos 
EUA o direito de construção de um 
canal interoceânico cortando a Ni
carágua.

Em 1933, Juan Bautista Sacasa 
elegeu-se presidente, sucedendo ao 
general_ José M aria Moncada. Em 
oposição a esses dois governos e à 
permanência dos fuzileiros navais 
norte-americanos estava o general 
César Augusto Sandino que, du
rante o governo anterior, comba
tera o tratado Bryan-Chamorro, in
clusive através de guerrilhas. A 
posse de Sacasa coincidiu com a 
retirada dos soldados estrangeiros, 
que haviam treinado a Guarda Na
cional, chefiada pelo General 
Anastácio Somoza, sobrinho do 
Presidente Sacasa.

A dinastia dos Somoza

Em 1934, Sandino foi assassi
nado por membros da Guarda Na
cional. Dois anos depois, o chefe 
dessa corporação depôs seu tio, 
assumindo o poder em 1.“ de ja 
neiro de 1937. Anastácio Somoza 
G arcia dominaria o país durante 
vinte anos —  até ser assassinado, 
em 1956. Sucedendo o pai na presi
dência, Luís Somoza Debayle foi 
eleito em 1957. E m '1963, a pri
meira eleição com voto secreto no 
país deu a direção da Nicarágua a 
pessoas ligadas à família Somoza. 
Quatro anos depois, Anastácio So
m oza Debayle, outro filho do Ge
neral Somoza, deixou a chefia das 
forças armadas para ser eleito pre
sidente da República, afastando-se 
do poder em 1971. Após o terre
moto que destruiu Manágua em
1972, voltou a ocupar a chefia do 
governo. Em 1974, elegeu-se presi
dente da República.

Entre vulcões e lagos

Situada entre Honduras e Costa 
Rica, a Nicarágua é o_ maior país 
da América Central. São quatro os 
seus domínios morfológicos: junto 
ao Pacífico estão as montanhas e 
os morros vulcânicos; a leste des
sas elevações situam-se as planícies 
baixas e os lagos profundos que se 
alongam do golfo de Fonseca até a 
foz do rio San Juan; no centro há 
um a vasta área montanhosa; pla
naltos ondulados e a costa dos 
Mosquitos compõem a porção leste 
da área central.

Com terras ricas em solo vulcâ
nico e aluvial, as duas primeiras 
porções caracterizam-se também 
por uma pronunciada estação seca 
e altas temperaturas. Na altura das 
cidades de León e Corinto, a planí
cie costeira penetra mais profunda
mente no istmo, formando um vale 
muito fértil. A presença de j>randes 
cadeias de montanhas vulcanicas e 
dos lagos Nicarágua e Manágua 
contribui para a inexpressividade 
da planície no restante do litoral 
Pacifico. Os vulcões de maior alti
tude estão nessa área: Viejo (1 745 
m), Casitas, Madera, Cosiguina e 
Chonchó. Apesar do relevo m onta
nhoso e de freqüentes abalos sísmi
cos, essas duas regiões concentram 
62% da população total. Suas con
dições climáticas e de solo garan
tem 75% da produção agrícola e

dos minérios do país. Nessa zona 
ergueram-se as cidades de M aná
gua, León, Corinto, Granada, Chi- 
nadega, M asaya e outras.

Diversas cordilheiras cortam o 
planalto vulcânico, que constitui o 
terceiro domínio morfológico da 
Nicarágua. Concentrando 30% da 
população em cidades como Mata- 
galpa, Esteli e Boaco, essa região 
concorre com 25% da produção 
agrícola e mineral global.

Os cursos de àgua mais longos, 
como o Coco e o Grande M ata
gal pa, vão do planalto até o Atlân
tico, cruzando a quarta porção 
morfológica do país: a costa dos. 
Mosquitos. No litoral do mar das 
Caraíbas, essa costa se estende por 
mais de 700 km de terras baixas e 
pantanosas. Sua densidade demo
gráfica é pequena, excetuando-se 
alguns pontos isolados. Área 
quente e chuvosa, coberta por vege
tação tropical, ela fornece a maio

ria dos produtos florestais exporta
dos e de consumo interno. As 
cidades principais são Bluefields e 
San Juan dei Norte.
__ Os principais produtos agrícolas 

são o algodao, o café, o sésamo, o 
açúcar, o arroz, o milho e o feijão. 
As safras são pequenas, porque na 
estrutura fundiária predomina o la
tifúndio. E menos de 1/5 das terras 
disponíveis são cultivadas.

A cultura da banana, herdada 
dos ingleses pela United Fruit Co., 
foi dizimada por uma praga em 
1940.. O mesmo aconteceu com o 
cacau, que em parte a substituiu. A 
transferencia da cultura da banana 
para o litoral do Pacífico deu 
pouco resultado.

A pecuária e a extração vegetal 
são atividades secundárias. Em 
1970 o rebanho era formado por 
aproximadamente dois milhões de 
bovinos, meio milhão de suínos e 
175 mil eqüinos, representando

10% do valor das exportações. Co
brindo metade da  superfície da Ni
carágua, as florestas oferecem ex
ploração rendosa, que é dificultada 
pela escassez de vias de comunica
ção, principalmente no planalto e 
na costa dos Mosquitos.

O ouro, a prata e o zinco são os 
únicos metais explorados de ma
neira organizada. Em 1965 entra
ram em funcionamento os primei
ros poços de petróleo.

A indústria da Nicarágua não 
apresenta grande importância eco- 
nomica: muitos produtos manufa
turados são importados dos Esta
dos Unidos. Alimentos, bebidas, 
fumo e vestuário representam 
72,3% da produção industrial. Um 
dos fatores qúe dificultam o desen
volvimento industrial é a pequena 
produção de energia elétrica: 484 
milhões de kW h por ano (1970).

O povo

Habitada por mestiços e domi
nada politicamente por brancos, a 
Nicaragua abriga também negros, 
índios e europeus. 60% da popula
ção são án alfabetos.

Em 1963, com a ajuda finan
ceira da Aliança para o Progresso, 
o governo empreendeu obras de sa
neamento e desenvolvimento das 
comunicações, além de ampliar 
projetos relativos à educação. To
davia, os resultados desses traba
lhos não alteraram a situação do 
país. Também o crescimento da 
renda nacional não implicou uma 
redistribuição de renda, pois bene
ficiou apenas as camadas economi
camente privilegiadas. Quase toda 
a população rural, por exemplo, 
desconhece o que seja assistência 
médico-sanitária; as escolas primá
rias rurais são poucas e precárias; 
e  a rede rodoviária não chegava a 
ultrapassar 13 147 km em 1971.

Entre as cidades principais está 
M anágua, a capital do pais, locali
zada as margens do lago Manágua. 
Em 1931 foi destruída por um ter
remoto. Sobre as ru ín as ' cons- 
truiu-se uma cidade moderna que, 
em dezembro de 1972, foi arrasada 
por outro terremoto. Embora não 
se tenha escolhido o local defini
tivo, decidiu-se reconstruir a ci
dade nas cercanias da capital des
truída.

León ocupa o segundo lugar en
tre as cidades da Nicarágua. Foi a 
capital do país até 1846, sendo 
atualmente seu centro intelectual. 
Possui uma das maiores catedrais 
da América Latina. Granada é eco
nomicamente ativa: situada numa 
região fértil, produz açúcar e café. 
Foi a sede da aristocracia.

A cidade de Matagalpa (a princi
pal cidade do norte) está rodeada 
de fazendas (que produzem o me
lhor café da Nicarágua), pastagens 
e florestas virgens.

A escassez dos meios de comuni
cação dificulta o desenvolvimento 
da Nicarágua. Sua estrada princi
pal, a Pan-Americana, estende-se 
da fronteira de Honduras até a 
Costa Rica. Uma ferrovia liga Co
rinto a G ranada e Diriamba.

VEJA TAM BÉM : América; Costa 
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Crítico do m undo em  que viveu, Nietzsche negou a m oral e a metafísica.

Nietzsche

Friedrich-Wilhelm Nietzsche 
nasceu a 15 de outubro de 1844, 
em Rocken, localidade próxima de 
Leipzig, na Alemanha. Teve severa 
formação religiosa, pois tanto seu 
pai como seus dois avôs foram pas
tores protestantes. Depois da morte 
do pai e do irmão, em 1849, Frie- 
drich mudou-se, acompanhando a 
mãe e a irmã, para Naumburg, ci- 
dadezinha às margens do Saale.

Continuando seus estudos em 
Pforta, depois em Bonn e Leipzig, 
dedicou-se sobretudo à filologia. 
Foi nomeado, em 1869, professor 
de filologia em Basiléia, posto que 
ocupou durante dez anos. Ao 
mesmo tempo, interessava-se pela 
filosofia, principalmente, depçis de 
ter lidô O M undo como Vontade e 
Representação, de Schopenhauer*.

Teve início nessa época sua ami
zade com o compositor Richard 
Wagner*. O músico vivia então 
com Cosima, a filha de Liszt, por 
quem Nietzsche veio a se apaixo
nar. Seduzido pelos dramas musi
cais de Wagner, Nietzsche passou 
à tratar, na universidade, das rela
ções entre a música e a tragédia 
grega, esboçando as idéias que iria 
apresentar na obra O Nascimento 
da Tragédia.

Anos difíceis

Em 1870, a Alemanha entra em 
uerra com a França. Nesse con- 
ito, Nietzsche serviu como enfer

meiro, embora por pouco tempo: 
adoeceu, contraindo difteria e di
senteria. Em 1871, escreveu O 
Nascimento da Tragédia, obra em 
que, segundo alguns autores, atra
vés das figuras ae Schopenhauer e 
Wagner, fala o verdadeiro Nietzs
che. O livro foi mal acolhido pela 
crítica, o que levou o autor a refle
tir sobre a incompatibilidade exis
tente entre o “pensador privado” e 
o “professor público”. Amargu
rado, perdia pouco a pouco seus 
velhos interesses, ao mesmo tempo 

ue progrediam as enfermidades: 
ores de cabeça e de estômago, per

turbações oculares, dificuldades na 
fala. Ao cabo de uma licença, reto
mou as atividades universitárias, 
mas seu precário estado de saúde 
deixara-lhe a voz quase imperceptí
vel. Em 1879, pede demissão de seu 
posto na universidade.

Iniciou, a partir dessa época, sua 
grande critica dos valores, com a 
obra Humano, Demasiado Hu
mano. Em 1880, publicou O Via
jan te  e sua Sombra. Essas obras le
varam no ao rompimento definitivo 
com Wagner e com a filosofia de 
Schopenhauer. Passou a rejeitar a 
noção de “vontade culpada”, ado
tando a de “vontade alegre”. Mas 
para isso era necessário destruir 
obstáculos como a moral e a me
tafísica: o homem, criador de valo
res, esquece-se de sua própria 
criação, vendo nela algo de trans
cendente, eterno e verdadeiro.

Nos anos seguintes, ao longo de 
uma vida errante, Nietzsche publi
cou: Aurora (1880), A  Gaia Ciên

cia (1882), A ssim  Falava Zaratus- 
tra (1884), Para Além do Bem e do 
M al (1886), O Caso Wagner, O 
Crepusculo dos ídolos, Nietzsche 
contra Wagner (1888). Ecce 
Homo, Ditirambos Dionisíacos e 
A  Vontade de Potência foram pu
blicações póstumas.

No verao de 1881, Nietzsche es
tava em Haute-Eglantine, na aldeia 
de Silvaplana, quando formulou 
pela primeira vez o conceito do 

eterno retorno” : o mundo passaria 
indefinidamente pela alternancia da 
criação e da destruição, da alegria 
e do sofrimento, do bem e do mal.

No ano seguinte, propôs casa
mento a Lou Andreas Salome, jo 
vem finlandesa, que o recusou. Par
tiu então para a Itália, onde 
começou a desenvolver suas idéias 
sobre o super homem e o eterno re
torno. Esse período constituiu uma 
espécie de “contra-evangelho” : o fi
lósofo procura superar a covardia 
e a mediocridade através de um su
per-homem, animado pela vontade 
criadora. Dessa forma, todos os va
lores “paralisantes” da vida seriam 
destruídos.

Mergulhado em profunda soli
dão, Nietzsche recebeu a notícia da 
morte de Wagner (1883), o que 
agravou seu estado de prostraçao. 
Sucederam-se alternâncias entre 
euforia e depressão. Depois de 
1888, sua fase mais grandiosa e 
criadora, passou a escrever cartas 
assinadas ora por 'Dioniso" ora

por “O Crucificado” . Acabou 
sendo internado em Basiléia. Diag
nosticou-se uma “ paralisia progres
siva”, provavelmente de origem 
sifilítica. A doença evoluiu 
lentamente, culminando em apatia 
e agonia. Nietzsche morreu em 
Weimar, a 25 de agosto de 1900.

Sócrates e o Cristianism o

Segundo Nietzsche, o desenvol
vimento da filosofia revela sua pro
gressiva degeneração: em lugar de 
uma vida ativa e de um pensa
mento afirmativo, a filosofia pro
põe-se como tarefa “julgar a vida”, 
opondo-lhe valores pretensamente 
superiores, medindo-a através de
les, limitando-a e condenando-a. E, 
ao mesmo tempo que o pensamento 
torna-se negativo, a via a deixa de 
ser ativa, reduzindo-se a formas 
mais fracas e doentias. Em lugar do 
filósofo-legislador, crítico dos valo
res estabelecidos e criador de novos 
valores, surge o filósofo “metafí
sico”. Essa decrepitude da filosofia, 
segundo Nietzsche, aparece clara
mente com Sócrates*.

Ao definir a metafísica através 
da distinção entre dois mundos, 
pela oposição entre essência e apa
rência, verdadeiro e falso, inteligí
vel e sensível, Nietzsche afirma que 
Sócrates “ inventa” a metafísica; 
faz da vida um objeto de julga
mento, um limite que se exerce em 
nom e Ue valores considerados mais

altos — o Divino, o Verdadeiro, o 
Belo, o Bom. Com Sócrates teria, 
portanto, surgido um tipo de filó
sofo voluntário e sutil mente sub
misso. Inaugura-se a era da razão 
e do homem teórico, enquanto 
chega ao fim a época da  tragédia: 
a existência deixa de ser mística 
unidade de vida e de morte. A par
tir do socratismo, a obra de arte só 
é considerada bela na medida em 
que obedece à razão, fórmula que, 
segundo Nietzsche, corresponderia 
ao aforismo: “ Só o homem que co
nhece o Bem é virtuoso” . Nietzsche 
critica a metafísica porque ela des
valorizaria o mundo sensível: o 
Bem ideal de Sócrates, existindo 
apenas no mundo supra-sensivel, 
tornaria o conhecimento dos obje
tos sensíveis um conhecimento de 
meras aparências, um conheci
mento de irrealidade. A crítica en
dereçada por Nietzsche à metafí
sica tem, assim, duplo sentido: 
moral e ontológico. E o corqbate 
que dá ao socratismo-platonismo 
(com a conseqüente valorização 
dos pensadores pré-socráticos) e o 
mesmo que dirige ao cristianismo, 
já que o supra-sensivel representa 
tanto o domínio das idéias quanto 
o  dos ideais. Para o cristianismo, o 
mundo terreno é o “vale de lágri
mas”, em oposição às promessas 
de felicidade no paraíso extrater- 
reno. O cristianismo seria uma me
tafísica que, à luz da crença em um 
mundo supra-sensivel, concebe o 
terreno e sensível como provisório 
e aparente. Para Nietzsche, a dou
trina cristã seria “um platonismo 
para o povo”, a vulgarização da 
metafísica.

A genealogia da moral

Nietzsche concebe o método fi
lológico como um método crítico, 
que permite fazer a história das ori
gens da moral e mostrar que essas 
origens são humanas, nada con
tendo de “eterno”. Nietzsche pro
cura, assim, explicar as etapas do 
estabelecimento das noções de Bem 
e de Mal. Chama de “moral dos es
cravos” aquela que se estabelece a 
partir da consciência da própria 
fraqueza e que acaba propondo um 
ideal ascético, resultante da subli
m ação do sofrimento e que culmina 
na negação da vida. Nessa moral 
tudo estaria invertido: os fracos 
consideram-se fortes, a baixeza é 
vista como nobreza. Já o momento 
da “morte de Deus” é o da recupe
ração da força e da abolição da 
transcendência dos valores. Desco- 
bre-se que os valores são criação 
humana, rejeita se o niilismo como 
símbolo de vida decadente, e reco
nhece-se que o Bem é a vontade do 
mais forte, do guerreiro, daquele 
que quer a “vontade de potência” . 
Ó homem estaria, assim, determi
nado por uma figura que ultrapassa 
o homem antigo: o super homem. 
O super homem estaria destinado a 
sobrepujar todo niilismo, sendo o 
arauto do apelo perpétuo para que 
sejam ultrapassados todos os valo
res estabelecidos. No Ecce Homo, 
Nietzsche assimila Zaratustra a 
Dioniso, Zaratustra sendo o triunfo 
da afirmação da “vontade de po
tência”, enquanto é o símbolo do 
mundo como “vontade” , contrapo- 
s ição  a A p o io ,  deus da  ra zã o , da
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A  am izade com  W a g n e r inspirou o filósofo em  " O  Nascim ento da Tra géd ia ".

medida, do saber lógico, do mundo 
“como representação” , segundo 
Schopenhauer. Dioniso é um deus 
artista, totalmente irresponsável e 
amoral; é superior ao lógico, não 
sendo guiado por conceitos, mas 
por intuição. O herói dionisíaco se
ria cético, já  que “toda convicção 
torna-se uma prisão”. A arte trá
gica, segundo Nietzsche, seria o 
oposto da decadência da moral, da 
religião e da metafísica. O trágico 
encontrar-se-ia na antinomia da 
“vontade de potência”, aberta ao 
futuro, e do eterno retorno”, que 
faz do futuro uma repetição. Para 
Dioniso, o sofrimento, a morte e o 
declínio seriam a outra face da ale
gria, da ressurreição e da volta.

O filósofo traído

Ao abrigo do nome de Nietzsche 
desenvolveu-se uma ideologia na
cionalista e racista, de tal forma 
que se tornou comum ver em 
Nietzsche um precursor do nacio- 
nal-soçialismo. Mas, ao que parece, 
noções como “ super-homem” e 
“vontade de potência” não tinham 
em Nietzsche a acepção que lhes 
atribuíram os nazistas. A “vontade 
de potência” não significa, em 
Nietzsche, que a vontade queira a 
potência, que deseje dominar. A in
terpretação da “vontade de potên
cia ' como “desejo de dominação”

torna-a, na verdade, dependente 
dos valores estabelecidos, enquanto 
para Nietzsche ela seria um princí
pio plástico, uma força criadora de 
valores ainda não conhecidos. 
“Fraco” e “escravo”, para Nietzs
che, seriam aqueles que são domi
nados pelas forças negativas, niilis
tas; a simples tomada do poder não 
bastaria, pois, para fazer do “es
cravo” um “ senhor”, nem do fraco 
um forte. A irmã de Nietzsche, Eli- 
zabeth Forster-Nietzsche, é que te
ria dito a Hitler*, em 1935, que ele 
encarnava o super-homem nietzs
che ano. A mesma irmã é que, reu
nindo de maneira arbitrária notas e 
rascunhos de Nietzsche, fez publi
car A  Vontade de Poder, apresen- 
tando-a como a última e mais re
presentativa obra do filósofo; ao 
mesmo tempo, reteve impublicado, 
até 1908, o Ecce Homo, livro que 
era, de fato, a auto-interpretação de 
Nietzsche e que fora escrito em 
1888. Na verdade, o super-homem 
seria para Nietzsche a exaltação do 
humano, a superação do homem 
pelo próprio homem, a valorização 
do_ homem, que é senhor de suas 
próprias paixões e é capaz de em
pregar criativamente suas forças.

VEJA TAM BÉM : Filosofia; Na
zismo; Voluntarismo.

Níger

B

S U M Á R I O

Localização: África ocidental 
Lim ites: A rgélia  e Líbia (N ); Nigéria 

e D ao m é  ( S ) ; T c h a d  ( L); M ali e A lto  
Volta  (O )

Superfície: 1 2 6 7  0 0 0  k m 2 
População: 4  2 4 3  0 0 0  hab.
Cidades principais:

N ia m ey (cap. 102  0 0 0  h ab .), Z in - 
der (3 9  0 0 0 ), M aradi (3 7  0 0 0 ),  T a -  
h o u a (31 0 0 0 )

Id iom as: francês e haussa' ($ 0 %  da 
pop.) '  '

Religiões: m u çulm an a  (8 5 %  da 
pop.), cultos anim istas 

Aeroporto principal: Niam ey 
R odovias: 7 4 7 0  km 
Unidade m one tá ria : franco

O regime de chuvas determina a 
divisão do território em quatro zo
nas geográficas e econômicas. Na 
meridional, próxima à Nigéria, 
existem áreas arenosas cujo índice 
pluvial é superior a 480 mm 
anuais, onde se cultivam amendoim 
e milhete. Na região sudoeste corre 
o rio Níger, que a inunda anual
mente, produzindo pastos que for
necem alimentação ao gado du
rante três meses e favorecendo o 
cultivo de arroz e outros cereais; 
nos nove meses restantes, predo
mina a seca. A região central, de 
secas estepes, é percorrida pelos 
criadores nômades em busca de 
áreas mais úmjdas. Por fim, na  re
gião norte, desértica, a temperatura 
e bastante elevada; a água é rara 
mesmo nos vários oásis habitados.

A maior parte da população ni- 
gerina vive na estreita faixa meri
dional, entre o rio Níger e o lago 
Tchad, devido à seca que, predo
mina nas demais regiões. É nessa 
área, ao sul, que se estabelece o 
contato entre os haussás, negros se
dentários que se dedicam à agricul
tura, os djermas e songhais do su
doeste, e as populações nômades 
que habitam ao norte, entregues ao 
pastoreio e à pecuária.

A religião predominante é o isla 
mismo, mas ainda subsistem inú
meros ritos tribais.

Com uma população jovem 
(54% não têm mais de vinte anos), 
em 1970 apenas 14,9% das crian
ças freqüentavam escolas. Quase 
todos os nigerinos (90%) vivem em 
área rural; apesar disso, em 1969, 
apenas 2% de seu território eram 
cultivados. Cerca de 30% da popu
lação são nômades, ou seminôma- 
des. De 1970 a 1973, foi registrada 
uma taxa de crescimento demográ
fico de 2,3% ao ano.

Em 1890 iniciou-se a penetração 
francesa nesse território, que pas
sou à condição de colônia em 
1922. Tornou-se membro da comu
nidade francesa em 1958 e repú
blica independente em 1960. Em
1973, seu presidente era Hamani 
Diori, filiado à única agremiação 
política do país, o Partido Progres
sista Nigermo. Um ano antes de 
sua independência (1959), existia 
um partido de oposição (Sawaba), 
presidido por Djibo Bakary, que 
acabou sendo banido. Em dezem
bro de 1963, oitenta pessoas foram 
presas por conspiraçao e, em 1964, 
ocorreram incidentes de guerrilha 
ao longo da fronteira com a Nigé
ria. Após a enérgica repressão go
vernamental, seguiu-se um aten
tado fracassado contra a vida do 
presidente (reeleito em 1965). Ape
sar da oposição, Diori permaneceu 
no poder durante a década seguinte 
à independência, adotando uma po
sição pró-França que lhe possibili
tou ajuda financeira, técnica e mili
tar. Essas, relações tornaram-se 
ainda mais estreitas pela desco-

N iam ey é a capital política e econôm ica da naçao. (Praça do M ercado.)
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Grande parte da produção agrícola concentra-se no sul. (A ldeia haussá.)

Os nômades das regiões desérticas vivem numa constante busca de água.

berta de urânio, explorado desde 
1970 pela Comissão Francesa de 
Energia Atômica.

Em abril de 1974, um rápido 
golpe desfechado pelo exército de
pôs Diori, objetivando terminar 
com a corrupção e a ineficiência de 
seu governo. Desde então, as rela
ções franco-nigerinas deteriora
ram-se, estando em discussão a na
cionalização radical dos investi
mentos franceses na exploração do 
urânio.

O progresso gerou as cidades

A cidade de Zinder era o ponto 
final das estradas que se dirigiam 
para o norte. Depois dela, come
çava a imensidão desértica. Hoje, 
Zinder é um centro comercial si
tuado no ponto de cruzamento das 
estradas çjue vão do Saara à Nigé
ria e da África ocidental ao Tchad. 
Outro centro caravaneiro foi a ci- 
dade de Agades, fundada no século 
XI ao pé do maciço de Air (centro- 
norte). Mas sua importância decaiu 
progressivamente, devido ao deslo
camento das atividades econômi
cas nigerinas para a parte sul e su
doeste do pais.

Niamey, a moderna capital si
tuada na margem esquerda do 
Niger, é a mais importante escala 
de comércio terrestre e fluvial em 
contínuo desenvolvimento.

A produção industrial, bem mo
desta, inclui o fabrico de óleo de 
amendoim, a indústria têxtil, a de 
cimento, etc., que cobrem as neces
sidades do consumo interno. Os 
produtos alimentícios (milhete e 
sorgo) perfazem 1 milhão de tone
ladas métricas por ano (1972). Os 
rebanhos foram estimados, no 
mesmo ano, em cerca de 4^5 mi
lhões de bovinos e 9 milhões de 
ovinos e caprinos.

O gado e o mais importante pro
duto de exportação, apesar do cres
cimento (7%) verificado na cultura 
do amendoim na década de 1960. 
A pecuária, - no mesmo período, 
cresceu, em média, 3% ao ano, e a

pesca fluvial tem contribuído igual
mente para a expansão das expor
tações. O crescimento da produção 
de amendoim foi um grande res
ponsável pelo progresso de Níger, 
sendo a faixa Hausa (ao redor de 
Maradi) e Zinder as maiores re
giões produtoras.

A economia rural é altamente 
prejudicada, tanto pela recusa do 
país em servir-se da rede ferroviá
ria da Nigéria (a utilização da linha 
férrea de Daomé até o porto de 
Cotnou implica grande perda de 
tempo), como pelo baixo salário 
pago ao trabalhador rural, que não 
permite sua fixação à terra.

Economia e urânio

Com a descoberta (em 1966) de 
ricas jazidas de urânio, iniciou-se 
uma mudança decisiva no campo 
da exploraçao mineral em Níger. 
Foi fundada a cidade de Arlit, e a 
Companhia Mineradora Somair, 
sob controle francês — 40% do ca
pital é formado pela Comissão de 
Energia Atômica (CAE), 40% por 
interesses privados franceses e 20% 
pelo Estado. Em Níger fica 64% da 
renda; tornou-se necessária, por
tanto, a construção de uma vasta 
rede viária para o transporte do mi
nério ao porto mais próximo, no 
Daomé. O Níger explora jazidas de 
minério de ferro (de baixo teor), mi
nério de estanho, de sal-gema, de 
sódio e de tungsténio. A energia 
elétrica é custosa e os portos mais 
próximos estão na Nigéria e no 
Daomé. O lento crescimento indus
trial e a inadequação da empresa 
retardam o desenvolvimento.

O recurso econômico que está se 
tornando cada vez mais importante 
no Níger é o turismo, cuja atração 
reside principalmente em sua 
fauna: leões, búfalos, elefantes, an
tílopes, gazelas, leopardos, girafas, 
crocodilos e hipopótamos.

VEJA TAM BÉM : Africa.
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Nigéria

S U M Á R I O

Localização: costa ocidental da 
África

Lim ites: N íger (N ),  D a o m é  (O ) e C a 
m arões (L)

Superfície: 92 3  768 k m 2 
População: 59 607 0 0 0  hab. (1 973 ) 
C idades principais:

Lagos (capital -  9 0 0  9 6 9  hab ), 
Ibadan (7 5 8  3 3 2 ), O g b o m o s h o
(3 8 6  6 5 0 ) e K ano (3 5 7  0 9 8 ) ........
(est, 1971)

Id iom as: inglês, haussá, ibo e xoruba 
Religiões: islam ism o, cristianism o e 

seitas anim istas 
Portos principais: Lago s e Port H a r- 

court
A eroportos principais: Lagos e 

Kano
R od ovia s: 64 3 6 0  km
Ferrovias: 3 218 km
Unidade m onetária: libra nigeriana

Povoada no século XX por mais 
de 150 tribos (entre elas haussã-fu- 
lani, ioruba, ibo, kanuri, ibibio-efik, 
tiv, birom, ijano, edo, urhobo e 
nupe), a Nigéria foi ocupada ini
cialmente (séculos VII e IX) pelos 
iorubas e pelos haussás; mais tarde 
(século XIV), pelos fulanis. Os 
haussás desenvolveram no norte 
uma avançada civilização, com o 
florescimento do artesanato e meta
lurgia. Os fulanis ou peules, origi
nários do Senegal, foram mais 
tarde grandes propagandistas reli
giosos que forçaram a islamização 
de todo o norte da  Nigéria.

O contato desses povos com os 
europeus deu-se a partir de 1472, 
quando ps portugueses estabelece
ram na África um intenso comércio 
de especiarias e escravos. A Nigé
ria, como toda a faixa equatorial e 
subequatorial do golfo da Guiné, 
sofreu ininterrupta investida, não 
só de Portugal, mas também da In
glaterra, ate o século XIX , quando 
se extinguiu o tráfico de escravos. 
Contudo, a necessidade de maté
rias-primas criada pela Revolução 
Industrial* fez da  região um alvo 
para  as companhias inglesas, que 
nela passaram a instalar seus entre
postos. Em 1861, todo o sul se 
transformara em colônia inglesa.

Após a Conferência de Berhm 
(novembro de 1884 a fevereiro de 
1,885), que consagrou a partilha da 
África entre as potências imperia
listas da época, o Foreign Office 
decidiu çriar o Protetorado dos 
Rios de Óleo, englobando todas as 
terras (ricas em petróleo) entre 
Daomé e Camarões, junto ao golfo 
da Guiné. Mas as fronteiras seriam 
definitivamente fixadas em 1898, 
quando a Inglaterra resolveu enfra
quecer o poder de companhias par
ticulares, tomando o total controle 
administrativo e militar do territó

rio em 1900. Oito anos depois, 
criava o protetorado do norte, colo
cando em prática os princípios da 
“ Indirect Rule” , que mantinham as 
instituições tradicionais e o imobi
lismo social. Em 1914, o sistema 
foi estendido a todo o país, sur
gindo oficialmente a Nigéria, sob 
um a única autoridade. Em 1947, a 
Constituição Richards instituiu um

f;overno federal e criou as regiões 
este, oeste e norte. As revisões 

dessa Constituição, em 1951, 1954, 
e 1957, deram mais autonomia às 
regiões e maior participação dos 
nigerianos na política, num pro
cesso que culminou com a indepen
dência em 1960.

Biafra: tribalism o e 
contradições

Depois da independência, a Ni
géria continuou a se ressentir dos 
efeitos da colonização estrangeira, 
que se apoiava em algumas tribos 
para dominar as demais. A própria 
confederação nigeriana, fruto da 
administração britânica, não refle
tia uma unidade étnica, cultural ou 
econômica entre os diferentes po
vos que a constituíám.

As diferenças regionais e tribais 
começaram a provocar conflitos 
por ocasião das primeiras eleições 
após a independência. O sistema 
eleitoral baseava-se na proporção 
de habitantes das várias regiões. Os 
resultados do censo de 1962, que 
determinaram as normas eleitorais, 
favoreciam a etnia haussá, que 
apoderou-se da maioria dos cargos 
do governo, embora o poder econô
mico se concentrasse nas mãos dos 
ibos. O governo foi acusado de 
fraude nas eleições de 1965.

Em janeiro de 1966, oficiais do 
grupo etnico ibo revoltaram-se, re
sultando do motim a morte de vá
rios dirigentes das regiões norte e 
oeste. Estabeleceu-se um governo 
militar sob a liderança do General 
Johnson Aguiyi-Ironsi, coman
dante do Exercito da Nigéria, que 
seria assassinado, em julho do 
mesmo ano, no golpe de oficiais 
haussás. Subiu áo poder o então 
Tenente-Coronel Yakubo Gowon.

Os acontecimentos posteriores 
ao golpe militar que depôs o go
verno civil fizeram recrudescer an
tigas aspirações separatistas. O as
sassínio de líderes regionais do 
norte e oeste após o primeiro golpe, 
e o massacre de cidadãos ibos, que 
se seguiu à subida de Gowon ao 
poder, agravaram os antagonismos 
étnicos existentes. Fugindo à perse
guição que sofriam no norte do 
país, os ibos voltavam ao sudeste, 
sua região de origem.

Embora Gowon procurasse aca
bar com os privilégios das elites 
haussá e ibo, a divisão do país em 
doze estados, por ele realizada, tor- 
nou-se inaceitável para os ibos. 
Com a ameaça de separação por 
parte do norte, eles não queriam ser 
privados das riquezas minerais de 
seu antigo territorio. Apesar dos es
forços de Gowon para manter a 
unidade, os ibos preferiram consti
tuir um governo independente, sob 
a liderança do Tenente-Coronel 
Odimegwen Ojukwu; em 30 de 
março de 1967, a separação foi
consum ada com a instauração  da
República de Biafra.

Iorubas, haussás (no alto) e fulanis estão entre os m ais antigos povoadores 
da Nigéria, habitada por m ais de cento e cinqüenta tribos.
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Interesses estrangeiros envolvi
dos na exploração das riquezas mi
nerais nigerianas acabaram des
truindo o caráter local dessa 
guerra, transformando-a em uma 
disputa entre as grandes potências. 
Estas apoiavam um ou outro lado 
do conflito, visando a conquistar a 
preferência futura do governo vito
rioso, e, assim, concessões para ex
ploração de recursos minerais, 
apoio diplomático e posições estra 
tegicas. Inglaterra, EUA e URSS 
forneceram ajuda ao governo fede
ral, enquanto França e Portugal 
apoiaram Biafra.

A guerra prolongou-se até 1970, 
quando a populaçao de Biafra foi 
vencida pela fome, e Ojukwu aban
donou o país. Após dois anos e 
meio de luta, a guerra civil deixava 
um saldo de 2 milhões de mortos.

A terra, as águas e o ar

Quanto a seus aspectos físicos, 
a Nigéria divide-se em duas re
giões: a setentrional e a meridional. 
A primeira é constituída por um 
planalto-granito-gnáissico, com al
titudes médias de 400 a 600 me
tros, no qual se eleva o Planalto de
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C o m b i n a r  a  h e r a n ç a  d a  c u lt u r a  t r ib a l  c o m  e le m e n t o s  da c iv i l i z a ç ã o  m o d e m a
constitui um  dos problem as do país. (K a n o , no alto, e a capital. Lagos.)

Bautchi, com altitudes de 1 200 a 
1 769 metros. Já na região meridio
nal, as altitudes raramente atingem 
200 metros. No litoral ocidental, a 
planície tem menos de 150 quilô
metros de largura; na região do 
delta do rio Niger, porém, avança 
500 quilômetros para o interior,

Com temperaturas médias de 25 
a 27 graus, o clima da Nigéria é de
terminado pelas chuvas. O ano 
pode ser dividido em duas estações, 
separadas por um curto período de 
chuvas fracas: a úmida (verão) e a 
seca (inverno).

As três zonas de vegetação tam 
bém correspondem as precipita
ções: a sudanesa (com 600 a 1 500 
milímetros de chuva por ano, co
berta por savana herbácea); a gui- 
neana (com mais de 1 500 milíme
tros de chuva por ano, com 
vegetação de transição); e a flo
resta densa (com mais de 1 800 
milímetros de chuva).

A rede hidrográfica do pais é 
formad% pelo rio Níger (o principal 
rio da África ocidental, com cerca 
de 4 200 quilômetros dé extensão), 
seu afluente Benue e tributários. 0  
vale desses rios forma uma grande 
planície, através de todo o país, de 
clima bastante úmido devido à eva
poração das águas. De grande im- 
portancia para a economia da Ni
géria, esses rios são navegáveis nos 
períodos de cheia. Oferecem mais 
de 150 variedades de peixes, e a 
pesca — feita por métodos tradi
cionais — é incentivada pelas au
toridades governamentais.

País rico, povo pobre

Com um Produto Nacional 
Bruto de 8 013 milhões de dólares, 
em 1972 e uma renda per capita de 
130 dólares, o nível de vida no país 
permanece baixo, apesar dos varia
dos recursos econômicos. Estes en- 
contram-se assim distribuídos: no 
norte —  algodão, amendoim, gado.
estanho e colombita; no sul — ca

cau, carvão, petróleo, gas natural e 
palmito; e no oeste — cacau, ma
deira, arroz e petróleo. .

Mas a economia nigeriana pode 
ser considerada basicamente agrí
cola: a agricultura representa 70% 
do Produto Interno Bruto e em
prega 75% da população. Em
1966, as principais culturas para 
exportação eram as de palmito 
(422 000 toneladas), cacau, amen
doim (1 792 000 toneladas), algo
dão e borracha. Além disso, o país 
produz 3 milhões de toneladas de 
cereais. (A comercialização desses 
produtos é dirigida pelas “ Marke
ting Boards” regionais e as vendas 
são efetuadas sob controle da Nigé
rian Produce Marketing Co., órgao 
oficial inter-regional.)

Além de produtos agrícolas, a 
Nigéria exporta também grandes 
quantidades de minerais, sobretudo 
petróleo (37 milhões de libras nige
rianas em 1968) e estanho. Todas 
as minas são propriedades estatais; 
no entanto, varias companhias ob
têm direitos de exploraçao.

O valor total das exportações, 
em 1968, foi de 206,5 milhões de 
libras nigerianas, contra 133,1 mi
lhões das importações (que com
preendem bens de consumo, equi
pamentos, materiais de transportée 
combustíveis).

__ Embora grande parte da popula
ção faça do trabalho artesanal 
(couro, ferro, cerâmica, ráfia) sua 
principal ocupação, o desenvolvi
mento industrial, a partir de 1955, 
abriu novos campos. A existência 
de reservas de ferro e carvão facili
tou a instalação de grandes compa
nhias e a entrada de técnicos e ca
pital estrangeiros. As principais 
indústrias são as de transformação 
de matérias-primas (têxtil, óleos co
mestíveis, madeira e borracha). A 
produção de energia é assegurada 
por reservas de gás natural existen
tes no país. A eletricidade é explo
rada pela Electricity Corporation 
of Nigeria, estatal, e duas empresas 
privadas que, em 1969, produziram
1 150 bilhões de quilowatts-hora.

VEJA TAM BÉM : África.

O bjeto de culto ioruba com  carac
terísticas do animismo.
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Nos elementos de transição, em 
seguida ao sub-grupo do manga
nês*, aparecem os do ferro*, do co
balto e do níquel. Os elementos que 
formam esses três sub grupos são 
muito mais semelhantes entre si ho
rizontalmente (na classificação pe
riódica dos elementos*) do que ver
ticalmente; por isso, é comum 
estudá-los em termos de tríades ho
rizontais: tríade do ferro, composta 
de ferro (Fe,Z =  26), cobalto 
(Co,Z =  27) e níquel (Ni,Z =  28); 
tríade leve da platina, composta de 
rutênio (Ru,Z =  44), ródio (Rh,Z 
=  45) e paládio (Pd,Z =  46); e a 
tríade pesada da platina, composta 
de ósmio (Os,Z =  76), irídio (Ir, Z 
=  77) e platina (P t,Z  =  78). To
dos esses elementos possuem vo
lume atômico pequeno, mas ele
vado ponto ae fusão e alta 
densidade. As propriedades dos 
elementos do sub-grupo do níquel 
não são tao semelhantes entre sf 
como as dos cinco primeiros gru
pos de elementos de transição.

O níquel foi descoberto pelo 
cientista sueco A. F. Cronstedt, em 
1751. A palavra vem de um dos no
mes dados ao diabo na literatura 
alemã —  Velho N ick  — pois o me
tal era considerado “endiabrado”. 
Na realidade, os antigos metalur- 
gistas alemães não distinguiam o 
sulfeto de cobre do sulfeto de 
níquel (principais minerais dos dois 
metais) e, quando tentavam extrair 
cobre* do sulfeto de níquel não 
conseguiam nenhum resultado, 
pois o sulfeto de níquel requer um 
tratamento em condições diferentes 
para sua redução. Os minérios de 
níquel em geral são encontrados 
em mistura com arsênio, o que pro
voca a liberação de gases veneno
sos durante a extração do metal; e 
a presença desses gases era atri
buída ã magia negra.

O níquel é um elemento químico 
de símbolo Ni, número atômico 28 
e peso atômico 58,71. Está presente 
na crosta terrestre numa proporção 
inferior a 0,01%. Entretanto, o seu 
teor médio na estrutura da terra é 
de 2,9%, pois o núcleo terrestre é 
constituído principalmente por 
ferro e níquel. É encontrado em 
grandes quantidades nos meteori
tos e em pequenas quantidades 
(cerca de 0,1 a 3 partes por milhão) 
em animais e vegetais (análise em 
base seca). Ocorre na natureza 
principalmente como petlandita e 
pirrotita (ambos são sulfetos mistos 
de níquel e ferro), e garnierita (sili- 
cato complexo de níquel e magné
sio). Além de ser um metal muito 
dúctil e maleável, facilmente for
jado e soldado, o níquel possui pro
priedades ferromagnéticas, mas 
não tão acentuadas como no ferro. 
Sua estrutura cristalina é cúbica de 
face centrada, podendo, em certas 
condições, apresentar estrutura he- 
xagonal, e neste caso não é ferro
magnético. Bom condutor de eletri
cidade, o níquel é inoxidável em 

. condições ambientes normais e não

é atacado pelos ácidos, com exce
ção do ácido nítrico. Absorve facil
mente o hidrogênio, sobretudo 
quando pulverizado, e, por isso, é 
utilizado como catalisador em rea
ções de hidrogenação em processos 
de preparação de gasolina e de sa
turação de óleos vegetais.

A porcentagem de níquel em 
seus minérios é quase sempre muito 
baixa e, por isso, os minérios de
vem ser concentrados antes da ex
tração. O processo normalmente 
empregado no caso dos minérios 
sulfetados é o da flotação, em que 
o minério pulverizado é misturado 
com água e reativos especiais, sob 
agitação; com isso, as partes terro
sas do minério umedecem-se e são 
depositadas, enquanto o minério fi
namente dividido é carregado junto 
com a espuma. Para se obter o me
tal reduzido, os concentrados são 
fundidos com formação do que se 
cham a “matte” ,q u e  e uma solução 
de sulfetos de níquel, cobre e ferro 
(o cobre e o ferro estão sempre pre
sentes nos minérios sulfetados). O 
matte de níquel é oxidado para eli
minação do ferro, na forma de sili- 
cato de ferro, e o matte resultante 
dessa operação com baixo teor de 
ferro é tratado segundo vários pro
cessos, seguido de uma purificação 
final que pode ser eletrolítica. Ou
tro processo de purificação é o 
Mond, no qual primeiro transfor
ma-se o metal em Ni (CO)., pela 
reação com o monóxido de car
bono. O composto formado é volá
til e muito instável; aquecendo-se a 
aproximadamente 230 a 250° Cde- 
compõe-se novamente em CO e 
níquel puro.

N iquelar é proteger

O níquel é usado, em sua maior 
parte, no estado livre ou em ligas*. 
No primeiro, ele é depositado sobre 
a superfície de outros metais, prote- 
gendo-os da corrosão com sua rela
tiva inércia química. Os metais 
mais freqüentemente protegidos 
são o ferro, o cobre e suas ligas. A 
proteção, cham ada de niquelagem? 
em geral é feita pela eletrólise* e é 
mais vantajosa que a cromagem. 
porque o cromo, ao contrário do 
níquel, é relativamente frágil, tor- 
nando-se comum o rompimento da 
proteção, abrindo o caminho para 
a oxidação das peças.

As ligas de níquel com outros 
elementos permitem conferir carac
terísticas particulares ao produto 
final. Uma das primeiras ligas de 
níquel conhecidas é o chamado 
monel, desenvolvida em 1905 e 
composta de níquel e cobre. Dessa 
liga original desenvolveu-se toda 
uma família.

As ligas de níquel e cobre são 
muito utilizadas em ambientes re
dutores, atmosferas marítimas e 
reatores de refinaria e petróleo. 
Apresentam boas propriedades me
cânicas e excelente resistência à 
corrosão. Suas qualidades melho
ram com o aumento do níquel até 
um limite máximo de 70%. A adi
ção de outros elementos confere 
propriedades particulares à liga.

Ás ligas de níquel-cromo podem 
ser utilizadas para resistências elé
tricas, pois custam a se oxidar e 
mantêm boas propriedades mecâni; 
cas a altas temperaturas (até

Na fabricação do vid ro , o óxido de niquel a responsável pela cor cinza.

A  análise de u m  grande , 
m eteorito (acim a, um  de seus 
fragm entos) dem onstrou a 
presença de ferro e níquel em  
sua com posição. Poliu -se 
a superfície de um 
dos fragm entos que depois foi 
tratado c o m  ácidos: o ferro 
oxidou-se e os cristais 
de níquel perm aneceram  
inalterados. O s desenhos 
form ados pelos cristais 
na massa de ferro 
foram  cham ados de figuras 
de W idm anstatten (à esq.).
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A que cend o-se o cloropaladato am oniacal (1 ) consegue-se a esponja de paládio (2 ). Depois, pela fusão dessa esponja 
n u m  fom o de alta tem peratura (3 ). chega-se ao paládio m etálico (4 ), de cor sem elhante à da platina.

1150° C) Outras ligas possuem 
uma notável resistência, em eleva
das temperaturas, sendo típica a 
liga nimonic 75, desenvolvida ini
cialmente para a construção de tur
binas de gás, composta basica
mente de 80% de níquel e 20% de 
cromo, além de pequenos teores de 
titânio.

Outro tipo de liga níquel-cromo 
é a inconel 600 (níquel-cromo- 
ferro) que ao lado de elevada resis
tência mecânica apresenta exce
lente resistência à corrosão dos 
mais variados compostos orgâni
cos e inorgânicos. Esse tipo de liga 
é empregado também em constru
ções nucleares, pois não apresenta 
o perigo de fissuração sob tensão.

Outra série de ligas especiais são 
as de níquel e ferro. Apesar da na
tureza similar dos dois elementos, 
o níquel tem a capacidade de alte
rar substancialmente as caracterís
ticas do ferro (densidade, conduti
bilidade térmica e elétrica, etc.). As 
ligas com cerca de 36% de níquel 
apresentam, dentro de determinado 
intervalo de temperatura, um coefi
ciente de dilataçao tão pequeno que 
pode ser considerado nulo. Liga 
típica desse caso é a invar, empre
gada na construção de componen
tes de diversos aparelhos que não 
podem sofrer variações de tamanho 
com a temperatura. Certas ligas, 
que possuem 46, 48, 56 e 58%vde 
níquel, têm uma dilatação bem de
terminada e são utilizadas para a 
solda entre metais e vidros.

Existem outras ligas que apre
sentam características magnéticas 
especiais, destacando-se o alnico
(alum ínio níquel cobalto), o qual
pode conter ferro, titânio e cobre.

Com ela são feitos ímãs permanen
tes de excepcional qualidade, bem 
mais potentes que os ímãs fabrica
dos a partir do aço* comum. Algu
mas ligas possuem grande permea
bilidade magnética, enquanto 
outras apresentam o fenômeno de 
magnetostrição (variação de vo
lume da substância quando colo
cada em um campo magnético), 
útil para a construção de transdu
tores (transformadores de energia 
elétrica em mecânica), usados em 
aparelhos geradores de ultra-som.

O níquel é ainda aplicado na fa
bricação de aços inoxidáveis, em 
associação com o cromo. Entra 
também na composição de diversos 
outros aços, utilizados na fabrica
ção de ferramentas, engrenagens, 
eixos, etc. E é bastante usado na 
cunhagem, de moedas, geralmente 
em ligas com o cobre que contêm 
de 10 a 100% de níquel.

No Brasil, a Niquelândia

O Brasil produziu em 1970 
9 000 t de ligas ferro-níquel com 
cerca de 30% de níquel. Grande 
parte do metal veio de minérios da 
região de Pratápolis e Liberdade, 
em Minas Gerais. O Brasil tem 
ainda importantes reservas, na re 
gião de Niquelândia (Goiás), de 
minério silicatado. Enquanto isso, 
ainda em 1969 o Canadá produzia 
124 000 t, sendo detentor da maior 
parte das reservas do mundo oci
dental (a União Soviética com 
105 000 e a Nova Caledónia com
24 000 t) de níquel metálico.

Em seus compostos, o níquel ge
ralmente apresenta número de oxi
dação +  2 e forma complexos. Os

sais de níquel hidratados são sem
pre de cor verde. O níquel também 
forma haletos como (Ni CL), óxido 
(Ni O), hidróxido (Ni(OH)2), sulfe- 
tos (NiS e N íS2), nitratos, sulfatos 
e carbonatos.

Paládio

O paládio foi descoberto pelo 
cientista inglês William Wollaston, 
em 1803, e seu nome vem do aste- 
róide Palas. Possui estrutura crista
lina cúbica, e é muito pouco reativo 
e por isso ocorrendo livre na natu
reza, junto com os outros elemen
tos platínicos. É o elemento mais 
abundante da tríade da platma, 
sendo facilmente separado dos ou
tros elementos do grupo por ser o 
único a formar um cianeto insolú
vel Pd(CN)2 , por precipitação. 
Para obter o metal puro, é feita, em 
seguida, a decomposição térmica. 
Seu ponto de fusão é 1552°C.

O paládio ocorre em porcenta
gem da ordem de 3 x 10“ 7% na 
crosta terrestre. Sua propriedade 
mais notável é a enorme capaci
dade de absorver hidrogênio — 
quando aquecido ao rubro, pode 
absorver mil vezes seu volume em 
hidrogênio. Elevando-se mais a 
temperatura, o hidrogênio se li
berta. Na fusão, o paladio absorve 
oxigênio, que se separa na solidifi- 
caçao. Também dissolve o car
bono, que se separa como grafita.

Outra característica que o torna 
muito útil é a de ser um metal que, 
além de não sofrer corrosão 
quando exposto ao ar, pode subme- 
ter-se a um grande polimento. Por 
isso, é empregado em ourivesaria e 
na fabricação de espelhos.

O paládio também é muito 
usado como poderoso catalisador 
nas reações de hidrogenação; nas 
incrustações e pontes dentarias, em 
mistura com ouro e prata; e no fa
brico de relês de telefone e de ins
trumentos cirúrgicos.

Em seus compostos, aparece ge
ralmente com o número de oxida
ção +  2. Forma complexos bas
tante estáveis, com o número de 
coordenação 4 (raramente 3).

Platina

Descoberta em 1751 pelos pes- 
uisadores Browning (inglês) e 
cheffer (sueco), a platina deve seu 

nome ao diminutivo de plata 
(prata, no baixo latim). A platina 
cristaliza no sistema cúbico. Não é 
um elemento muito abundante (5 x 
10_7% da crosta terrestre), mas 
sua separação é fácil pois ocorre 
em depósitos concentrados. Assim 
como os outros elementos de sua 
tríade, a platina ocorre como metal 
elementar, em pepitas de até dez 
quilos.

As aplicações da platina são inú
meras: é usada em padrões de pe
sos e medidas (o metro —  padrão 
internacional — é feito de umar liga 
de irídio e platina); em joalheria; 
como catalisador de várias reações 
químicas, inclusive na produção de 
gasolina e, principalmente, de amó
nia; e na fabricação de equipamen
tos elétricos e de laboratorio. É um 
excelente condutor de eletricidade. 
Outro emprego importante é na fa
bricação de pares termelétricos^ 
para medir altas temperaturas (ate 
cerca de 1650° C), que são feitos 
com um fio de platina puro e outro 
de platina contendo 10 ou 13% de 
rádio.

Ao trabalhar com platina, deve-se 
evitar o uso de fósforo, silício, anti- 
mônio, etc., pois formam ligas com 
o metal, que absorve hidrogênio e 
oxigênio, mas em menor escala que 
o paládio. A absorção de hidrogê
nio é principalmente superficial, e 
depende do estado de divisão do 
metal.

A platina pode ser isolada dos 
outros elementos de seu grupo, 
através da reação com água-régia, 
que dissolve platina e paládio. A 
platina é precipitada da solução 
como um sal complexo, o hexaclo- 
roplatinato de amónio, que, por 
aquecimento, fornece o metal puro.

Embora seja pouco reativa, a 
platina pode formar compostos 
com vários números de oxidação, 
sendo mais comuns os de valor +  2 
e + 4 , dos quaisro segundo é mais 
estável. Com número de oxidação 
+  5, forma o pentafluoreto de pla
tina e os- hexafluorplatinatos. Des
tes últimos compostos, destacam-se 
dois, com características especiais: 
o hexafluorplatinato de dioxigenilo 
( 0 , + PtFe~), em que aparece o íon 
0 2^ ; e o hexafluorplatinato de xe- 
nonio (X e+PtFe ), um dos poucos 
compostos conhecidos dos gases 
nobres. É um sólido amarelo, ob
tido misturando-se vapor de PtF6 
com excesso de xenônio, à tempe
ratura ambiente.

VEJA TAM BÉM : Manganês, Sub- 
grupo do.
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Niterói

A cidade de Niterói, capital do 
Estado do Rio* de Janeiro até 
1975, ocupa dois terços do litoral 
da baía da Guanabara, estenden- 
do-se por pequenas planícies e 
praias entre o mar e as encostas 
ocidentais do maciço litorâneo flu
minense. Sua área municipal é de 
130 km2, localizada a sudeste do 
Estado do Rio e integrando a zona 
fisiográfica da Baixada da G uana
bara. É limitada de um lado pelos 
municípios de Maricá e São Goji- 
çalo, e de outro, pelo oceano Atlân
tico. Sob sua jurisdição encon
tram-se as ilhas Pai, Mãe, Menina 
ou Filha, Carecas, Cardos, Concei
ção, Caximbau, Caju, Boa Viagem, 
Mocanguê Grande, Mocanguê Pe
quena, Santa Cruz e Paiol, entre 
outras. A 3 m do nível do mar, Ni
terói situa-se em frente à cidade do 
Rio de Janeiro, da qual dista, em 
linha reta (via marítima), 6 km. Suas 
maiores elevações variam de 100 m 
nos morros (Cantagalo, G rota 
Funda, Viração) a 400 m nas serras 
(Serra Grande e Jururuba).

Elementos da hidrografia muni
cipal são as lagoas de Itaipu e Pira- 
tininga, que se comunicam pelo ca
nal de Camboatá, e, entre outros, 
os riachos João Mendes, Arrozal, 
Jacaré, Muriqui e Icaraí.

Cerca de 80% da área territorial 
é coberta por vegetação, embora 
suas matas estejam sujeitas a cons
tantes devastações.

No século XVI, após a expulsão 
dos franceses do Rio de Janeiro, 
inicia-se o povoamento da área, 
com a distribuição de sesmarias; 
uma delas, atribuída ao cacique 
Araribóia* (1573), forma a aldeia

Niterói, capital do Estado do Rio até 19 7 5 , integra o grande com plexo ur
bano e econôm ico, que tem  com o centro a cidade do Rio de Janeiro.

dê São Lourenço. O advento e ex
pansão da cultura da cana-de-açú
car fazem surgir numerosos enge
nhos, aos quais se seguem pe
quenas povoações que posterior
mente se tornam freguesias. A pro
ximidade do Rio de Janeiro, onde 
se centraliza todo o comércio li
gado diretamente à zona rural, im
pede o surgimento de outros cen
tros urbanos na região. No século 
XVIII, é graride o número de enge
nhos de açúcar e aguardente; ao 
mesmo tempo expandem-se as la
vouras de milho, mandioca, arroz 
e feijão.

Um pedaço do G rande Rio

Em 1835, quinze anos após sua 
criação, a Vila Real da Praia 
Grande é escolhida para capital 
fluminense e elevada à categoria de 
cidade com o nome de Niterói.

A antiga vila criada por D. João 
VI continuou prosperando, e de
sempenhou papéis de relevo por 
ocasião das diversas crises em que 
se viu envolvido o país. Centro cul
tural da época, recebeu o título de 
“Imperial Cidade”. Além disso, 
constituiu importante foco de agi
tação abolicionista e republicana.

Sua industrialização iniciou-se 
em meados do século XIX, com a 
instalação de estaleiros e serviços 
de bonde, que tornaram possível o 
desenvolvimento urbano ao longo 
de suas linhas.

O primeiro grande surto indus
trial deu-se no início do século XX, 
acompanhado da multiplicação dos 
serviços urbanos. Depois de 1940, 
iniciou-se uma segunda fase de de
senvolvimento, caracterizada por 
considerável crescimento demográ
fico (que, além de Niterói, abrange 
tambem o município vizinho de 
São Gonçalo, absorvido pela área 
urbana da capital fluminense, for
mando parte do que é chamado de 
Grande Rio).

Os niteroienses

Sobretudo devido aos desmem
bramentos de seu território, o mu
nicípio de Niterói tem apresentado 
crescimento demográfico irregular. 
Pelo censo* de 1872, havia 47 548 
habitantes; pelo de 1890, 34 296; e 
pelo de 1900, 53 433, marcando 
este um crescimento de 12,4% em 
relação ao primeiro. No século 
X X , esse crescimento continuou 
acelerado até 1950. A taxa de cres
cimento médio anual da população 
no período 1950/60 foi menos 
acentuada: 2,9%. A densidade de
mográfica de 1950 foi de 1 256 ha
bitantes por km 2. Em 1960 regis- 
trou-se a existência de 245 467 
habitantes (1 888 por km 2.), repre
sentando um acréscimo de 31,8% 
sobre o censo anterior. Em 1970, a 
população era de 330 396 habitan
tes, e a densidade demográfica de 
aproximadamente 2 618 pessoas 
por km2.

No século XVI, os habitantes da 
região fabricavam louças de barro, 
redes e cestas, farinha de mandioca 
e de milho, e bebidas à base de fer
mentação de frutos agrestes, ha
vendo também o aproveitamento 
da baleia. A fase industrial tem iní
cio quando Mauá* instala em 
Ponta da Areia um estaleiro e uma
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D entro do perím etro urbano: a praia de Boa V ia gem , um a atração turística.

fundição, onde são fabricados na
vios a vela e a vapor, além de peças 
de artilharia, pontes metálicas e ar
tefatos de ferro. Atualmente salien
tam-se também as indústrias de 
produtos alimentícios, tecidos e 
produtos farmacêuticos, além da 
construção civil.

Atividade comercial

A funoão administrativa — an 
tiga capital estadual — implica 
ainda em importante desempenho 
comercial. Niterói conta com um 
comércio variado e bem apare
lhado, que serve também à área flu
minense a leste da baía da Guana
bara —  as estradas de rodagem 
pavimentadas facilitam as comuni
cações entre Niterói e essas regiões, 
propiciando o desenvolvimento do 
comércio e dos serviços da capital. 
O comércio de Niterói, ainda que 
muito procurado, sofre a concor
rência do Rio de Janeiro. O mu
nicípio exporta tecidos, açúcar, sal
sichas, sardinhas, biscoitos e 
outros produtos alimentícios. O 
conjunto Niterói— São Gonçalo 
constitui importante centro indus
trial, contando com usinas meta
lúrgicas, fábricas de fósforos e 
conservas, além de empresas de 
construção naval, farmacêutica, 
têxtil, de cimento, vidros e papel.

A especulação imobiliária de
vida ao alto preço das terras não 
deixa margem ao desenvolvimento 
agrícola e faz do setor imobiliário 
o segundo em crescimento no país, 
tendendo a aumentar com a con
clusão, em 1974, das obras da 
ponte Rio— Niterói.

A partir de 1950, a cidade de Ni
terói vem passando por diversas al
terações urbanísticas, com o asfal- 
tamento de suas principais artérias, 
construção de novas avenidas e 
ajardinamento de praças, estando 
ainda quase totalmente servida por 
iluminação a mercúrio.

Aspecto urbano

O centro da cidade constitui o 
eixo do comércio, da prestação de 
serviços e também da administra
ção pública. As ruas são parale
las e perpendiculares à enseada de 
Niterói.

A expansão urbana acompanhou 
o traçado das linhas de bonde e da 
ferrovia. No bairro de Barreto e no 
distrito de Neves (São Gonçalo), 
localiza-se a concentração indus
trial, enquanto junto ao centro ins
talaram-se (numa área aterrada) o

fiorto e a estação da estrada de 
erro Leopoldina (hoje extinta). Ao 

sul encontram-se os bairros resi
denciais, ao longo das praias e nos 
vales'que se abrem na encosta do 
maciço litorâneo; ao norte estão os 
bairros proletários e seus núcleos 
residenciais.

A rede de esgotos e o sistema de 
abastecimento de água são obsole
tos e insuficientes, não se ade
quando aos problemas surgidos 
com o elevado índice demográfico 
e com a acidentada topografia da 
cidade.

Funcionam em Niterói 24 cursos 
superiores: Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras; Escola de Enge
nharia; de Direito; de Ciências 
Econômicas; de Enfermagem, Far
mácia e Bioquímica; de Medicina; 
de Odontologia; de Serviços So
ciais; de Veterinária; de Biblioteco
nomia; etc. Esses cursos são filia
dos à Universidade Federal 
Fluminense. Há também a Escola 
de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar e o Conservatório de Mú 
sica. Aproximadamente 40% dos 
doze mil alunos da Universidade 
Federal Fluminense moram no Rio 
de Janeiro.

Nitrogenados, 
Compostos Orgânicos

Os compostos orgânicos nitroge
nados contêm nitrogênio em suas 
moléculas e abrangem aminas*, 
amidas, nitrilas, proteínas*, áci
dos* nucléicose alcalóides*.

AMINAS — São substâncias 
derivadas da amónia pela substitui
ção de um ou mais atomos de hi
drogênio por um ou mais grupa
mentos de alquila ou arila. De 
acordo com o número de átomos 
de hidrogênio substituídos, as ami
nas são classificadas em primárias, 
secundárias ou terciárias; são tam 
bém classificadas em monoaminas, 
diaminas, etc., conforme o número 
de grupos — NH2 que possuam na 
molécula. Uma das mais importan
tes aminas é a amina aromática 
mais simples, a fenilamina ou ani
lina: C6H5 NH2. A anilina é um 
composto-chãve nas indústrias de 
corantes e farmacêutica. A sulfani- 
lamida, tem ação antibactericida; é 
obtida pela sulfonação da acetani- 
lida, derivada da anilina.

NHNH,
ácido (  i) [ y  sulfani-

sulfanilico lamida
SO,H SO, NH,

A anilina, como todas as aminas 
aromáticas, é facilmente transfor
mada no composto de diazônio 
correspondente:

C6Hs NH, +  N a C ,H ,N H ,+
6 + N a k ) 2+ 2r f x 5—

C„H6— N = N +?(-+  N aX +  H20 .
Tais compostos são importantes 

pontos de partida para a indústria 
de corantes sintéticos.

AMIDAS — São substâncias 
derivadas dos ácidos orgânicos, 
pela substituição do grupamento 
— OH da carboxila (COÕH) por
— NHj. Uma amida importante é 
a uréia, que pode ser considerada, 
teoricamente, a diamida do ácido 
carbônico (C 0 2 +  H20  ♦=* 
H2C 0 3):

✓OH / N H
O -  C . O = C ,

\ 0 H  X NH
ácido ca rbônico  uréia

ou como a monoamida do ácido 
carbâmico:

/N H  /N H
o  = c  * O = c

^OH X NH
ácido ca rbâmic o  uréia

A uréia tem uma imensa impor
tância fisiológica, pois constitui, 
entre os mamíferos, o modo de ex
creção da amónia, catabolisada na 
forma de uréia.

NITRILAS — São compostos 
de fórmula geral R— C =  N, usados 
principalmente na preparação de 
aminas, amidas e ácidos orgânicos.

AM INOÁCIDOS — De função

V E J A  T A M B É M :  R i o  d e  J a n e i r o ,  A  clara do ovo é form ada essencialm ente de album ina, um a proteína de 
Estddo do. transporte. (Cristal de ovoalbum ina ao m icroscópio sob luz polarizada.)
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mista, apresentam as funções ácido 
(— COOH) e amina (— NH2).-Os 
mais importantes são os chamados 
alfa-aminoácidos, em que o agru
pamento amina está no carbono 
mais próximo à carboxila.
H jC — C H — COOH ácido-a ami- 

no propiônico 
NH2 ou alanina

Os aminoácidos podem combi- 
nar-se entre si, pela saída de água 
entre o — NH2 de um aminoácido 
e o — COOH de outro, formando 
os peptídios. Os aminoácidos são 
os constituintes básicos das proteí
nas.

PROTElNAS —  Consistem de 
um número imenso de aminoácidos 
unidos por ligações peptídicas. 
Vinte aminoácidos diferentes com- 
binam-se usualmente entre si para 
formar as proteínas, o que resulta 
em alto e variável peso molecular. 
O peso molecular dessas proteínas 
é muito variável, indo de cerca de' 
5 000 d a lto n sa té  vários milhões. 
As proteínas são compostos funda
mentais para a manutenção daestru- 
tura e do funcionamento das célu
las, apresentando grande variedade 
de funções. Dessa forma, existem 
as proteínas estruturais, tais como 
as de membrana, glicoproteínas, 
queratina, .colageno, etc.; as de 
transporte, como hemoglobina* e 
albumina; proteínas de proteção, 
como os anticorpos; contráteis, 
como a actina e a miosina; hormô
nios*, como a insulina e o hormô
nio de crescimento; e enzimas*, 
que são as proteínas que catalisam 
as reações químicas nos organis
mos vivos.

COMPOSTOS HETEROCÍ- 
CLICOS NITROGENADOS — 
São compostos cíclicos em que um 
dos átomos do ciclo é o nitrogê
nio*. São importantes, pois deles 
derivam os ácidos nucleicos e os 
alcalóides.

ÁCIDOS NUCLÉICOS — Há 
dois tipos de ácidos nucléicos, o de- 
soxirribonucléico ou ADN e o 
ácido ribonucléico ou ARN. Exis
tem em todas as células vivas, diri
gem a síntese de proteínas e são os 
responsáveis pela transferência da 
informação genética. São compos
tos de alto peso molecular e sua 
unidade é um mononucleotídio 
(base nitrogenada, açúcar e radical 
fosfato). No ARN o açúcar é a ri- 
bose, e no ADN, a desoxirribose. 
As bases nitrogenadas são anéis 
heterocíclicos nitrogenados. As ba
ses oos ácidos nucléicos derivam 
de duas bases fundamentais, a pu- 
rina e a pirimidina.

No ADN, existem como compo
nentes a adenina e a guanina, que 
são derivadas da purina; e a cito- 
sina e a timina, derivadas da piri- 
midina.

No ARN, a timina é substituí
da  por uracil. Em casos especi
ais, outras bases podem ser encon
tradas, como no caso dos ARN 
de transporte.

ALCALÓIDES —  São compos
tos complexos, encontrados em 
plantas, derivados de bases nitroge
nadas e que produzem efeitos far- 
macológicos_ em animais. Os
alcalóides sao m uito úteis, devido

O ácido desoxirribonucléico (A D N ) existe em  todas as células vivas. Principal com ponente dos crom ossom os, ele 
é form ado por duas "fita s" retorcidas de polinucleotidios ligadas através de pontes de hidrogênio entre as bases. 
A  descoberta da estrutura helicoidal do A D N  foi u m a  das m ais im portantes da bioquím ica m odem a.

i;
j |

a sua ação terapêutica. Alguns 
exemplos de alcalóides são a mor
fina*, a cocaína, a estricnina e a re- 
serpina, esta última usada como hi- 
potensor; a atropina serve como re
laxante muscular e na dilatação da 
pupila; a morfina e a cocaína são 
aplicadas como analgésicos.

Os alcalóides, em geral, produ
zem também efeitos colaterais in
desejáveis. Sendo altamente tóxi
cos, as doses empregadas devem 
ser exatamente calculadas, pois em 
excesso podem causar a morte ou 
a dependência do paciente à droga.

As am inas são obtidas a partir 
da am ónia, pela substituição 
de um  ou mais átom os de 
hidrogénio por grupam entos 
de alquila ou arila. Co nfo rm e o 
núm ero de átom os substituídos, 
as am inas serão prim árias, 
secundárias ou terciárias.
A  fenila mina ou an ilina : 
tem  uso básico nas 
indústrias farm acêuticas e de 
corantes. É a m ais sim ples das 
am inas arom áticas e sua 
configuração estrutural é 
m ostrada em  cim a. Em baixo, 
um a am ina terciária 
e  t i ie t i l a m i n a  :( M 3C ---- C I Í 2t3 N .

NITROCOM POSTOS —  Ou 
tros compostos orgânicos nitroge
nados de interesse são os nitrocom- 
postos aromáticos. O nitrobenzeno 
e seus derivados são importantes 
na indústria de corantes sintéticos. 
O trinitrotolueno (TNT) é usado 
como explosivo. Ainda como ex 
plosivo, e utilizado o trinitrato de 
glicerina, éster nítrico do glicerol, 
erroneamente chamado de trinitro- 
glicerina.

VEJA TAM BÉM : A eidos Nucléi
cos: Alcalóides: Aminas e Amidas: 
Nitrogênio, Grupo do; Proteínas.
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Nitrogênio, 
Grupo do

Os dementos* do grupo V da clas
sificação períodic a — nit rogêni o (N, 
Z =  7), fósforo (P, Z =  15), 
arsênio (A s,Z=33), antimônío 
(Sb,Z =51) e bismuto (B i,Z=83) 
— , apesar de terem todos cinco 
elétrons no último nível de energia, 
apresentam propriedades que mu
dam gradualmente de não-metáli- 
cos para metálicos, à medida que 
aumenta o número atômico. O ni
trogênio e o fósforo são não-me- 
tais; o arsênio e o antimônio, semi- 
metais; e o bismuto, um metal. Isso 
porque, no caso do bismuto — 
com seis níveis de energia — , os 
elétrons do último nível não são tão 
atraídos pelo núcleo, por estarem 
mais afastados e por sofrerem o 
efeito de “ blindagem”. Sendo mais 
livres, tais elétrons dão ao bismuto 
a característica de metal, possibili
tando, p o r exemplo, a condutivi- 
dade eletrica, se bem que baixa. Es
ses mesmos efeito1', aparecem, 
parcialmente, no arsênio e no anti
mônio. incluídos, por isso, na cate
goria de semimetais. Nesses ele
mentos, existe a predominância das 
ligações covalentes (suas moléculas 
são N2, P4, A s,  e Sb,, tendo o bis
muto retículo metálico) e seus nú
meros de oxidação variam de — 3 a 
+  5 (mas só o nitrogênio e o fósforo 
apresentam todas as variações).

Nitrogênio

O nitrogênio, reconhecido, em 
1772, por C. W. Scheele, foi desco
berto, independentemente, em 1774

Eelos ingleses Joseph Priestley* e 
>aniel Rutherford. O nome foi 

dado em 1790 por J. A. Chaptal ao 
gás denominado “azoto” por La- 
voisier*. Ocorre livre na natureza 
sob a forma de gás N2, ocupando 
cerca de 80% da atmosfera terres
tre. Combinado, encontra-se, por 
exemplo, em fertilizantes (salitre do 
Chile —  N aN 0 3), aminoácidos, 
proteínas e ácidos nucléicos exis
tentes em todas_ as plantas e ani
mais. O nitrogênio é essencial à 
vida; entretanto, plantas e animais 
não podèm utilizar o N , direta
mente da atmosfera; ele é obtido do 
ambiente sob forma combinada. As 
plantas rêtiram-no do solo, geral
mente, na forma de nitrato, que 
transformam em NH3 e depois em 
aminoácidos, proteínas, ácidos nu
cléicos, etc. Os animais, utilizando 
esses produtos das plantas, fazem o 
nitrogênio retornar ao solo sob 
forma de NH3. Parte do nitrogênio 
é devolvida ao ambiente, como N2, 
por bactérias capazes de transfor
mar NOj (íon nitrato) em N2. O ni
trogênio da atmosfera deve por
tanto retornar ao solo; caso 
contrário, haveria constante perda 
do elemento pela biosfera. Isso é 
feito por processos não biológicos, 
como descargas elétricas

descargas O,
•2NO— 2NOjN; 4- O2- , .

eletricas
que é hidratado e levado à terra

O s palitos de fósforo geralm ente não contêm  fósforo: este fica nos lados 
da caixa, m isturado a vidro m oído para aum entar o atrito. Em baixo, a repre
sentação de m oléculas de fósforo verm elho.

Joseph Priestley, um  doá cientistas 
do século X V III que identificaram  o 
nitrogênio com o elem ento.

com o íon N 0 3~, ou processos quí
micos de utilização de N2 atmosfé
rico altas pressões

N2+ 3H2----------------------- •  2NH3
altas temperaturas  

e por processos biológicos, através 
de bactérias fixadoras de nitrogê
nio, capazes de transformar o N  ̂
em NH3, o  qual por sua vez é oxi
dado por outras bactérias em nitri- 
tos N O ,-  e posteriormemte em ni
tratos N 0 3_, que são absorvidos 
pelas plantas. E o chamado “ciclo 
do nitrogênio”.

O nitrogênio pode ser separado 
dos outros componentes do ar pela 
destilação fracionada do ar líquido 
(tendo ponto de ebulição mais 
baixo do que o oxigênio, vaporiza 
antes), fode, ainda, ser obtido pela 
decomposição térmica de compos
tos nitrogenados, como o nitrito de 
amónio (NH4 N 0 2). Aliás, foi por 
meio desses processos que se des
cobriram os gases inertes: no fim 
do século XIX, observou-se que o 
nitrogênio conseguido pela destila
ção do ar tinha densidade superior 
ao obtido nas decomposições tér
micas; constatou-se no primeiro 
caso a presença dos gases inertes, 
mais tarde isolados.

Um dos mais comuns e impor
tantes compostos do nitrogênio é a 
amónia (NH3), que, além de resul
tar da decomposição dos compo
nentes nitrogenados da natureza, 
pode ser obtida artificialmente por 
síntese direta. Gás incolor, de gosto 
am argo e cheiro picante, representa 
o nitrogênio em seu mais baixo nú
mero de oxidação, —3. Sua molé
cula é polar, em forma de pirâmide, 
tendo nos quatro vértices três áto
mos de hidrogênio e um par de elé
trons. Liquefaz-se a —33°C, sendo 
no estado líquido um solvente con
siderado, em alguns casos, tão bom 
quanto a água; dissolve metais al
calinos, dando soluções de íons 
desses metais e de elétrons solvata- 
dos. Sendo polar, a amónia gasosa 
dissolve-se facilmente em água 
(também polar), formando o com
posto NH3.H2Ó, que se dissocia 
parcialmente em NH4+ (íon amó
nio) e OH-  (íon hidroxila), sendo 
portanto, uma base fraca.

Os nitratos e o ácido nítrico 
constituem, também, compostos 
importantes e apresentam o mais

O  nitrogênio pode ser separado do ar por destilação fracionada, e liquefeito 
a — 1 4 7 ,1°C. À  tem peratura do nitrogênio líquido, o gerânio fica endurecido 
a ponto de estilhaçar-se.
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A  antim onita (u m  sulfeto) é a principal 
fonte de antim ônio . Na A ntiguidade, foi 
usada para pintura de olhos.

Co locan do -se cloreto de m agnésio num a solução de ácido arsênico, 
na presença de cloreto de am ónio e am oníaco, obtém -se o arseniato 
am ônio-m agnesiano, usado na determ inação quantitativa do arsènio.

altt) estado de oxidação do nitrogê
nio, +  5. O ácido nítrico (H N 0 3), 
preparado através da oxidação ca
talítica do amoníaco, decompõe-se 
parcialmente em presença da luz, 
dando dióxiçjo de nitrogênio, oxigê
nio e água. É um ácido forte, disso- 
ciando-se totalmente em H+ e 
N 0 3" em soluções diluídas. O íon 
N 0 3 é incolor. Seus sais, os nitra
tos, são todos bastante solúveis em 
água. A mistura de três partes de 
HC1 com uma de H N 0 3 forma a 
água-régia, que dissolve o ouro, de
vido à capacidade oxidante dos 
íons nitrato e ao poder comple- 
xante do cloreto.

O dióxido de nitrogênio (N 0 2), 
que existe em equilíbrio com seu 
dímero, o N20 4 (constituindo, por
tanto, uma mistura de dois gases), 
representa o nitrogênio no estado 
+  4. O estado +  3 aparece nos nitri- 
tos, sais derivados do ácido nitroso 
(HNOj), instável e que se decom
põe, através de várias reações, em 
H N O ,, NO, HzO, N 0 2j etc. No es
tado +  2, existe o monóxido de ni
trogênio (NO), que sofre dimeriza- 
ção parcial em N ,0 ,.  O monóxido 
de dinitrogênio (N2C)), conhecido 
por gás hilariante e usado na odon
tologia* como anestésico, repre
senta o estado +  1 de oxidação do 
nitrogênio. No estado — 1 a hidro- 
xilamina (NH2OH), que é sólida à 
temperatura ambiente e instável a 
temperaturas elevadas, podendo se 
decompor explosivamente em NH3, 
H20 , N2 e N 20 .

Finalmente, no estado — 2, há o 
composto hidrazina (N2H4), 
líguido incolor, bom solvente para 
varios tipos de sais e mesmo para 
os metais alcalinos, empregado 
como combustível na propulsão de 
foguetes*.

F ó sfo ro

Descoberto, em 1669, pelo ale
mão Brand, o fósforo (do grego 
phosphorus =  “ transportador de 
luz”) é mais abundante que o nitro
gênio, sendo encontrado na natu
reza principalmente como fosfato 
de cálcio (fosforita, apatita) ou em

organismos vegetais e animais (os 
ossos contêm 60% de fosfato de 
cálcio).

No estado elementar, o fósforo 
existe em duas formas alotrópicas 
principais: o fósforo branco — 
constituído por moléculas P4, em 
forma de pirâmides isoladas — e o 
fósforo vermelho, menos reativo 
que o primeiro (o branco queima 
em presença do ar).

Esse eíemento, no estado gasoso, 
ainda apresenta moléculas tetra- 
atômicas, que, por aquecimento, 
tornam-se diatômicas (P2), caso em 
que o fósforo assemelha-se ao ni
trogênio. Sob aquecimento, o ele
mento reage com o cálcio, for
mando fosfeto de cálcio; e com o 
cloro, formando o tricloreto ou 
pentacloreto de fósforo. Pela adi
ção de fosfeto de cálcio à água, for
ma-se fosfina (PH j), muito menos 
básica que a amonia e pratica
mente insolúvel em água. Explode 
em presença do ar, provavelmente 
devido a impurezas, tais como P2 
H4 (que se oxida espontanea
mente).

O fósforo é essencial à vida, fa
zendo parte dos ácidos nucléicos e 
sendo um dos responsáveis pela re
serva de energia nos organismos vi
vos, formando a ligação rica em 
energia do ATP (trifosfato de 
adenosina).

Um composto importante do 
fósforo é o ácido ortofosfórico 
(H3P 0 A  comumente chamado de 
acido fosfórico, do qual derivam 
três séries de sais: os diidrogeno- 
Fosfatos (H ,PO .~ , os monoidroge- 
nofosfatos (HPÕ42-) e os fosfatos 
comuns (PÒ4í_). Além desse, são 
ácidos fosfóricos o pirofosforico 
( H ,P ,0 7) e o metafosfórico 
(H P 0 3). Todos os ácidos fosfóricos 
podem ser obtidos por adição de 
agua ao óxido P4O10.

Arsênio

Descoberto por Albertus Mag- 
nus, por volta de 1250, o arsênio 
teve seu nome derivado do grego 
arsenicum, (“macho”), pois os anti
gos acreditavam serem os metais

possuidores de sexo. Esse elemento 
pode ocorrer como forma não-me- 
tálica, amarela, e como forma me
tálica, cinzenta. A temperaturas 
normais, a forma estável é o arsê
nio cinzento, em geral obtido pela 
redução do óxido de arsêrtio III 
com carbono. Pode ser obtido, 
ainda, pelo aquecimento e posterior 
decomposição de piritas que conte
nham arsênio (FeAsS). O arsênio 
sublima (isto é, passa diretamente 
do estado sólido para o gasoso).

Os compostos de arsênio são al
tamente venenosos e têm, em geral, 
estados de oxidação +  3 e + 5 . Nos 
primeiros (+  3) existe o óxido arse- 
nioso, ou “ arsênio branco” 
(As4Oe), do qual, por reação com 
agua, obtém-se As(OH)3, hidróxido 
anfótero, isto é, que reage tanto 
com ácidos como com bases. No 
estado +  5, temos o ácido arsênico 
(H3AsO.), cujos sais, os arseniatos, 
são usados como inseticidas. No

K J

estado — 3 encontra-se a arsina 
(A sH3), venenosa e instável.

A ntimônio

Foi descoberto em 1450 pelo 
alemão Thõlde, e seu nome provém 
do grego antimonos, ou “oposto à 
solidão”, já  que ocorre sempre em 
mistura com outros metais.

Existindo sob várias formas alo
trópicas (a cinzenta é a mais está
vel), esse elemento é obtido pelo 
aquecimento de estibinita (Sb2S3) 
com limalha de ferro. É usado em 
tipos de imprensa*, em ligas com o 
chumbo e o estanho.

No estado — 3 de oxidação 
forma a estibina (SbH3), venenosa 
e instável; no +  3_, o óxido Sb20 3, 
trióxido de antimônio, anfótero e o 
sulfeto de antimônio Sb2S3, de cor 
laranja. No estado + 5  forma o sul
feto Sb2S6 e o óxido SbjO*, insolú
vel em ácidos mas solúvel em ba
ses, dando íon antimonato.

Bismuto

O bismuto (do alemão wissmuth
— “massa branca”) encontra-se 
em minérios como a bismutina 
(BijS3) e o bismutocre (Bi20 3), 
muito raros. Em 1753, o francês 
Geoffroy identificou-o como metal 
e estudou suas propriedades, sendo 
considerado seu descobridor. Esse 
meta[ geralmente é obtido na puri 
ficação eletrolítica do cobre, ou 
como subproduto na fabricação do 
chumbo. E usado em soldas, fusí
veis e sistemas automáticos de ex
tinção de incêndios.

Ò bismuto forma o hidreto bis
m utina (BiH3), altamente instável.

dido com N a ,t) ,”e NaOH, torna-se
Seu óxido B i.O , é básico e, fun-

excelente oxidante.
Esse elemento apresenta pe

quena ductibilidade e alta resisten- 
cia elétrica.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos.

A o  adicionar-se zinco m etálico a um a solução de íons bism uto + 3  contida 
n u m  tu b o , há redução e precipitação do bism uto m etálico, de cor negra.
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Desiludido c o m  o uso dado a seu principal invento (d in am ite ), Nobel insti
tu iu  um  prêm io em  dinheiro para quem  ajudasse a m elhorar o m und o, atra
vés de gestos políticos ou artísticos, ou de descobertas científicas.

Nobel

Alfred Bernhard Nobel, enge
nheiro e químico sueco, nasceu em 
Estocolmo, a 21 de outubro de 
1833, e morreu em San Remo, Itá
lia, a 10 de dezembro de 1896. Ter
ceiro filho de Manuel Nobel, ainda 
muito jovem transferiu-se com a 
família para São Petersburgo. 
Nessa capital russa, seu pai cons
truiu uma fábrica de armas de fogo 
e de minas terrestres e marítimas e, 
depois, um estaleiro (que, em 1859, 
passou à direção de seu segundo fi
lho, Luís Nobel). Em 1850, Alfred 
foi para os Estados Unidos, onde 
passou quatro anos; retornou de
pois à Europa e completou seus es
tudos em Estocolmo. De 1859 a 
1861, trabalhou com seu pai em ex
plosivos, montando em 1862 uma 
fábrica de nitroglicerina. Em 1865, 
montou outra fábrica, em Krum- 
mel sobre o Elba, na Alemanha 
(que seria a indústria de explosivos 
mais importante do continente), e 
uma terceira em Winterviken. Em 
1891 mudou-se para San Remo, 
onde instalou seu laboratório.

A vida de Nobel constitui uma 
seqüência de inventos, descobertas 
e aperfeiçoamentos, principalmente 
no que se refere a explosivos.

Em 1866, misturando nitroglice
rina com uma matéria inerte, No
bel produziu a primeira dinamite 
de tipo pulverulento, que viria a ter 
grande aplicação em mineração. 
Do ano seguinte até 1873, introdu
ziu esse explosivo na maior parte 
dos países da Europa e da Amé
rica, montando quinze fábricas. 
Ainda em 1873, inventou a gelatina 
explosiva (em Paris, onde fixara re
sidência). Descobrindo que o coló- 
dio se dissolvia na nitroglicerina, 
conseguiu fabricar (em 1875) a di
namite gelatinosa, que veio substi
tuir com vantagens o tipo anterior. 
E abriu campo para fabricar novos 
produtos.

Em 1888 obteve patente para a 
pólvora sem fumo e com força pro
pulsora, a “balistite” , resultante da 
mistura de colódio e nitroglicerina 
em diferentes proporções. Para ga
rantir seus direitos sobre essa des
coberta, Nobel teve de mover ações 
judiciárias contra o governo inglês, 
entre 1894 e 1895, pois no mesmo 
ano em que descobrira a balistite, 
Frederich Augustus Abel (1827- 
1902) descobrira um composto se
melhante. a cordite. O resultado aa

demanda, no entanto, foi desfavo
rável a Nobel.

Entre 1878 e 1880, Nobel regis
trou a patente de um freio automá
tico e de uma caldeira à prova de 
explosão, e aperfeiçoou a concen
tração de ácido sulfúrico, apare
lhos vaporizadores e a refinaçao do 
ferro de fundição. Em 1884 paten
teou um método para a destilação 
contínua do petróleo, que foi a base 
do êxito da indústria petrolífera da 
Rússia.

A Fundação e os Prêmios 
Nobel

Nobel não foi só um pesquisa
dor, um cientista. Viajou por diver
sos países, onde instalou socieda
des comerciais para a exploração 
de seus produtos. Com essa ativi
dade, e tendo adquirido campos pe
trolíferos em Baku, junto ao mar 
Cáspio, na Rússia, conseguiu reu
nir considerável fortuna.

Bertha Kinsky (1843-1914), pa
cifista europeu do final do século
XIX , exerceu forte influência sobre 
Nobel. Isso deve tê-lo levado a pen
sar profundamente em suas ativida
des no terreno dos explosivos, que 
não tinham apenas emprego pací
fico —  sua utilização para fins des
trutivos era bem freqüente.

Solteiro, devotado à ciência, de 
natureza doentia, Nobel deixou um 
testamento (aberto em 30 de de
zembro de 1896) segundo o qual as 
rendas de sua fortuna — que se ele
vara a quarenta milhões de francos
—  seriam distribuídas em cinco 
prêmios internacionais de valor 
igual, que deveriam ser destinados 
a pessoas que fizessem alguma des
coberta transcendental na física, na 
química, na fisiologia ou na medi
cina, que escrevessem uma obra li
terária com objetivos mais idealís- 
ticos ou que trabalhassem com 
mais eficácia na obra da paz entre 
as nações. Foram, assim, instituí
dos os Prêmios Nobel de Física, de 
Química, de Fisiologia ou Medi
cina, de Literatura e da Paz. E, em
1969, o Banco da Suécia instituiu 
o Prêmio Nobel de Economia.

Os prêmios de física, de química 
e de economia ficariam sob a su
pervisão da Real Academia Sueca 
de Ciências; os de fisiologia ou me
dicina, a cargo do Real Instituto 
Médico-Cirúrgico Carolino, de Es
tocolmo; os de literatura seriam de
cididos pela Academia Sueca, de 
Estocolmo; e uma comissão de 
cinco representantes do Parla
mento. da Noruega decidiria sobre 
os da paz.

Organizar a administração desse

SVENSKA AKADEMIEN
IJAUVIDSAMM/WTRÄI>K OEN yvOKTÓHKR 1959  
I Ü\ 'f.';KE X SSTÄV1 >IE LSE MI'D H)KF^vRlKlERNA  

1 D E T A V
A L F R E D  N O B E L
DEN V  NOVEMBER 1 8 9 r>

. U PPRÄ1TADE TESTAMENTE 
B E S LUTA I' ATT Tl I1DELA

A t e s t a d o  d o  P r é m io  N o b e l  ü e  L i t e r a t u r a  c o n c e d id o  a  S a l v a t o r  o  Q u a s í m o d o



422 Nobel

legado requereu longo tempo, de 
modo que os estatutos da Funda
ção Nobel (Nobelstiftelsen) e o re
gulamento especial para as quatro 
entidades encarregadas de destinar 
os prêmios não foram publicados 
sen ao em 29 de junho de 1900. No
bel exigiu que a concessão dos prê
mios nao levasse em conta a nacio
nalidade dos candidatos. Cada 
prêmio equivale a aproximada
mente 140 mil coroas suecas e 
pode ser dividido, no máximo, en
tre três candidatos. Além do prê
mio, o agraciado recebe um di
ploma e uma medalha de ouro, 
ficando obrigado, seis meses após 
ter recebido o prêmio, a publicar 
um trabalho versando sobre o as
sunto que lhe proporcionou a dis
tinção. Os prêmios são distribuídos 
anualmente em Estocolmo, em ce
rimônia especial, e a entrega é feita 
pelo rei da Suécia. Houve interrup
ções em certos casos, principal
mente durante as duas guerras 
mundiais, mas é obrigatória a sua 
concessão pelo menos uma vez em 
cada cinco anos. A primeira en
trega dos prêmios Nobel ocorreu 
em 1901. Houve casos de contem
plados que se recusaram a receber 
o prêmio, como Jean-Paul Sartre*, 
agraciado com o Prêmio Nobel de 
Literatura de 1964.

Para auxiliar os comitês Nobel 
na tarefa de examinar as proposi
ções dos candidatos, as entidades 
encarregadas de distribuir os prê
mios determinaram a criação de 
institutos científicos especiais, com 
salas para sessões, laboratórios, bi
bliotecas, arquivos, em Estocolmo 
e em Cristiânia. A Fundação No
bel publica o anuário de divulgação 
Os Prêmios N obel e, a cada dois 
anos, o Calendário da fundação 
Nobel.

Nominalismo

Desde a Antiguidade grega os fi
lósofos discutiram a respeito da na
tureza dos nomes dados às coisas. 
Os sofistas* afirmavam que os no
mes eram simplesmente conven
ções, desvinculadas da natureza 
(physis)  das coisas. Contra os so
fistas, Platão* defende a tese de que 
os nomes, desde que integrados 
num a linguagem de pretensão 
científica, devem procurar refletir 
as essências eternas (idéias) dos ob
jetos físicos. A preocupação não 
apenas com a natureza mas tam 
bém com a classificação dos nomes 
ou termos reaparece como ponto de 
partida das investigações lógicas de 
Aristóteles*.

Na Idade Média, a questão da 
natureza dos nomes tornou-se um 
dos problemas centrais da filosofia. 
A famosa “questão dos universais” 
constituiu, durante séculos, uma 
disputa que dividiu os pensadores 
em duas posições fundamentais: o 
nominalismo e o realismo. O que se 
discutia era se as espécies e os gê
neros (os “universais”) eram ou 
não anteriores às coisas. Baseados 
na filosofia platônica, os realistas 
afirmavam a existência real dos 
universais, como entidades ideais 
ou arquétipos, preexistentes às coi
sas singulares. Em oposição, os no
minalistas, insistiam em que reais 
eram somente as coisas singulares, 
reduzindo assim os universais a pu
ros nomes com os quais os homens 
designam as coisas individuais.

A primeira fase do nominalismo 
remonta aos séculos X e XI. O es

colástico Berenger de Tours 
(1000-1088), por exemplo, só ad
mitia copio real o que os órgãos 
sensoriais percebem e negava a rea
lidade das essências genéricas 
ideais. Em fins do século X I, na 
França, o canônico Jean Roscelin 
de Compiègne (1050-1112) procu
rava fundamentar o nominalismo, 
servindo-se dele para negar o 
dogma da Santíssima Trindade, di
vidindo-a em três deuses distintos. 
Roscelin envolveu-se em polêmicas 
com Anselmo de Canterbury* e Pe
dro Abelardo*.

Conhecim ento pela 
experimentação

As principais obras de Aristóte
les foram traduzidas para o latim, 
no final do século XII. Os escolás
ticos utilizaram-nas para resolver o 
relacionamento entre fé e razão. 
Declarando fictícias as realidades 
metafísicas dos aristotélicos e pla
tônicos, os nominalistas procura
vam manter-se o mais próximo 
possível da experiência, relegando 
as afirmações relacionadas a reli
gião ao domínio da fé, inacessível 
a comunicação racional.

A Escolástica*, na busca de 
identidade entre a filosofia e a dou
trina eclesiástica, e enquanto ten
dência à criação de uma doutrina 
filosófica que justificasse, para a 
razão, o sistema de dogmas da 
Igreja, teve seu ponto culminante 
no século XIII. Mas, enquanto os 
dominicanos trabalharam  na elabo
ração da hierarquia filosófica dos 
conceitos, entre os franciscanos 
surgiram doutrinas dotadas de 
índole altamente crítica: John 
Duns* Scot procurou romper os

vínculos entre a filosofia (funda
mentada na razão) e a teologia (na 
fé). Suas idéias nominalistas foram 
desenvolvidas por Guilherme de 
Occam*, que também só acreditava 
na existência real das coisas singu
lares, enquanto os universais só 
existiriam no intelecto. Para ele, o 
problema do conhecimento do 
mundo objetivo partia sempre da 
experiência sensível. Ao designar 
os universais como signos ou signi 
ficações, Occam transpôs a ques
tão da natureza dos universais para 
a de seu uso no conhecimento. O 
conceito passou a ser entendido 
como um sinal natural, um recurso 
do intelecto para reunir certo nú
mero de indivíduos numa mesma 
classe. A despeito da proibição ofi
cial do nominalismo occamista, du
rante os séculos XIV e XV, for
mou-se na Universidade de Paris 
toda uma escola de partidários 
dessa corrente.

Occam contribuiu para separar a 
filosofia da teologia e nessa medida 
contribuiu para o desenvolvimento 
da ciência fundada na experimenta
ção. Depois dele, os nominalistas 
parisienses, ao atacarem os princí
pios da dinâmica aristotélica, dei
xaram aberto o caminho para o de
senvolvimento da física* moderna.

No pensamento filosófico con
temporâneo, várias correntes apre- 
sentam-se como declaradamente 
nominalistas. É o caso, por exem
plo, do neopositivismo e também 
de determinadas formas de intui- 
cionismo e de irracionalismo.

VEJA TAM BÉM : Escolástica: 
Medieval, Filosofia; Universal.Para G uilherm e de O c ca m , os universais pertenceriam  apenas ao intelecto.
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Nordeste 
Brasileiro

Entre o oceano Atlântico (a 
norte e leste), os Estados de Pará 
e Goiás (a oeste), Minas Gerais e 
Espírito Santo (ao sul), estende-se 
uma área de l 548 672 km2, onde 
moram aproximadamente 28,7 mi
lhões de pessoas (censo de 1970). 
É a região brasileira do Nordeste, 
ocupada por nove Estados — Ba
hia*, Sergipe*, Alagoas*, Pernam
buco*, Paraíba*, Rio* Grande do 
Norte, Ceará*, Piauí* e Maranhão*
—  e pelo território de Fernando* 
de Noronha —  um arquipélago a 
360 quilômetros da costa do Rio 
Grande do Norte.

Os principais centros urbanos do 
Nordeste brasileiro são Recife* 
(com 1 060 701 habitantes), Salva
dor** (com 1 007 195) e Fortaleza* 
(com 850 000).

Até 1763, Salvador foi a capital 
da Colônia e a cidade mais impor
tante do Nordeste. Nessa data, per
deu sua primazia para o Rio de Ja
neiro, que se tornou a capital e o 
centro das decisões político-admi- 
nistrativas. A capital da Bahia tor
nou-se, porém, o principal foco 
de atração turística do Nordeste.

Recife, capital de Pernambuco, 
também teve sua época de riqueza 
colonial, durante o período aureo 
do açúcar (século XVII). Hoje, 
centraliza os interesses econômicos 
nordestinos, com a sede da Supe
rintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene); através de 
seu porto, o Nordeste liga-se com
o exterior.

Nordeste e seca são duas pala
vras que, quase sempre, aparecem 
associadas, levando a crer que a re
gião é uma imensa área desértica. 
M as se as secas regulares são ver
dadeiras, nem por isso todo o Nor
deste padece por causa delas. Ao 
contrário, há areas onde chove in
tensamente. Há profundas diferen
ças, dentro da mesma região, em 
relação a clima, solo e vegetação.

A partir do litoral, em direção ao 
interior, apresentam-se três regiões 
distintas: a Zona da M ata, o 
Agreste e o Sertão.

A Zona da M ata, uma faixa lito
rânea que vai do Rio Grande do 
Norte até a Bahia, com largura de 
100 a 200 km, caracteriza-se por 
um clima quente e úmido, com 
duas estações bem definidas: a das 
chuvas e a das secas.

No interior, ocupando 3/4 da re
gião, estende-se o Sertão, zona de 
secas e caatingas. Entre ele e a 
Zona da Mata há uma zona de 
transição, o Agreste, onde ocorrem 
semelhanças alternadas com a re
gião litoranea e com a das secas.

Onde existiu um a exuberante 
floresta

A região hoje compreendida pela 
Zona da Mata não apresenta uma 
exuberante floresta que lhe justifi
que o nome; mas isso deve-se ao in 
tenso desmatamento que dominou 
durante o período colonial.

Até o século XVI, toda a região 
era coberta pela Mata Atlântica, 
uma floresta tropical não tão gran
diosa quanto a Amazônica, mas 
cheia de riquezas, entre elas o pau- 
brasil* e o jacarandá. Com o início 
da colonização, as matas foram de
vastadas pela extração indiscrimi
nada de madeiras e pela derrubada 
com o fim de preparar os terrenos 
para o cultivo de cana-de-açúcar 
(em Pernambuco, principalmente) e 
cacau* (ao sul da Bahia).

O clima da Zona da M ata é 
uente, com uma média anual de 
4°C, e altas taxas pluviométricas:

1 692 mm em João Pessoa (capital 
da Paraíba),'1 854 mm em Maman- 
guape (também na Paraíba), 1 066 
mm em Ceará-Mirim (no Rio 
Grande do Norte). No entanto, 
como as chuvas se concentram em

determinado período e são abun
dantes, provocam enchentes que 
trazem enormes prejuízos não só 
para a lavoura, mas também para 
as cidades.

Na Zona da Mata o solo carac- 
teriza-se pelo domínio das barrei
ras terciárias nas regiões entre rios 
e de depósitos holocenicos nas vár
zeas. Nessas várzeas desenvolve-se 
a Mata Atlântica, enquanto nos in- 
terflúvios cresce uma vegetação se
melhante ao cerrado.

A zona do cerrado não favorece 
a cultura da cana-de-açúcar. Por 
isto foi utilizada, no período colo
nial, como pastagem para uma pe
cuária extensiva, e, recentemente, 
para o cultivo do algodão.

Os rios que nascem no Sertão, 
nas regiões da caatinga, e cortam 
a Zona da Mata apresentam uma

irregularidade típica: provêm de 
áreas de seca e correm em terrenos 
impermeáveis. Dessa forma, suas 
águas evaporam rapidamente no 
verão, pois não conseguem pene
trar no solo para formar lençóis 
subterrâneos que sustentarão fon
tes. Na estação das chuvas, acon
tece o oposto: as chuvas são inten
sas, os terrenos não permitem uma 
rápida infiltração. Em conseqüên
cia ocorrem as grandes enchentes. 
Em geral, os canaviais do período 
colonial localizaram-se às margens 
desses rios, e as cidades, nas encos
tas próximas. Ainda hoje, no Rio 
Grande do Norte e na Paraíba, os 
canaviais e as usinas localizam-se, 
de forma ilhada, nas várzeas dos 
rios Ceará-Mirim, Trairi, Maman- 
guape e Paraíba do Norte. São os 
chamados “rios de açúcar”.

A lgu m a s cidades do sertão nordestino nasceram  de feiras de gado. {V aqueiro  de Feira de Santana, na Bahia.)



2 Nordeste Brasileiro

Em Pernambuco, entre o oceano 
Atlântico e o planalto da Borbo- 
rema, a Zona da M ata é constante, 
atingindo altitudes mais elevadas 
ao sul do Estado. A oeste, a es
carpa da Borborema funciona 
como uma barreira para os ventos 
úmidos que vêm do Atlântico. Ao 
chegarem, os ventos depositam sua 
umidade, e por isso as chuvas são 
intensas.

Cruzando-se as escarpas da Bor
borema em direção ao interior, há 
um a sensível redução na altura das 
serras e na quantidade de chuva. 
Também em direção ao sul as chu
vas diminuem.

O contraste climático observado 
no Estado de Pernambuco faz com 
que ocorram dois tipos de clima: 
ao sul, um clima tropical de mon
ções; ao norte, tropical quente com 
chuvas de outono e inverno.

Essa diferença climática refle- 
te-se no tipo de vegetação e na to
pografia do Estado. Ao norte, por 
exemplo, formam-se as chamadas 
“chãs”, áreas aplainadas no terciá
rio, colinas, morros e vales fluviais; 
devido ao regime de escassez de 
chuvas, na época do estio (janeiro, 
fevereiro e março) as árvores se 
desfolham e a floresta assume uma 
cor cinzenta: é a chamada mata 
seca.

Ao sul encontra-se a mata 
úmida, onde o verde está presente 
durante todo o ano e os rios, de re
gime mais regular, são mais volu
mosos que os do norte. São rios 
típicos ao sul: Siriji, Una e Trucu- 
nhaém. É nessa região que se loca
lizam as plantações de cana-de- 
açúcar.

As chuvas diminuem em Ala
goas (1 285 mm em Viçosa, 1 616 
mm em Maceió); formam-se gran
des várzeas, que para serem culti
vadas necessitam de drenagem. As 
principais são: Çamaragibe, Mun- 
daú, Santo Antônio, Sao Miguel, 
Jiquiá, Coruripe, Manguaba e Pa
raíba do Meio. Muitas vezes, essas 
várzeas são invadidas pela água do 
mar, e as fozes dos rios, quando fe
chadas por restingas, formam la
goas como a de Jiquiá, Manguaba 
e Mundaú.

A vegetação chega a ser típica 
de tabuleiro, quando se forma um 
espesso manto arenoso: árvores de 
pequeno porte e caules retorcidos, 
como a sambaíba, a mangabeira, o 
cajueiro. Nos lugares onde o manto 
arenoso é menos espesso, aparece a 
m ata úmida.

Muitas dessas matas úmidas fo
ram preservadas até há pouco 
tempo, pois o solo arenoso, sem 
quantidade suficiente de húmus, 
era impróprio para o cultivo da ca
na-de-açúcar. Com a adoção dè 
adubos artificiais e de outros tipos 
de cana-de-açúcar, as matas foram 
derrubadas e seus lugares ocupados 
por plantações de cana. O estabele
cimento de usinas é muito mais 
vantajoso nesses tabuleiros, onde a 
drenagem é dispensável, facilitando 
a mecanização e o transporte.

A primeira usina a estabelecer-se 
com base nesse princípio foi a Si
nimbu, no município de São Mi
guel dos Campos (Alagoas). No en
tanto, as mais importantes — 
como as de Serra Grande, Brasi
leiro e Central Leão —  estão insta
ladas a oeste dos tabuleiros, na  re

gião de solos originários da 
decomposição de rochas cristalinas 
e drenadas pelos principais rios 
alagoanos, Mundaú e Paraíba do 
Meio. Os canaviais, que ocupam 
vasta área, enfrentam as enchentes 
nos vales fluviais e a seca e a ero
são no planalto da Borborema.

Na amDla superfície arenosa da 
foz do São Francisco, sempre en
charcada, cultiva-se o arroz.

Em Sergipe, a principal carac
terística da paisagem sao os co
queirais, que se desenvolvem nos 
mangues. A atividade econômica 
de maior importância é a criação 
de gado.

Em várias paisagens, 
surge o Agreste

O Agreste localiza-se na parte 
oriental do planalto da Borborema 
e caracteriza-se principalmente 
pela diversidade de paisagens. At- 
ternam-se os tipos de clima, solo e 
vegetação da Zona da Mata e do 
Sertão. Em Pernambuco e na Pa
raíba, principalmente, aparecem 
como resultado dessa diversidade 
os chamados “brejos”, que consti
tuem áreas úmidas, ilhadas dentro 
da caatinga semi-árida. Os brejos 
surgem em altitudes elevadas, bene
ficiados pelos ventos úmidos do su
deste e com uma temperatura 
amena que favorece a atividade 
agrícola regular.

Há dois outros tipos de brejos: 
os de vale e os ciliares. Os brejos 
de vale localizam-se no planalto da 
Borborema, na direção noroeste- 
sudeste; a vegetação florestal pri 
mitiva das varzeas foi substituída 
por canaviais, bananeiras e flores
tas ; roças de milho, feijão e_ man
dioca substituíram a vegetação das 
encostas.

Os brejos ciliares, continuação 
dos brejos de exposição e de alti
tude, sobrevivem por causa de pe
quenos rios, que os cortam e permi
tem a cultura de cana e frutas. Os 
brejos ciliares estendem-se por qui
lômetros de comprimento, com 
uma largura variável entre 20 e 100 
metros. Neles formam-se lençóis de 
água subterrâneos, dos quais a po
pulação se abastece através de ca
cimbas.

Nos chamados pés de serra, 
onde as enxurradas depositam ma
teriais trazidos das cristas das 
m ontanhas, esses materiais vão 
permitir a conservação da umidade 
por um maior espaço de tempo, 
tornando possível, dessa forma, o 
cultivo de feijão, algodão, milho e 
mandioca.

O restante da área do Agreste é 
dominado pela caatinga, densa e 
rica em árvores de grande porte. 
Onde o solo não é favorável à agri 
cultura, cria-se gado, atividade que 
iniciou a colonização do Agreste, 
ainda no período colonial. A pe
cuária, de padrões superiores aos 
do Sertão, e praticada de forma se- 
mi-intensiva, em áreas cercadas. 
Na época do estio, o gado é levado 

ara  a Zona da Mata, na região do 
aixo São Francisco. Com esses 

movimentos sazonais estabelece-se 
um a relação de complementaridade 
entre a agricultura e a pecuária.

A região do Agreste é muito im
portante por sua alta taxa demo- 
g r á f i c a  e  p e l a  v a l o r i z a ç ã o  d e  s u a s

Apesar de decadente, a cultura da cana-de -açúcar ainda ó a principal ativi
dade agrícola nordestina. O s engenhos são parte do panoram a da região.

Nas lavouras de A lagoas, o arroz e plantado em  associação com  o m ilho.
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terras próximas às grandes cidades.
A policultura agrícola, voltada 
para o mercado interno, desempe 
nha papel fundamental no abasteci
mento da região.

No meio do sertão sergipano, o 
município de Itabaiana e arredores 
caracterizam uma área do Agreste 
onde se desenvolvem as culturas de 
mandioca, fumo e legumes com vis
tas ao abastecimento das cidades 
litorâneas (principalmente Aracaju 
e Salvador).

Na Paraíba localizam-se três im 
portantes usinas de açúcar — Tan
que, São Francisco e Santa Maria.
Ao lado do açúcar, que alcança 
um ajirodução anual superior a 2 
milhões de toneladas, plantam-se 
fumo, frutas e batata inglesa.

O Paraíba do Meio, o Mundaú 
e o Coruripe, principais rios ala
goanos, nascem no Agreste per
nambucano, no planalto de Gara- 
nhuns, a mais de 750 m de altitude, 
na parte meridional da Borborema.
Nessa região, os cafezais substituí
ram, no fim do século XIX, a flo
resta de altitude, transformando a 
região na principal zona produtora 
de café do Estado de Pernambuco.

A seca fundou seu império

É pelo Sertão, a zona mais pro- 
blematica do Nordeste, que se julga 
às vezes que a região é um imenso 
deserto. As secas periódicas, de 
conseqüências catastróficas, são 
responsáveis por essa imagem.

O Sertão estende-se desde o lito
ral do Rio Grande do Norte até a 
parte setentrional de Minas Gerais 
e se caracteriza pela presença de 
baixos planaltos (300-600 metros 
de altitude). A leste sobressai-se a 
chapada Diamantina e, ao norte, a 
chapada do Araripe, com altitudes 
que chegam a 1 000 metros.

Em toda essa área as chuvas 
caem apenas em três ou quatro me
ses do ano (a taxa anual de pluvio
sidade é de 400 a 800 mm). Além 
disso o calor intenso provoca forte 
evaporação. E, por outro lado, os 
solos espessos e pouco permeáveis 
que dominam a maior parte do ter
ritório (com exceção da chapada 
do Araripe, serra Negra e bacia do 
Tucano) favorecem o rápido escoa
mento das águas pluviais para o 
São Francisco ou para o mar. Em 
determinados anos, as chuvas não 
caem nem mesmo no período habi
tual, provocando secas periódicas.
Durante a seca, apenas as cactá- 
ceas, desprovidas de folhas — ju a 
zeiro, umbuzeiro, quixabeira — 
mantêm a cor verde. As outras 
plantas perdem todas as folhas e 
desta forma evita-se, no estio, a 
evaporação da água que foi arm a
zenada no período de chuvas. Nas 
maiores altitudes (900 a 1 000 me
tros) os ventos alísios, úmidos, fa
vorecem o desenvolvimento da flo
resta tropical, que contrasta 
fortemente com a desolação das 
caatingas, predominantes no resto 
da área. Nos planaltos estendem-se 
as grandes propriedades voltadas 
sobretudo para a criação extensiva 
de bovinos, caprinos, ovinos e ao 
cultivo do algodão. Nos vales dos 
rios, mais úmidos, o algodão é 
substituído por mandioca, milho, 
cebola, alho e cana-de-açúcar, na
cham ada agricultura de vazante. H om en s e anim ais têm  de percorrer grandes distâncias em  busca da água dos poços ou dos açudes: é o sertão.

Na caatinga a vegetação é o inim igo que deve ser vencido diariam ente.

Os raros centros urbanos desen
volveram-se principalmente em 
função do comercio local. É o caso, 
por exemplo, de Feira de Santana, 
Jequié, Salgueiro e Arcoverde, que 
cresceram a partir de feiras de 
gado. A população do Sertão vive 
dispersa pelas caatingas ou concen
tra-se em pequenas cidades à beira 
dos rios, em geral em zonas que fo
ram ocupadas já  no século XIX, 
com o desenvolvimento do café.

A çúcar: a prim eira e a 
principal riqueza

Predomina nas “ serras” e “ pés- 
de-serra” úmidos a pequena pro
priedade, onde se planta cana-de- 
açúcar para o fabrico de 
aguardente e rapadura. Com o 
crescimento das cidades litorâneas 
e a dificuldade cada vez maior de 
concorrer com os produtos de 
áreas mais bem localizadas do 
Agreste e da Zona da M ata, a agri
cultura foi se diversificando para 
suprir o mercado local de produtos 
alimentícios. Passou-se a plantar 
em escala comercial também feijão, 
milho e arroz.

O Nordeste projetou-se pela pri
meira vez no século XVI, como 
grande produtor mundial de açú
car. Entretanto, a cultura da cana 
ainda é a atividade agrícola mais 
importante da região.

As grandes usinas de açúcar lo
calizam-se na faixa costeira da 
Zona da Mata, principalmente ao 
sul de Pernambuco. Mas na Pa
raíba o algodão e o sisal disputam
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com a monocultura canavieira as 
preferências dos produtores.

No Recôncavo Baiano, a explo
ração dò petróleo* terminou por 
deixar em terceiro plano o cultivo 
da cana, que já  vinha sofrendo a 
concorrência do fumo. Em Sergipe, 
duas atividades — a lavoura de 
cana e a pecuária — somam-se à 
exploração do petróleo, descoberto 
em 1972 na plataforma submarina.

No entanto, a indústria cana
vieira do Nordeste, baseada na mo
nocultura, é prejudicada na concor
rência com o desenvolvimento 
tecnológico da região Sul*. Em

nível internacional, sofre a concor
rência do açúcar de cana antilhano 
e oriental e da crescente produ
ção ae açúcar de beterraba nos Es 
tados Unidos, União Soviética e 
Europa.

As áreas úmidas são disputadas 
pela cultura do algodão, que primi
tivamente ocupava apenas o Sertão 
e o Agreste, mas foi avançando em 
direção ao litoral, a fim ae aproxi
mar-se da indústria têxtil e dos por
tos exportadores.

Com uma importância cada vez 
m a i o r ,  a i n d ú s t r i a  d o  c i m e n t o  al
cançou grande desenvolvimento

desde 1960 na Zona da Mata. A 
matéria-prima é o calcário das for
mações sedimentares, próximo ao 
litoral. Além de suprir as necessi
dades locais, essas indústrias ten 
dem a fornecer cada vez mais para 
o Sudeste.

D a carnaúba nada se perde

A parte setentrional do Sertão, 
onde a zona semi-árida avança até 
o mar, caracteriza-se pela presença 
de grandes dunas que acompanham 
o litoral, dificultando a passagem 
dos rios em direção ao oceano. E

o caso do Acaraú, Jaguari, Açu e 
Mossoró, que durante grande pe
ríodo do ano permanecem secos, 
deixando como leito apenas um 
solo arenoso.

Nas várzeas, onde os rios cor
rem em terreno aluviar, com len
çóis subterrâneos permanentes, 
crescem os carnaubais, que preci
sam de umidade e insolaçao.

O mais importante produto da 
carnaubeira é a cera, que é aprovei
tada pelo homem e protege as fo
lhas da transpiração excessiva, per
mitindo a subsistência da planta 
sob elevadas temperaturas. A car
naúba é explorada principalmente 
nos Estados do Piauí, Ceará e Rio 
Grande do Norte.

Além da cera, muitos outros pro
dutos são extraídos da carnaubeira: 
o palmito é comestível, a folha 
serve para cobertura de casas e, em 
alguns casos, é misturada com o 
barro para formar as paredes dos 
casebres. As fibras das folhas são 
utilizadas para a confecção de ob
jetos de artesanato (cestos, esteiras, 
peneiras, cordas, redes, etc.). O 
tronco serve como esteio para a 
construção de casebres, como mou- 
rões nos currais e nas porteiras e 
como estacas nas cercas.

Um carnaubal ocupa uma 
grande extensão de terra. A sede lo
caliza-se num ponto central da pro
priedade, com casas de alvenaria 
ao redor, armazéns, currais, os ca
sebres dos trabalhadores e, em al
guns casos, uma capela.

As habitações em geral são 
construídas na várzea, enquanto as 
estradas passam pelo meio do car
naubal, acompanhando o curso dos 
rios. As casas da sede do carnau
bal, às vezes, ficam tão próximas 
umas das outras que acabam por 
formar pequenos povoados, como 
por exemplo o Carnaubal do Baixo 
Açu, no Rio Grande do Norte.

Ao lado da exploração da car
naúba, desenvolve-se também uma 
agricultura de subsistência (man
dioca, milho, legumes, etc.), e du
rante a estação umida —  da cheia
—  é comum o plantio do algodão, 
destinado ao comércio local.

Quando as águas baixam, as ter
ras são utilizadas para o cultivo de 
plantas de curto ciclo vegetativo, 
pelos trabalhadores sem terra, que 
pagam a meia ou a terça ao pro
prietário.

A pesca e o sal: 
problemas de técnica

No litoral a paisagem muda: de
saparecem os carnaubais, os leitos 
dos rios aparecem entulhados de 
areia, as praias são dominadas pe
las dunas. Nessa região as princi
pais atividades econômicas são a 
pesca* e a extração do sal*. No en
tanto, a produtividade é baixa, pois 
essas atividades desenvolvem-se 
com processos primitivos. Projetos 
da Sudene em 1973 procuravam in
centivar o aperfeiçoamento das téc
nicas para favorecer a exportação 
do pescado, sobretudo lagostas, ca
marões, pargo, atum e sururu.

O Nordeste ocupa o primeiro lu
gar no Brasil na produção de sal 
(com 1 541 000 toneladas em 
1971). O clima seco, as altas marés 
e a costa baixa, inundando o litoral 
durante a preamar, favorecem a ex-
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A  econom ia do litoral baseia-se principalm ente em  atividades pesqueiras. A  exploração das salinas ainda depende de técnicas m uito  rudim entares.

tração do sal. As salinas aparecem 
geralmente na embocadura de rios, 
nos litorais do Ceará e do Rio 
Grande do Norte. São numerosas 
na foz do Acaraú, na do Jaguari, 
na do Mossoró, etc.

Entre os problemas que cercam 
as salinas estão 0 baixo nivel da 
população, as doenças profissio
nais dos trabalhadores, as técnicas 
rudimentares e a falta de portos 
bem aparelhados para o embarque 
do produto.

Às principais cidades da área sa- 
lineira são: Fortaleza, Sobral, Açu,

ior seus sobrados

O  caju da Paraíba (em  cim a) é integralm ente aproveitado pela indústria ali
m entícia. A  Bahia è a m aior produtora de cacau do Brasil (em baixo).

Aracati . 
com azulejos), Mossoró (o princi
pal centro urbano do oeste do Rio 
Grande do Norte). Macau e Areia 
Branca constituem os portos im
portantes da região.

Bahia tem cacau e petróleo

No sul da Bahia cultiva-se o ca
cau, obtendo-se cerca de 90% da 
produção total brasileira global 
(1 447 665 tem  1973, quando a pro
dução do Brasil era de 1 854 594 t). 
Ilheus e Itabuna são centros urba
nos que nasceram e se desenvolve
ram graças ao cacau. Mas, com a 
construção de estradas ligando Sal
vador às zonas de produção, a ad
ministração dos cacauais foi sendo 
transferida para a capital baiana.

A descoberta de petróleo* em 
Lobato, Recôncavo Baiano, em 
1939, com grande incentivo da Pe- 
trobrás para sua exploração, foi de
cisiva para a modificaçao da eco
nomia da região. Iniciou-se um 
pequeno surto de desenvolvimento.

A Petrobrás impôs-se aos anti
gos senhores de terra, muitas vezes 
criando conflitos devido às perfura
ções, prejudiciais para o cultivo da 
terra, e aos salários mais elevados, 
que retiram mão-de-obra da agri
cultura. (Ocorreu um intenso êxodo 
rural em direção aos centros pe
trolíferos.)

Conseqüência importante da 
descoberta do petróleo foi a exigên
cia de criação de uma infra-estru- 
tura^que levou à instalação de in
dústrias, construção de estradas, 
melhoria dos portos, criação de 
rede bancária, concentração de
mão-de-obra diversificada, produ

ção de energia elétrica mais barata, 
reorganização aas atividades agrí
colas para melhor suprir as necessi
dades regionais.

Para atender a esses objetivos foi 
crjado o Centro Industrial de 
Aratu, a 15 km do centro da capi
tal baiana. Instalado em 1968, 0 
Centro procurou integrar e concen
trar as indústrias, favorecendo sua 
localização e, paralelamente, dotar 
a região de uma base habitacional 
(em 1970 concentrava 8 000 habi
tantes) e facilitar a expansao da 
indústria.

Para com bater a seca, 
desenvolvimento

O maior _problema enfrentado 
pela populaçao do Nordeste, em to
dos os tempos, é a seca. E a falta 
de recursos econômicos eliminava 
qualquer perspectiva de melhora.

A ocupaçao da área, escassa
mente iniciada no século XVI, con- 
centrou-se no litoral; assim, as pri
meiras secas das quais se tem 
notícia não apresentaram sérias 
conseqüências para a população.

No século XVIII, em função do 
desenvolvimento da cultura algo
doeira e da pecuária, começa a pe
netração no interior.

De 1790 a 1793 uma grande 
seca destruiu a nascente indústria 
de charque (carne-seca) no Ceará e 
no Piauí. No século XIX  o Nor
deste foi atingido por dez grandes 
secas, provocando um dos maiores 
fluxos migratórios para as cidades 
e para a Amazônia, para onde se 
di/igíram grupos populacionais 
atraídos pela borracha*.

No século XX desenvolveram-se 
inúmeros estudos, com criação de 
órgãos destinados especialmente a 
cuidar do problema da seca. Em 
1908 criou-se a Inspetoria Federal 
de Obras Contra as Secas, transfor
m ada em 1945 no Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), que promoveu a cons
trução de açudes. Mas essa política 
revelou-se limitada para combater 
efetivamente o problema. As estra
das construídas pelo DNOCS, vi
sando a melhorar o acesso dos so- 
c o r r o s  e  r e t e r  a  p o p u l a ç ã o  e m  s u a s

cidades, transformaram-se em vias
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A cu des com o o de O ró s  (à esquerda), foram  construídos para solucionar o m aior problem a da lavoura nordestina: a ausência de irrigação natural.

para o fluxo migratório, que au
mentava de ano para ano.

Após a Segunda Guerra Mun
dial criaram-se novos órgãos ofi
ciais para empreender uma política 
planificada de desenvolvimento 
para a região: a Comissão do Vale 
do São Francisco, o Banco do Nor
deste do Brasil e a Companhia Hi- 
dro-Elétrica do São Francisco — 
CHESF (que supre todo o 
Nordeste oriental, com a energia 
canalizada da cachoeira de Paulo 
Afonso).

Durante a Segunda Guerra Mun
dial começou a exploração inten
siva de outros recursos minerais na 
região de Seridó, entre o Rio 
Grande do Norte e a Paraíba. As 
mais importantes são as jazidas de 
tungsténio, seguidas pelas de peg- 
m atita, cromo, cobre, chumbo, 
ferro, amianto, sal-gema e potássio.

A partir de 1959, graças a incen
tivos fiscais federais, multiplica- 
ram-se na região os investimentos 
vindos do Sudeste, aproveitando 
custos comparativos mais baixos e 
mão-de-obra abundante e barata. 
Para coordenar a política econô
mica regional, foi criada, no 
mesmo ano, a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Su- 
dene), autarquia federal vinculada 
ao Ministério do Interior, desfru
tando de certa autonomia adminis- 
trativo-financeira.

A Companhia de Eletrificação 
Rural do Nordeste (Cerne), e a 
Companhia Nordestina de Sonda
gens e Perfurações (Conesp), subsi
diária da Sudene, foram criadas 
para complementar o suprimento 
de energia elétrica e a rede de dis
tribuição de água, respectivamente, 
melhorando muito o panorama 
nesses setores.

O programa de^desen volvi mento 
levou à ampliação e aperfeiçoa
mento das vias de comunicaçao e 
permitiu um crescimento demográ
fico real na década de 60. (Em 
1960 a população era de cerca de

22,5 milhões de habitantes, e em 
1970 chegou a 28,7 milhões.)

Com unicação e transporte

Pelo sistema rodoviário, o Nor
deste comunica-se com as capitais 
da região e com o Centro-Sul atra
vés da BR-101. A BR-116 liga For
taleza a Pelotas. A Transamazô- 
nica, em construção, é um projeto 
destinado a ligar as cidades nordes 
tinas com todo o norte brasileiro e 
com os centros urbanos do Peru.

O principal meio de transporte é 
a ferrovia, que apresenta as tarifas 
mais baixas. Todas as cidades do 
Nordeste estão ligadas entre si por 
via férrea. A ligação com o sul é 
feita através da junção da Rede 
Propriá, em Sergipe; com a Rede 
do Colégio (Alagoas) através de 
um sistema de “ferry  boat”.

O sistema portuário, insatisfató
rio para o crescente movimento, re
cebe algumas linhas marítimas in
ternacionais. Os portos mais 
importantes —  Recife, Salvador e 
Ilheus — são seguidos pelos de 
Macuripe, no Ceará, Itaqui, no 
M aranhão, e Cabedelo, na Paraíba.

O transporte aéreo interno é su
prido por linhas domésticas regula
res e, uma vez que o Nordeste se 
localiza na rota,dos Estados Uni
dos, Europa e África, algumas li
nhas internacionais fazem escala 
em Recife.

Em fase de desenvolvimento, o 
Nordeste brasileiro transformou-se 
em pólo de atração para investido
res nacionais e internacionais, além 
do grande interesse que despertam 
seus antigos centros turísticos.

VEJA TAM BÉM : Alagoas; Brasil 
—  Geografia e Geologia; Bahia; 
Ceará; Fernando de Noronha; M a
ranhão; Paraíba; Pernambuco; 
Piauí; R io Grande do Norte; Ser
gipe. A  seca devorou plantas e anim ais: 6 preciso abanooná-los para sobreviver.



Normandas, Invasões 7

Normandas,
Invasões

Os vikings (palavra que no 
idioma nórdico significa “reis dos 
mares”) eram descendentes de po
vos nômades, principalmente la- 
pões, que se fixaram na Escandiná
via (território onde atualmente se 
encontram Suécia, Noruega e Fin
lândia) por volta do ano 3000 
a.C. Vivendo da agricultura e da 
pesca, possuíam pequenas oficinas 
artesanais, onde aprimoravam téc
nicas de construção de barcos. 
Com o crescimento excessivo da 
população, passaram a construir 
grandes navios, criando condições 
para a invasão do território de ou
tros povos europeus.

A Inglaterra antes e 
depois dos norm andos

No século III, o império romano 
estava ameaçado pelos povos ger
mânicos, que se instalaram em 
grande parte da Europa. A Breta
nha Romana (Inglaterra) foi inva
dida pelos anglos, saxões e jutos. 
Mais tarde, os francos* chegaram 
à Gália e conseguiram erigir um 
enorme império sob Carlos* 
Magno, no século IX. Nesse 
mesmo período, três principados da 
ilha britânica — Nortúmbria, Mér- 
cia e Wessex — unificaram-se sob 
a autoridade do Rei Engbert, prín
cipe de Wessex. Para poder contar 
com a proteção do papa no com 
bate às tribos ainda nao converti
das, os reis anglo-saxões torna- 
ram-se cristãos. Dessa forma, a 
antiga sociedade tribal anglo-saxã 
foi destruída, esboçando-se na In 
glaterra uma organização estatal: a 
sociedade era essencialmente agrí
cola; os camponeses eram livres 
m as ligados aos senhores por algu
m as obrigações (como o trabalho 
gratuito durante alguns dias do 
ano) em troca de proteção e defesa. 
Um conselho de sábios composto 
por dignitários leigos e eclesiásti
cos moderava o poder monárquico. 
O território dividia-se em circuns
crições reunidas em torno de uma 
cidade. Várias cidades constituíam 
um condado sob o governo de um 
earl nomeado pelo rei. Todos os 
homens eram obrigados a prestar o 
serviço militar.

A partir do século VIII, os vi
kings também chamados homens 
do norte (northman, palavra da 
qual deriva o termo normandos) — 
invadiram sistematicamente a ilha. 
Superiores em armas aos soldados 
ingleses, implantaram-se no nor 
deste da Inglaterra durante o rei
nado de Alfredo, o Grande 
(879-900), e obrigaram os anglo- 
saxões a pagar-lhes um tributo.

A primeira invasão não trouxe 
mudanças à organização da socie 
dade anglo-saxa e logo os norm an
dos se mesclaram à população lo 
cal. Em 1017, o Rei Canuto 
(9957-1035), da Dinamarca, inva
diu novamente a Inglaterra. Um 
tratado feito com o rei saxão Ed 
mund Ironside (7-1016) deu a Ca-

Em  cim a, frota de G uilherm e I, o Co nq uistad or: em baixo, o desem barque 
dos norm andos na Inglaterra, com  a finalidade de destronar o Rei H aroldo.

nuto o governo de uma parte do 
país, e, com a morte de Edmund, 
o dinamarquês tornou-se o único 
soberano. Mas este reinado foi efê
mero — em 1042, Eduardo, o Con
fessor (10027-1066), um irmão de 
Edmund, subiu ao trono. Era um 
rei fraco e logo perdeu o poder. A 
nobreza passou a dominar os cam 
poneses. Os senhores feudais come
çaram a fazer justiça, recolher im
postos e recrutar soldados.

Os norm andos da França

Os vikings chegaram a Paris em 
885, através das embocaduras dos 
rio Loire, Ródano e Sena. Com o 
império enfraquecido pelas inva
sões bárbaras e pelas lutas internas 
da dinastia, em 911 o rei francês 
Carlos, o Simples (879-929), cedeu 
vários territorios do norte da 
França ao chefe normando Rollo 
(c. 860-c. 932). Graças a sua posi
ção geográfica privilegiada e a suas 
riquezas naturais, o ducado da 
Normandia iniciou comércio com 
o norte e com a Inglaterrra. Tor- 
nou-se um feudo importante e 
Rol|o, o duque da Normandia, ape
sar de vassalo do rei da França, era 
mais poderoso que este.

Eip 1047, a Normandia encon
trava-se sob a direção do Duque 
Guilherme*, o Conquistador, e co
nheceu um crescimento sem prece
dentes. O sistema feudal tinha-se 
implantado na França havia algum 
tempo. Embora os senhores dos feu
dos tivessem muito poder, a autori
dade do Duque Guilherme sobre 
eles era incontestável desde 1047, 
quando tentaram uma revolta sem 
sucesso. A Igreja também apoiava 
Guilherme, pois ganhava grandes 
extensões de terras e mosteiros por 
toda a Normandia.

Os exércitos normandos eram 
conhecidos como os melhores de 
todo o Ocidente e considerados 
invencíveis.

A Inglaterra após a invasão

Como Eduardo da Inglaterra 
não deixou herdeiros, seu primo 
Guilherme, o Conquistador, reivin
dicou o trono inglês.

Chefiando um exército de dez 
mil homens, Guilherme chegou à 
cidade de Hastings em setembro de 
1066. Nessa época, o Rei Haroldo, 
cunhado e sucessor de Eduardo, lu
tava contra o rei da Noruega, ao 
norte da Inglaterra. Saindo vitorio
so dessa guerra, o exército inglês 
enfrentou os soldados normandos 
em Hastings, a 14 de outubro de 
1066. A luta foi desigual: os nor
mandos eram muito superiores nas 
armas. Quando Haroldo foi morto 
as tropas inglesas fugiram indisci- 
plinadamente.

No Natal de 1066, o arcebispo 
de Canterbury coroou Guilherme, 
o Conquistador, rei da Inglaterra. 
Para apaziguar a nobreza, o novo 
soberano nao fez mudanças radi
cais na política do país conquis
tado. No entanto, criou um novo 
conselho, composto apenas por ba
rões e eclesiásticos normandos. 
Sob seu reinado implantou-se efeti
vamente o sistema feudal, copiado 
da França.

As t e r r a s  d o s  p a r t i d á r i o s  d o  a n 
t i g o  R e i  H a r o l d o  f o r a m  c o n f i s c a -

Contestando a sucessão de Eduardo, os norm andos invadiram  a Inglaterra
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C o ro a ç io d e  G uilherm e, o Conquistador (á esquerda). A  cultura norm anda estabeleceu-se em  várias regiões da Eu
ropa, fenôm eno que m arcou sobretudo a arquitetura. (C aste lo  de Gioia dei Colle , à direita.)

d as: incorporou-se grande parte de
las aos feudos reais e o resto foi 
dividido entre barões normandos. 
Para evitar a formação de feudos 
extensos e poderosos, Guilherme 
fez doações de pequenas parcelas 
de terra a novos vassalos, que ju ra 
vam fidelidade e lhe forneciam um 
contingente de cavaleiros durante 
quarenta dias por ano. Essas refor
mas provocaram revoltas da no
breza saxã, que ainda tinha espe
rança de recuperar o trono. O 
grande aliado aos nobres foi Mal- 
colm Mac Duncan (7-1093), que 
matou Macbeth em 1057, tornan
do-se rei da Escócia. Mac Duncan, 
porém, foi morto no cerco de Aln- 
wick. Mais tarde, Guilherme subs
tituiu os earls saxões por barões 
normandos; o clero normando ocu- 

ou o lugar do saxão. Entre os no- 
res, a língua francesa substituiu a 

saxônica, que passou a ser falada 
apenas pelo povo. Da grande in
fluência do francês sobre a língua 
saxônica resultou o idioma inglês 
atual.

Invasões norm andas à Itália

Lutas e conflitos internos m arca
ram o início do século XI, na Itá
lia. Favorecidos pela situação, Os- 
mond e Gilbert Drengod, chefes 
normandos, estabeleceram-se nesse 
país em 1009. Vinte anos após a in
vasão, o normando Renulf casou-se 
com a filha do duque de Nápoles 
e tornou-se senhor desse território. 
Através de um segundo casamento, 
com a filha do fidalgo de Amalfi, 
Renulf acrescentou novas terras a 
seus domínios. Iniciou-se assim a

formação do primeiro Estado nor
mando na Itália. Excluindo-se o 
território dominado pelo nor
mando, o resto da região estava 
subdividido em comunas, condados 
e ducados, em guerra constante 
com os lombardos.

Lutando como mercenários de 
Bizâncio, os normandos Guilherme 
Braço-de-Ferro e Drogo derrota
ram os árabes que se haviam insta
lado na Sicília. Mas em 1038 volta
ram-se contra os bizantinos, com a 
ajuda dos lombardos, e em 1043 
Guilherme tornou-se conde de 
Amalfi.

Os invasores normandos, na Itá
lia, estavam ligados ao culto bizan
tino. Como em 1054 houve um 
rompimento entre Bizâncio e 
Roma, a Igreja temia a expansão 
normanda, devido à oposição reli
giosa. No entanto, depois ae man
ter preso o papa durante nove me
ses, o chefe normando Roberto 
Guiscardo (c. 1015-1085) conse
guiu entender-se com ele.

Em 1057 os normando? ocupa
ram a Calábria. Dois anos depois, 
o Papa Nicolau* II reconheceu-os 
oficialmente como senhores da Itá
lia meridional. Na mesma época, 
Rogério I (c. 1031-1101), irmao de 
Roberto Guiscardo, conquistou Pa- 
lermo. Em 1085, Roberto Guis
cardo morreu no comando de uma 
expedição que invadia o império 
grego. Depois dele interrompeu-se 
temporariamente o poder dos nor
mandos na Itália meridional, pois 
seus sucessores, Rogério Borsa e 
Guilherme, eram administradores 
fracos.

Os normandos que dominavam a

Sicília fundaram um reino pode
roso ao sul da Itália. Em 1091, Bu- 
tera e Noto, as últimas cidades da 
Sicília pertencentes aos sarracenos, 
foram conquistadas. Mas Rogério I 
conseguiu dominar os territórios 
em poder de Borsa e Guilherme, 
ampliando suas possessões na Itá
lia meridional.

Sucedendo a seu pai, Rogério II 
(c. 1095-1154) fundou um reino na 
Sicília, mas precisou enfrentar Ho- 
nório II, papa no período de 1124 
a 1130, e seu sucessor Inocêncio II, 
que dirigiu a Igreja durante os treze 
anos seguintes. Os senhores feu
dais, as comunas e a própria Igreja 
não desejavam a formação de um 
reino unido e poderoso ao sul da 
Itália. Mas em 1128, vitorioso, Ro
gério II tornou-se o senhor da Si
cília e de todo o sul da Itália. A 27 
de setembro de 1130 foi coroado 
rei da Sicília, da Calábria e do an
tigo principado de Cápua.

No período de 1147 a 1148, os 
normandos tentaram várias investi
das contra Constantinopla, mas as 
expedições fracassaram.

Após um período de poder relati
vamente longo, a dinastia nor
manda da Sicília entrou em deca
dência.

Em 1194, diante de um novo in
vasor — Henrique VI, da Alema
nha — , que passou a dominar o 
país, o poder já  enfraquecido dos 
normandos extinguiu-se definitiva
mente, na Itália.

VEJA TAM BÉM : Grã-Bretanha; 
Guilherme, o Conquistador.

Normas Técnicas 
de Engenharia

Qualquer processo de produção 
industrial ou agrícola visa basica
mente à obtenção de materiais gue 
apresentam formas, dimensões, 
acabamento é propriedades físicas 
e químicas determinados.

Padronizações — normas técni
cas — que permitissem a intercam- 
bialidade de produtos de diferentes 
fabricantes, bem como de dados de 
referência que possibilitassem a 
aferição e comparação de resulta
dos e propriedades, foram inicial
mente estabelecidas por associa
ções de industriais ou agricultores. 
Depois passaram a ter caráter ofi
cial, sendo ratificadas pelos pró
prios governos dos países de ori
gem.

Uma norma é o conjunto de da
dos resultantes de uma escolha co
letiva e racional, com a finalidade 
de servir como referência e base de 
acordo entre produtores e consumi
dores, para a solução de problemas 
repetitivos. Um conjunto de nor
mas que procura definir, com rela
ção a determinada categoria de ati
vidade, os tipos de produtos 
correspondentes, os métoaos apro
priados para a avaliação de suas 
propriedades e possibilidades de 
emprego, assim como eliminar as 
complicações e variedades supér
fluas, a fim de permitir uma produ
ção e utilização racionais, apoiadas 
sobre as técnicas e os conhecimen
tos disponíveis, forma uma norma
lização. Para isso, a normalização 
exige definições, características, di
mensões, qualidades, métodos de 
ensaio, regras de uso, e outros dife
rentes elementos, podendo, todos 
eles, serem formulados separada
mente ou combinados em uma 
mesma norma.

A elaboração de uma norma téc
nica requer a participação e res- 

onsabilidade de produtores, distri- 
uidores, usuários, administradores 

públicos, organizações científicas e 
técnicas e profissionais qualifica
dos, para que, dentro de suas espe
cializações, possam atingir o obje
tivo em comum. Trabalhos 
técnicos preliminares permitem que 
seja confeccionado um anteprojeto 
da norma, gue é examinado por 
uma comissão de alto nível. Após 
esse exame — que pode incluir pes
quisas de laboratório, ensaios prá
ticos, comparação com outras nor
mas sobre o mesmo assunto, etc.
— o anteprojeto é aceito proviso
riamente como tentativa de norm a
lização. Elabora-se depois um pro
jeto da norma. Em seguida, após 
pesquisa pública acerca do projeto, 
e dada a redação final à norma. Fi
nalmente ela é homologada e, en
tão, divulgada.

Organização mundial 
de norm as

A principal finalidade da Inter
national Standards Organization 
(ISO; Organização Internacional 
de N o r m a l i z a ç ã o ) ,  c o m  sede em



Genebra, é  a de estabelecer, nor- 
mas-padrào que facilitem as trocas 
industriais e os intercâmbios eco
nômicos, num plano internacional.

Essa entidade demorou a ser 
aceita, devido a divergências de ter
minologias técnicas, das unidades 
de medida, e por rivalidades e inte
resses comerciais. Após uma série 
de reuniões, foi criada em 1926 a 
Federação Internacional de Asso
ciações Nacionais de Normaliza
ção (ISA), que depois da Segunda 
Guerra Mundial foi substituída pe
la ISO.

Os membros da organização são 
entidades nacionais, à razão de 
uma por país. O número de partici
pantes aumentou progressiva
mente, e hoje se encontram repre
sentantes de quase todos os países.

A ISO procura facilitar a coor
denação de normas nacionais, esta
belecidas pelos comitês membros, 
por meio de troca de informações 
relativas aos trabalhos empreendi
dos por cada comitê, divulgação de 
informações capazes de orientá-los 
em seus trabalhos, cooperação e in
tercâmbio com outras associações 
internacionais que se ocupam de 
assuntos correlatos e publicação de 
documentos de normalização inter
nacional.

Para todos os assuntos no 
campo da eletricidade, existe a 
Comissão Eletrotécnica Internacio
nal (IEC), que age em colaboração 
com a ISO. A ISO e a IEC abran
gem todo o campo de ação da nor
malização internacional.

A representação brasileira

No Brasil, existe a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, fundada em 1940 
(por ocasião da III Reunião dos 
Laboratórios de Ensaio). Seu obje
tivo é a organização de normas téc
nicas que especifiquem os materiais 
produzidos pela indústria nacional, 
estabeleçam sua terminologia, pa
dronização dimensional, e respecti
vos métodos de ensaio, fixando, 
ainda, diretrizes para o cálculo e 
execução de obras e serviços.

A ABNT é um dos membros 
fundadores da ISO e da IEC. Enti-

Normas Técnicas de Engenharia
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dade reconhecida de utilidade pú
blica pelo governo federal, é 
mantida por contribuições de seus 
associados e de várias entidades es
tatais e para-estatais, possuindo es
critórios regionais na maioria dos 
Estados do Brasil. Suas normas são 
adotadas obrigatoriamente nas 
compras e nos contratos de serviço 
do governo federal e por vários go
vernos estaduais e municipais, para 
os mesmos fins.

A ABNT enquadrou seu sistema 
de normalização em sete classes:

NORMAS — Conjunto metó
dico e preciso de preceitos destina
dos a estabelecer regras para a exe
cução de cálculos, projetos, obras, 
serviços ou instalações; prescrever 
condições mínimas de segurança 
na execução ou utilização de obras, 
máquinas ou instalações; e reco
mendar regras para a elaboração 
de outras normas e demais docu
mentos normativos.

ESPECIFICAÇÕES —  Fixam 
características, condições ou requi
sitos exigíveis para matérias-pri
mas, produtos semifabricados, ele
mentos de construção e materiais 
ou produtos industriais acabados.

MÉTODOS —  Estabelecem 
os preceitos para identificar, ve
rificar ou determinar as caracterís
ticas físicas, químicas, geométricas, 
etc. de construções, materiais ou 
produtos industriais. O método 
pode ser de ensaio ou de análise, e 
e quase sempre associado a uma ou 
mais especificações para as quais 
define o modo de verificar condi
ções específicas.

PADRONIZAÇÕES —  Con
junto metódico e preciso de condi
ções a serem satisfeitas com o obje
tivo de uniformizar formatos, 
dimensões, pesos e outras carac
terísticas de elementos de constru
ção, materiais, aparelhos, objetos, 
produtos industriais acabados, ou 
ainda, de desenhos e projetos.

TERM INOLOGIA — É o con
junto de termos técnicos precisa
mente definidos ou explicados, 
acompanhados ou não de ilustra
ções, sinônimos ou termos corres
pondentes em idiomas estrangeiros, 
classificados segundo um critério 
definido.

CLASSIFICAÇÃO —  É um 
conjunto de elementos sistematica
mente ordenados, designados, dis
tribuídos e subdivididos em classes, 
graus, tipos, séries, categorias, 
famílias, gêneros, espécies e varie
dades.

SIMBOLOGIA — Coleção de 
símbolos gráficos representativos 
de conceitos, grandezas, elementos 
construtivos ou partes de um sis
tema, para visualizar de maneira 
uniforme, convencional e não 
ambígua, esquemas de montagem, 
circuitos, fluxogramas, fórmulas, 
etc. referentes a determinado setor 
científico, técnico, industrial ou co
mercial.

À  esquerda. m icrAm etro para m edidas com  m aior precisão; à direita, retifica 
das superfícies laterais dos anéis de um  rolam ento para m ancai.

Fresadeira de construção especiali
zada. dotada de fita m agnética. VEJA TAM BÉM : Padronização.



Norte Brasileiro

A  navegação pela im ensa bacia am azônica favoreceu a penetração e a ocupação de regiões de difícil acesso. (Ju n ç ã o  do Ta p a jó s  com  o A m a zo n as.)

Norte Brasileiro

Uma série de fatores — geográ
ficos, demográficos, econômicos e 
sociais — conferem à região Norte 
características peculiares, diferen
ciando-a do restante do Brasil. 
Seus 3 581 180 quilômetros qua
drados — cerca de 45% do territó
rio brasileiro — correspondem às 
áreas menos povoadas do país. 
Compreende a maior porção da ba
cia amazônica, que se caracteriza 
pela planície, coberta em grande 
parte pela floresta tropical, com um 
clima quente e úmido.

A região Norte limita-se com a 
Guiana Francesa, o Suriname, a 
Guiana (ex-Britànica) e a Vene
zuela, ao norte; com a Bolívia e o 
Estado de Mato Grosso, ao sul; 
com a Colômbia e o Peru, a oeste; 
e com o oceano Atlântico e os Es
tados do M aranhão e G oiás, a 
leste. Praticamente confunde-se

com a Amazônia, grande região 
geográfica que não obedece a limi
tes estaduais, mas compreende toda 
a área coberta pela grande floresta. 
Para delimitaçao das atividades fe
derais através da Sudam (Superin
tendência do Desenvolvimento da 
Amazônia), os limites da Amazô
nia foram fixados oficialmente: ela 
abrange, além da região Norte 
(Acre , Amazonas* e Pará*, e Ter
ritórios do Amapá*, Rondônia* e 
Roraima*), parte de Mato Grosso*, 
Goiás* e Maranhão*.

Pobre  e p ouco  aciden tado

O relevo da região Norte é cons
tituído, predominantemente, por 
planícies e baixos planaltos, desta
cando-se a chamada “planície” 
Amazônica, com 1 600 000 quilô
metros quadrados, com altitudes 
que não ultrapassam trezentos me
tros e onde se distinguem: o nível 
das várzeas, a planície propria
mente dita, cujas terras inundam-se 
no período das cheias; o nível dos 
lesos, representados pelos terraços 
fluviais, com altitudes de seis a

vinte metros acima do nivel normal 
dos rios; o dos baixos planaltos, 
que compreendem formas mais ou 
menos tabuliformes com altitudes 
de até trezentos metros. Os tesos e 
baixos planaltos são denominados 
“firmes , por permanecerem livres 
das águas durante as cheias.

A “planície” Amazônica é limi
tada ao norte e ao sul por dois pla
naltos. O do norte é o planalto das 
Guianas, que se prolonga através 
da Venezuela e das Guianas. O tre
cho mais próximo é o planalto 
Norte-Amazônico, cujas altitudes, 
em geral, são inferiores a oitocen 
tos metros, vindo a seguir a região 
serrana, que apresenta algumas das 
maiores elevações do Brasil: o pico 
da Neblina, com 3 014 metros, o 
31 de Março, com 2 992 metros, o 
Guimarães Rosa, com 2 015 me
tros, o Mascarenhas de Morais, 
com 1818 metros, o Brás de 
Aguiar, com 1 773 metros, e o Ro
raima, com 2 875 metros. A região 
serrana é constituída por um com-

filexo de serras, algumas das quais 
ormam a fronteira do Brasil com 

os países do norte, como as serras

Tapirapecó, Parima, Pacaraim a e 
Tumucumaque. Ao sul da planície 
Amazônica surge o planalto Sul- 
Amazônico, que faz parte do pla
nalto Central Brasileiro, e inclui, 
entre outras serras, as dos Pacaás- 
Novos, dos Parecis, do Cachimbo 
e dos Carajás.

Na região Norte predominam os 
latossolos, que se caracterizam por 
ínfima reserva de minerais meteori- 
záveis e teores elevados de óxido de 
ferro, com camadas de difícil sepa
ração, permeabilidade elevada e to
pografia predominantemente plana 
ou ondulada. Esses solos são pro
fundos e bem drenados.

Todos esses tipos de solo são po
bres, prestando-se mais a pastagens 
que à agricultura. Mas têm sido ob
tidos resultados satisfatórios com 
adubação das terras, embora, ejn 
certos casos, o custo da  adubação 
seja elevado (e, portanto, pouco 
compensador).

A estação das chuvas boreais

O clima da região Norte é equa
torial, caracterizanUu-sc pelo calor
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excessivo, permanente, com ele
vado grau de umidade. Alguns fa
tores meteorológicos, como a tem

er atura média do ar e o balanço 
ídrico, condicionam o clima. As 

temperaturas médias ficam entre
25 e 27° Celsius; as médias men
sais são uniformes, alterando-se em 
alguns meses do ano, quando 
ocorre o fenômeno denominado 
“friagem” : em meados do ano, du
rante alguns dias, a temperatura 
cai, chegando a 12° Celsius ou até 
menos, devido a massas de ar frio 
oriundas dos Andes.

A umidade do solo varia de
1 500 a 4 000 mm. As chuvas, 
muito abundantes (média de 1 200 
mm anuais) são trazidas pelas mas
sas de ar provenientes do Atlân
tico, que chegam por ocasião do in
verno boreal. Depois de regarem 
copiosamente o litoral do Amapá e 
a região da foz do rio Amazonas, 
as precipitações diminuem. Em se
guida tornam-se novamente abun
dantes, porque as massas de ar se 
reabastecem de umidade, devido à 
floresta e à rede hidrográfica; os to
tais pluviométricos alcançam de
2 000 a 3 000 mm anuais no no
roeste da região.

Verde, verde, verde

A vegetação natural é sobretudo 
um reflexo das condições climáti 
cas. Na região Norte, florestas e 
cerrados predominam. Os cerrados 
constituem um tipo de vegetação 
natural raquitizada. Cerrados típi
cos aparecem na ilha de Marajó, 
parte do litoral do Amapá e no li
mite do Pará com Mato Grosso. 
Nessas formações vegetais existem 
raras árvores. As florestas são lo 
calizadas em regiões não áridas e 
dominam quase toda a região 
Norte.

A floresta amazônica, ou Hiléia 
Brasileira, cuja área é avaliada em
2 700 000 quilômetros quadrados, 
integra a chamada floresta tropical 
úmida e cobre uma área que ultra
passa os limites da região Norte e 
as próprias fronteiras do Brasil, pe
netrando nos Estados limítrofes e 
países vizinhos. Compacta, emara
nhada e sombria, com vegetais dis
postos em “ andares” —  plantas 
rasteiras, arbustos, árvores de to
dos os tamanhos e trepadeiras — , 
forma uma surpreendente varie 
dade de espécies permanentemente 
verdes. Com seu ar morno, carre
gado de umidade e insalubre, a Hi
léia é hostil ao homem. No baixo 
Amazonas, especialmente na re
gião da foz, distinguem-se os iga 
pós, matas quase permanentemente 
inundadas, com trepadeiras e ar
bustos ao lado de árvores que atin
gem vinte metros de altura. Nas 
várzeas, a floresta caracteriza-se 
pela presença de árvores típicas, 
como seringueira, imbaúba, co- 
paíba e cacaueiro, além de cipós e 
outras plantas trepadeiras. Nos 
níveis mais altos, os firm es, encon- 
tra-se a m ata verdadeira, com árvo
res de trinta a cinqüenta metros de 
altura, como o caucho, o casta
nheiro, a baunilha e o guaraná. 
Contudo, a Hiléia possui vastas 
clareiras, onde predominam as for
mações herbáceas e os arbustos; 
nos campos, que aparecem particu
larmente na bacia do rio Branco

(Roraima), no Amapá, no nordeste 
da ilha de Marajó e nos vales dos 
rios Trombetas e Madeira, várias 
espécies de palmeiras sobressaem 
na paisagem de vegetação baixa.

A estrutura geomorfológica da 
região Norte, onde grande parte da 
superfície é formada de platôs bai
xos, esculpidos em terrenos terciá
rios, em geral de topografia suave, 
permitiu que ela se constituísse pra
ticamente numa única bacia hidro
gráfica, formada pelo rio Amazo
nas e seus afluentes. Graças a essa 
bacia, foi possível a penetração e a 
ocupação de pontos completa
mente isolados da civilização.

O rio Amazonas nasce nos An
des peruanos, no planalto La Raya, 
e percorre 6 280 quilômetros até

desaguar no oceano Atlântico; seu 
curso, somente em território brasi
leiro, é de 3 100 quilômetros. É o 
segundo maior rio do mundo em 
extensão, sendo superado apenas 
pelo Nilo. Sua profundidade varia 
entre vinte e 140 metros, permi
tindo a navegação até de navios 
transatlânticos. Surgindo com o 
nome de Vilcanota, recebe depois 
os nomes de Ucayali e Maranon, 
no Peru; entrando no Brasil, é de
nominado Solimões até a confluên
cia com o rio Negro, e desse ponto 
até a foz é chamado Amazonas. 
Sua largura torna-se grandiosa em 
certos trechos, atingindo, mesmo 
fora da foz, até 20 km. Mas, 
quando inicia o curso inferior, es
treita-se até apresentar 1,5 km.

como no “desfiladeiro de Óbidos”. 
Seu regime fluvial depende das 
chuvas de verão, como acontece 
com a maioria dos rios brasileiros. 
Todavia, as épocas de cheia variam 
segundo os trechos. Nas cheias 
normais, suas águas invadem as 
várzeas e penetram nos lagos e nas 
lagoas próximas. Mas, quando as 
chuvas abundantes coincidem com
o degelo das neves dos Andes, 
ocorre o que o homem amazônico 
chama de inundação — são atingi
dos os terraços fluviais e os tesos, 
e os prejuízos são vultosos.

Fenômenos do Amazonas

Ocorrência normal no rio Ama
zonas são as “terras caídas”, que

Para defender-se das constantes cheias da região, o caboclo do norte brasileiro desenvolveu um  sistema rudim entar 
de m oradias que se apóiam  sobre estacas —  as palafitas — . à m argem  dos rios e ao pé da m ata.
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provocam modificações freqüentes 
em suas margens. A infiltração 
ocasionada pelas chuvas excessivas 
e a violência das águas do rio pro
vocando desabamento de grandes 
extensões de terra, que são levadas 
pela correnteza tal como ilhas flu
tuantes, carregando plantações, 
animais e até mesmo casas.

O rio Amazonas lança, em mé
dia, 240 000 m3 de água por se
gundo no oceano Atlântico, che
gando esse volume a 300 000 m3 
na época das cheias. Em sua foz, 
no braço ocidental, registra-se pe
riodicamente o fenomeno da poro
roca: vagas sucessivas de cinco, 
dez e até doze metros de altura pe
netram rio adentro com violência, 
causando estrondo audível a g ran
des distâncias, nivelando as aguas 
do rio com as do oceano —  um 
macaréu gigantesco, em virtude do 
choque entre a volumosa corrente 
fluvial e as vagas das marés. A po
roroca ocorre com maior violência 
na época das cheias, especialmente 
em fevereiro. A ação dos ventos 
alísios de nordeste, a conformação 
da foz nesse trecho e a presença de 
baixios no leito do rio também con
tribuem para a ocorrência e ampli
tude do fenômeno.

Os principais afluentes da mar
gem direita do rio Amazonas são 
o Javari, Juruá, Tefé, Purus, Ma
deira, Tapajós, Xingu e Tocantins. 
Na margem esquerda estão o Putu- 
maio ou Içá, Japurá ou Caquetá, 
Negro, Jamundá, Trombetas, Paru 
e Jari. O rio Tocantins, que recebe 
o Araguaia, é considerado por mui
tos üm rio independente, pois con
flui com o Amazonas na altura de 
sua foz, contribuindo para formar 
o rio Pará, que contorna a ilha de 
Marajó pelo lado oriental.

Parte dos rios do Território do 
Amapá são afluentes do Amazo
nas; os demais constituem a cha
mada bacia do Amapá, que flui di
retamente para o Atlântico. O rio 
Oiapoque, que corre para o norte 
e constitui a fronteira com a 
Guiana Francesa, e o rio Araguari,
0 maior do Território, que corre de 
oeste para leste, são os principais 
representantes dessa bacia.

Em 1950, a população da região 
Norte representava apenas 4% dos 
brasileiros, com uma densidade de 
0,57 habitante por quilômetro qua 
drado. Em 1872, quando se reali
zou o primeiro recenseamento no 
Brasil, a região acusou 332 847 ha
bitantes; em 1890. 476 370; 
em 1900, 695 112; em 1920,
1 439 052; em 1940, 1 462 420; 
em 1950, 1 844 655; em 1960,
2 601 519; e, em 1973,3  603 860 
habitantes. O crescimento verifi
cado no século XX deveu-se a cor
rentes migratórias atraídas pelo ci
clo da borracha*. Embora 
aumentando ininterruptamente, a 
densidade demográfica ainda se 
apresenta baixa, atingindo, em 
1973, o índice de 1,01 habitante 
por km? As áreas mais povoadas de 
toda a região Norte sao o médio 
Amazonas, o nordeste do Pará e o 
sudeste do Acre.

Mais de 60% da população são 
representados por mestiços ou par
dos. Dentro desse grupo étnico pre
dominam os caboclos, descenden 
tes de brancos e índios. Os
caboclos vivem, geralmente, em

Único aglom erado urbano da região central da A m a zô n ia , M an aus é um  grande centro abastecedor e exportador.

Casas antigas, poucas ruas pavim entadas e a praça onde tradicionalm ente se m ovim en ta o com ércio  form am  peque
nas cidades com o H um aitá  e Te fé  (à direita, em  cim a e em  baixo). U m  barco p o d o  s o r  m o r a d ia  e p ro f is s ã o .



rústicas habitações de ramagens 
apoiadas sobre estacas — as pala- 
fitas — , às margens dos rios e ao 
pé da mata, num nível superior ao 
das cheias normais. Têm família 
numerosa, plantam mandioca e mi
lho e dedicam-se à pesca ou ao ex
trativismo vegetal. São também va
queiros nos campos da ilha de 
Marajó.

É provável que os índios sejam 
o grupo mais numeroso depois dos 
mestiços. Pertencendo a diversos 
grupos —  caraíbas, tupis, jês, nu- 
aruaques, panos, tucanos, catuqui- 
nas ou muras — , os índios vivem 
em aldeias com choças dispostas 
em círculo. Também vivem em al
deamentos, semelhantes a modes
tos povoados, quando sob a in
fluência de missionários ou da 
Funai — Fundação Nacional do 
índio.

O restante da população é cons
tituído de descendentes de euro
peus, de negros descendentes dos 
escravos introduzidos no M ara
nhão e de asiáticos —  os japoneses 
fixaram-se no baixo Amazonas a 
partir de 1929. De acordo com as 
estimativas de 1973, o Pará pos
suía 2 048 000 habitantes, o Ama
zonas 955 235, o Acre 215 299,
Rondônia 111 064, o Amapa 
114 000 e Roraima 40 885.

Atividades econômicas

O extrativismo vegetal foi, du
rante oitenta anos, a principal ri
queza da região. De 1870 a 1910, 
o Brasil ocupou o primeiro lugar 
na produção mundial de borracha.
A castanha-do-pará, outra riqueza 
da região, de larga aplicação na in
dústria, provém do castanheiro-do- 
brasil, árvore típica dos firmes e 
abundante no baixo Tocantins. São 
maiores produtores de castanha:
Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e 
Amapá.

Destacam-se ainda, entre as ati
vidades econômicas, as coletas de 
sorva, balata, maçaranduba (go
mas não elásticas); fibras vegetais 
de guaxima, piaçava, tucum; plan
tas medicinais, como a ipecacua
nha, o guaraná, a salsaparrilha; 
madeiras de lei, como o gonçalo-al- 
ves, a andiroba, a copaíba; palmá- 
ceas, frutos oleaginosos, plantas 
taníferas e tintoriais.

A pesca constitui atividade de 
subsistência, sendo a base da ali
mentação do homem amazônico.
Além do peixe é utilizada, também, 
a tartaruga. Comercialmente, o pei
xe-boi (ou mixira) é de grande va
lor: sua pele, resistente e seme
lhante à do elefante, e sua gordura 
são usadas para fins industriais. A 
pesca, exercida com equipamentos 
muitas vezes rudimentares, é prati
cada no oceano, nos rios e nos la
gos. A Sudepe — Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca — 
tem procurado desenvolver essa 
atividade, através de estímulos à 
modernização dos equipamentos e 
à comercialização e industrializa
ção da pesca.

A agricultura é a segunda grande 
fonte de riqueza da região Norte.
As propriedades rurais concen
tram-se no Pará, no Amazonas e 
em Rondônia, numa porcentagem
de mais de 90% do total, constituí- Consideraaa um a das m ais im portantes cidades da região Norte. Belém  concentra um a serie de atividades com er 
das de terras exploráveis, das quais ciais relacionadas à exportação de m atérias-prim as e à distribuição de produtos m anufaturados im portados.

Norte Brasileiro

Coragem, tenacidade e suor: assim o homem afasta o perigo, planta, e constrói cidades. (Rio Branco, Acre.)
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A  extração m ineral (principalm ente do m anganês e da cassiterita) e a agricultura diversm cam  a econom ia.

apenas a metade é efetivamente uti
lizada. As atividades agrícolas en
frentam muitas dificuldades: flores
tas que devem ser derrubadas, 
incessante luta contra plantas e 
animais daninhos, pobreza do solo, 
exigindo calagens e adubação cons
tantes, grandes distâncias a vencer, 
insuficiência de meios de trans
porte, escassez de mercado consu
midor. Apesar disso, quase metade 
do valor da produção da Amazônia 
provém da agricultura. Os produ
tos que se destacam são mandioca, 
arroz, juta, cana, coco, cacau, to
mate, batata-doce, amendoim, café, 
algodão, sisal, pimenta-do-reino, 
malva. A ju ta  é produzida princi
palmente pelo Pará. Cultivada no 
vale médio-inferior do rio Amazo
nas, libertou o Brasil da importa
ção. O cultivo sistemático da 
pimenta-do-reino começou a 
expandir-se a partir de 1929, 
quando foi implantada no Pará a 
Companhia Nipônica de Planta
ções no Brasil.

A malva, outra riqueza pa
raense, era considerada praga até 
serem descobertas suas qualidades 
têxteis, superiores às da juta, por 
serem mais resistentes e mais sedo
sas as suas fibras, e por crescerem 
paralelamente, facilitando a carda- 
gem; além disso, é uma planta que 
resiste dez anos sem nova semea
dura, após as queimadas anuais.

A pecuária de corte é restrita; to
davia, o contingente de búfalos re
presenta mais de 70% do total bra
sileiro, predominando na ilha de 
Marajó. A criação de bovinos não 
atinge índices razoáveis, em virtude 
das condições da região —  as en
chentes periódicas constituem um 
grande inimigo, destruindo pasta
gens localizadas em regiões inun
dáveis, enfraquecendo ou matando 
as manadas que não puderem ser 
transportadas para locais mais ele
vados. A suinocultura está na de
pendência do adensamento de nú
cleos humanos. Ovinos e caprinos 
exigem zonas aUas, uma vez que 
não toleram regiões úmidas ou ala
gadiças. A pecuária leiteira so
mente é possível nas regiões de Be
lém e Manaus, onde haja bons 
pastos e ausência de enchentes.

Recursos minerais e indústria

A partir de 1950, as riquezas mi
nerais —  sobretudo manganês e 
cassiterita —  passaram a ter 
grande importância na economia 
da região.

O manganês, descoberto em 
1956, é extraído de jazidas existen 
tes na serra do Navio, no Amapá, 
e corresponde a quase 90% da pro
dução nacional, sendo o produto 
destinado quase totalmente à ex
portação.

A cassiterita, minério de estanho 
explorado em Rondônia e no 
Amapá, contribui com mais de 
80% da produção nacional, sendo 
que quase a totalidade é extraída 
em Rondônia.

A columbita, minério de colúm- 
bio ou nióbio, é extraída no 
Amapá. O minério de ferro, recen
temente descoberto na serra dos 
C arajás, no Parã, é de qualidade 
comparável à do minério extraído 
em Minas Gerais. Também o ferro
c x is ic  no A m a zon a s . O  p e tró leo  fo i



A  borracha continua sendo boa fonte de renda para o Estado do A cre .

descoberto, mas os poços abertos 
em Nova Olinda do Norte e em 
Autás-Mirim logo se esgotaram. 
Em Manaus há uma refinaria, rece
bendo petróleo bruto proveniente 
da Venezuela e do Peru. O minério 
de alumínio (bauxita) é explorado 
no vale do Trombetas, no Estado 
do Pará. Em Roraima há ouro e 
diamante.

A Sudam, criada em 1967, tem 
por objetivo realizar a efetiva con
quista da região e incentivar o de
senvolvimento económico. Seu 
campo de ação abrange toda a 
Amazônia legal.

Os centros urbanos

A estrutura urbana da região 
Norte revela fragilidade e dispersão 
da população e das atividades eco
nômicas. Belém* e Manaus* sur
gem como uma estrutura de tipo 
colonial, pontos de concentração 
de atividades comerciais ligadas à 
exportação de matérias-primas re
gionais e à distribuição de produtos 
manufaturados importados.

Quando toda a economia brasi
leira se revestia de caráter nitida
mente colonial, Belém e Manaus 
ocuparam posição de destaque. 
Mas não evoluíram. O progresso 
que haviam experimentado era en
ganoso, a impressão de riqueza ba 
seava-se numa economia de coleta 
que coincidiu com o desenvolvi
mento da navegação a vapor e com 
a penetração de linhas regulares 
pelo rio Amazonas. A borracha foi 
a causadora da riqueza e da poste
rior estagnação quando o Sudeste 
Asiático aclimatou a seringueira e 
o Brasil perdeu o monopólio mun
dial de produção do látex.

Na estrutura urbana da região, 
os “burgos”, aglomerados com me
nos de 5 000 habitantes, são típicos 
da época do ciclo da borracha, com 
casas antigas, algumas ruas pavi
mentadas e uma praça onde se lo
caliza o comércio. Os “postos” são 
lugarejos com menos de 10 000 ha
bitantes, constituídos por famílias
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que se dedicam, em geral, ao cul
tivo de mandioca e milho. As cida
des, congregando até 100 000 habi
tantes, possuem comércio varejista, 
atacadista, hoteleiro e de -confec
ções, e contam com serviços públi
cos. Os “centros urbanos’ possuem 
mais de 100 000 habitantes, con
tando com serviços que atendem 
aos diversos setores da economia, 
a exemplo de Belém e Manaus.

Belém é o mais importante cen
tro da região Norte. Considerada 
metrópole regional, localizada 
junto a baía de Guajará, dista ape
nas _ 120 quilômetros do oceano 
Atlântico. Situada pouco abaixo da 
linha do equador, assenta-se sobre 
um teso que varia de 5 a 15 metros 
acima do nível do mar.

Mais de quarenta municípios 
compõem uma vasta área que 
abrange a região bragantina, a re
gião de Salgado, os vales do 
Guamá, do Acará e do baixo To
cantins, além do sudeste de M a
rajó.

Manaus, distante 1 700 quilôme
tros do oceano Atlântico por via 
fluvial, apresenta-se sobre um tabu
leiro, a sessenta metros acima do 
nível do mar, à margem do rio Ne
gro. Seu desenvolvimento proces- 
sou-sé lentamente, e em 1890 tinha 
10 000 habitantes, enquanto Belém 
contav^ com 60 000. A borracha 
trouxe progresso e riqueza à ci
dade. Mesmo com a crise desse 
produto, Manaus permaneceu em 
desenvolvimento, por ser o único 
aglomerado urbano da Amazônia 
central. Mercado abastecedor e ex
portador de vasta região, é conside
rada “capital regional” dessa área. 
Mantém inter-relação econômica 
com centros agropecuários como 
Careiro, Manacapuru, Itacoatiara e 
Parintins. Seu porto é bem apare
lhado e dotado de um cais flu
tuante, ligado à margem por plata
formas. que oscila de acordo com 
o nível das águas do rio Negro. 
Manaus pode receber navios de 
qualquer calado. Foi decretada 
Zona Franca pelo governo federal:

A  ju ta  (à  e s q u e rd a ) lib e rto u  o  B ra s il da im p o rta ç ã o ; a c ria ça o  d e  g a d o , c o n tu d o , n ã o  a tin g e  Ín d ices ra zo á ve is  d e v id o  as c o n d iç õ e s  n a tu ra is  da reg ião



lém, Manaus e Macapá. Menos im
portantes são os portos de Santarém 
e Óbidos, no Pará; Parintins, no 
Amazonas; Rio Branco, no Acre; 
Guajará-Mirim, em Rondônia.

A região Norte não conta com 
ferrovias. No século XIX, o projeto 
da Estrada de Ferro Central do 
Brasil previa a construção de uma, 
ligando Belém à futura capital a ser 
construída no centro do país, pas
sando por Pirapora. Mas o projeto 
não foi executado, em virtude do 
alto custo da obra. Em 1912 com
pletou-se a Estrada de Ferro Ma- 
deira-Mamoré, ligando Guajará- 
Mirim a Porto Velho. Foi extinta 
sessenta anos após. A Estrada de 
Ferro de Bragança, que servia à re
gião bragantina, e a Estrada de 
Ferro Tocantins também foram ex
tintas, todas por serem considera
das deficitárias. A única via férrea 
em funcionamento é a Estrada de 
Ferro do Amagá, de 194 quilôme
tros de extensão, construída pela 
Indústria e Comércio de Minérios 
para ligar a serra do Navio ao 
porto de Santana, ao sul de Ma
capá (e cuja principal finalidade é 
transportar o manganês direta- 
mente das minas ao porto de em
barque).

As rodovias constituíam outro 
empreendimento considerado uma 
aventura. O primeiro grande desa
fio do homem à floresta foi a cons
trução da estrada Belém— Brasília. 
Rio Branco, capital do Acre, li
ga-se a Porto Velho e ao centro-sul 
do país.

Grandes projetos

Em 1976 estavam em constru
ção, segundo o Plano de Integração 
da Amazônia, as rodovias: Transa- 
mazônica, disposta no sentido les- 
te-oeste, com um traçado que 
acompanha o curso do Amazonas, 
devendo colocar o Acre em comu
nicação com o Nordeste* Brasi
leiro; Cuiabá — Santarém e Peri- 
metral Norte, ligando Macapá 
(Território do Amapá) e Içana (Es
tado do Amazonas). Essas obras 
têm o objetivo de formar a infra-es- 
trutura viária do Norte brasileiro, 
cortando o interior da Amazônia e 
permitindo o escoamento da produ
ção local, além de facilitar o trans
porte dos artigos de que a região 
carece, principalmente produtos 
industrializados.

O transporte aéreo, ligando a re
gião Norte aos grandes centros do 
país, é realizado pelas principais 
empresas aéreas nacionais, e os ae
roportos de Belém, Manaus, Porto 
Velho e Rio Branco apresentam re
lativo movimento de passageiros. 
Porém, devido ao seu custo, esse 
meio de transporte não é utilizado 
pela maior parte da população da 
Amazônia. Há linhas regulares, en 
tre as cidades e pontos isolados da 
região, servidas por hidraviões, que 
têm a grande vantagem de dispen
sar aeroportos, tendo condições, 
portanto, de atingir locais inacessí
veis a aviões convencionais.

VEJA TAM BÉM : Acre; Amapá; 
Am azonas; Brasil —  Geografia e 
Geologia; Pará; Rondônia; R o
raima.M as, para os índios, o desenvolvim ento nada significa: m arginalizados do processo, cam innam  para a extinção.
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os artigos estrangeiros benefi
ciam -se da isenção de direitos al
fandegários.

Outras cidades importantes são 
Bragança, Santarém, Cametá, 
Abaetetuba e Óbidos, no Pará; 
Porto Velho, capital de Rondônia; 
M acapá, capital do Amapá; e Rio 
Branco, capital do Acre.

Os transportes e o comércio

Os grandes rios da Amazônia 
tornaram-se as vias de comunica
ção da região, substituindo as ro
dovias e ferrovias, de implantação 
difícil e dispendiosa. Mas não per
mitiram a penetração no imenso 
território coberto pela densa flo
resta. Isso limitou a ocupação ape
nas a uma estreita faixa que acom 
panha os rios, levando as 
populações à dependência de ativi
dades extrativas de pouco valor 
econômico. Em 1852, o rio Ama
zonas foi aberto à navegação inter
nacional, criando-se a primeira em
presa, a Amazon River Steam 
Navegation Company, de capital 
inglês, que chegou a possuir uma 
frota de 47 navios. Mais tarde essa 
empresa foi encampada pelo go
verno federal, ao ser criado o 
SNAAPP — Serviço de Navega
ção da Amazônia e Administração 
do Porto do Pará.

Toda a região Norte é servida 
por embarcações. Além dos navios, 
que percorrem os grandes rios, em
barcações típicas cruzam a região, 
utilizando todas as vias fluviais, 
dos rios aos igarapés: os vaticanos 
(barcos a motor que servem ao 
transporte de passageiros, carga e 
até animais); as gaiolas (barcos 
acionados a motor); as vigilengas 
(pequenos veleiros do baixo Am a
zonas); as ubás, as montarias e as 
igaritis (simples canoas impulsio
nadas a remo, que penetram nos 
pontos inacessíveis a qualquer ou
tro meio de transporte).

Três portos destacam-se por sua 
aparelhagem e pelo número e tone
lagem de navios que recebem: Be- A  construção de grandiosas rodovias m arca as expectativas de progresso.
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Noruega
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S U M Á R IO

Localização: norte  da Europa 
Lim ites: O c e a n o  Á rtico  (N );  M ar do 

N orte  (S ); O cea no  A tlâ n tico  (L ); 
U n ião  S oviética , Finlândia e S u é 
cia (O )

S uperfície: 3 2 4  2 1 9  k m 2 
População: 3 9 6 1  0 0 0  habitantes 
Cidades principais:

O slo (capital, 4 7 2  6 0 9  hab.), B er
gen (2 1 3 7 1 7  hab.), T ro n d h e im .....
(1 3 1  5 3 2  hab.)

Id iom a: norueguês 
Religião: evangélica luterana 
Portos principais: O slo, B ergen, 

Narvik, S tavan g er, To n s b e rg  
A eroportos principais: O slo, B ergen, 

S ta va n g e r, Kristiansand 
Ferrovias: 4  2 4 1  km 
Rodovias: 7 4  117 km 
Unidade m onetária: c oroa  (krone)

A costa norueguesa (rica em re
cortes sinuosos) e seu interior (pon
tilhado de numerosos pequenos la
gos) garantem ao pais posição e 
características especiais. Apesar de 
situada numa área setentrional 
atravessada pelo Círculo Polar Ár
tico, a Noruega não é exagerada- 
mente fria. Apresenta índices cli
máticos amenos, se comparados 
aos de países com as mesmas lati
tudes: temperaturas não inferiores 
a 5o C abaixo de zero, no inverno, 
e verões com 9 a 14° C. Isso ocorre 
em conseqüência tanto da vizi
nhança de uma corrente oceânica 
quente — a do Atlântico Norte, 
seção terminal da Gulf Stream 
(que mantém as águas de sua ex
tensa costa a temperaturas superio
res a 0o C durante todo o ano) — 
quanto da conformação do relevo 
e do formato estreito e alongado de 
seu território (que condicionam re
percussões climáticas marítimas no 
interior).

A Noruega é uma das nações 
com mais baixo índice de mortali
dade do mundo, a ponto de, em 
1965, haver apenas um médico 
para cada 1 776 habitantes: o povo 
e quase 100% alfabetizado (a ins
trução é compulsória dos sete aos 
dezesseis anos) e dispõe de colé
gios, universidades e institutos de 
especialização.

Para muito trabalho, 
parcos efeitos

As características^ atuais do ter
ritório norueguês são o resultado 
de complexos fenómenos geológi
cos: terras altas emersas desde o 
Pré-Cambriano sofreram profun
das modificações, devido aos do- 
bramentos caledonianos; depois 
seu relevo foi retrabalhado no Me
sozóico e no Terciário, por meio de 
levantamentos acompanhados de O  lo n g o  e e stre ito  te rritó rio  é c o rta d o  p o r in ú m e ro s  g o lfo s  e la g o s  de o r ig e m  g la c ia l. (C id a d e  d e  B e rg e n .)

O  Sognefjord é o m ais largo e profundo de todos os fiordes da Noruega.

fraturas; a çrande erosão glaciária 
do Quaternario arrastou os cumes 
e aprofundou os vales, gerando in
contáveis fiordes. A paisagem re
sultante dessa intensa atividade fo
ram picos nus e arredondados, 
vales com pequenos lagos de ori
gem glacial, planaltos separados e 
feridos por profundos sulcos, rios 
interrompidos constantemente por 
quedas e corredeiras. N a costa, va
riações no nível do mar fizeram 
emergir os vales, que, caracteri
zando 20 000 km do litoral norue
guês, formaram recifes, ilhas e fior
des. No interior, a altitude (média: 
487 m) distribui-se em três setores: 
ao norte, os planaltos de Finnmark 
não ultrapassam 700 m e são domi
nados por maciços isolados e cor
tados por profundos fiordes; no 
centro, os montes Kiolen formam 
uma cadeia estreita e contínua en
tre golfos fundos e estreitos, com 
alturas variando de 700 a 1 000 m; 
finalmente, ao sul, o território alar- 
ga-se e abrange traçados topográfi
cos diversos —  no oeste dessa área 
os planaltos são sulcados por fior
des muito ramificados; o' leste é 
uma região de vales paralelos; e, no 
sul, o relevo desce em suave declive 
para o Skagerrak (estreito entre a 
Noruega e a Dinamarca).

Essa superfície recobre-se de 
pradarias e florestas de coníferas, 
nas regiões mais baixas; bétulas e 
salgueiros, ou tundras, nas mais al
tas; e, nos cumes, vastas geleiras.

D inastias, domínios e partidos

Foi somente no final do século 
IX que a Noruega passou a ter sua 
historia diferenciada da lenda. Até 
essa época, o país estaria dividido 
em pequenos reinos guerreiros. De-
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O slo . a capital, reflete o satisfatório nível de vida dos habitantes.

Ta m b é m  nas vilas evidencia-se o equilíbrio populacional. (H am m erfest.)

pois disso, teria^ havido uma tenta
tiva de unificação por parte de Ha- 
rold Haarfager (8507-933), pouco 
durável.

O Rei Olaf II (9957-1030), no 
inicio do século XI, conseguiu re
criar definitivamente o reino da 
Noruega e introduziu o cristia
nismo entre seus súditos.

Cerca de duzentos anos depois, 
um período de lutas dinásticas en
fraqueceu a monarquia e o país: o 
poder passou às mãos da  aristocra
cia e da Igreja. Uma recuperação, 
levada a cabo pelos reis Haakon IV 
(1204-1263) e Magno, o Legisla
dor, (1238-1280), conseguiu restau
rar a autoridade monárquica e le
var o reinado a seu apogeu 
medieval; foi quando a Noruega 
conquistou a Islândia, a Groenlân
dia e as ilhas Faeroés, Shetland e 
Orçadas.

No início do século XIV foi rea
lizada uma breve união com a Sué
cia* (de 1316 a 1374), sob o rei
nado de Magno (1316-1374). Deste 
modo, a identificação nacional co
meçou a esvair-se novamente. De
pois que a Rainha Margarida 
(1353-1412), da Dinamarca, conse
guiu reunir as très coroas escandi
navas — União de Kalmar (1397) 
— , a história da Noruega confun- 
diu-se com a dinamarqúesa durante 
uns trezentos anos. Nessa unifica
ção, os dominadores permitiram re
lativa autonomia aos noruegueses; 
m as impuseram sua língua e o lute- 
ranismo.

Assim, nos séculos XVI e XVII, 
a Noruega foi recuperando gradati- 
vamente sua prosperidade econô
mica; ao mesmo tempo, renasceu o 
sentimento e a cultura nacionais.

Todavia, ela também sofreu as 
conseqüências do bloqueio conti
nental imposto por Napoleão: en
quanto a Dinamarca* se colocava 
ao lado da França nas guerras de 
expansão e defesa do império napo- 
leonico*, a Suécia, que se emanci
para, seguia objetivos contrários. 
Os suecos invadiram e dominaram 
o território norueguês (1814).

As tensões existentes entre am
bos os países só foram rompidas no 
ano de 1905, quando a Noruega al
cançou novamente sua independên
cia. Com a realização de um p le
biscito (pelo sistema de sufrágio 
universal masculino — as mulhe
res só conquistaram direito a voto 
depois de 1913) escolheu o regime
— monarquia constitucional — e 
o seu novo rei: Haakon VII 
(1872-1957).

Nas relações internacionais, a 
monarquia norueguesa optou pela 
neutralidade. Na Primeira* Guerra 
Mundial (1914-1918) isto não lhe 
trouxe maiores problemas; mas na 
Segunda* custou a invasão do país 
por tropas alemãs (1940-1945). 
Essa dominação durou até maio de 
1945.

O governo de Haakon VII impri
miu a nação um caráter essencial
mente democrático. O desenvolvi
mento industrial estimulou o 
sindicalismo e, em 1933, o Partido 
Trabalhista subiu ao poder, no sis
tema político nacional que fun
ciona conforme a divisão de pode
res: o executivo é exercido pelo 
soberano (cargo hereditário por 
primogenitura), através de um pri
meiro-ministro e seu gabinete. For

malmente, o rei é livre para esco
lhê-los, mas é o poder legislativo, 
desempenhado pelo Storting (parla
mento) que, na verdade, os sele
ciona e legitima (por meio de um 
voto de confiança).

Após a ocupação nazista, o mo
vimento político norueguês foi 
marcado pela ascensão da es
querda; novamente no poder, os 
trabalhistas promoveram a nacio
nalização das minas e de grandes 
empresas eletroquímicas.

Com a morte do rei Haakon VII, 
em setembro de 1957, seu filho 
Olavo V (1903- ) sucedeu-o.

Nas eleições do ano de 1965, o 
partido trabalhista perdeu sua he
gemonia no Storting para uma coa
lizão de quatro partidos de centro- 
direita. Essa vitória dos

não-socialistas consolidou-se na 
eleição realizada posteriormente.

Durante os trinta anos de lide
rança trabalhista, um conjunto de 
medidas político-administrativas 
racionais permitiram o desenvolvi
mento do país a níveis de rendi
mento anual comparáveis aos das 
outtas nações escandinavas, apesar 
das limitadas possibilidades norue
guesas: 60% é ocupada por m onta
nhas áridas e 20% são florestas.

Integração de vida e paisagem

Nessas condições, a agricultura 
torna-se uma atividade extrema
mente difícil, mesmo porque o 
clima e o relevo diminuem ainda 
mais a extensão das áreas cultiva
das. Assim, apenas 3% da superfí

cie é plantada. Na região norte, 
vastos espaços são inexploráveis 
devido às elevadas altitudes; no 
ocidente, a estreita e longa região 
(praticamente costeira) não é culti- 
vável em sua quase totalidade. Na 
região sul, melhores condições cli- 
m aticas permitem o plantio de fru
tos e legumes próximo a mercados 
urbanos e, ao longo da costa, facili
tam o aproveitamento do solo (fér
til) para a horticultura, assim como 
o cultivo de aveia, cevada e trigo. 
Somente a batata aparece como 
cultura generalizada, em virtude da 
sua grande adaptabilidade ao meio 
ambiente.

Embora na pecuária predomine 
o método da criação em estábulos, 
dado o difícil aproveitamento dos 
pastos naturais, os pecuaristas con
seguem cobrir as necessidades na
cionais quanto a ovinos, porcos e 
aves.

Já a pesca é desenvolvida com 
maior facilidade. Baseada princi
palmente no bacalhau e arenque, 
ela é intensiva e generalizada, apro
veitando a extensa plataforma cos
teira do país.

Uma criteriosa administração do 
Estado na utilização dos aspectos

Cositivos da natureza do país possi- 
ilitou à economia nacional alcan

çar bom estágio em termos de de
senvolvimento (o que é testado por 
uma renda per capita de 1 933 dóla
res, em 1969).

As atividades industriais são ali
mentadas por inúmeras fontes de 
energia elétrica (mais concentradas 
no sul), que, por sua vez, demons
tram um conveniente aproveita
mento do relevo glaciário acen
tuado, das fortes precipitações e 
também das águas correntes.

Em razão desses fatores, tor
nou-se possível aos noruegueses 
montar um esquema para a utiliza
ção adequada de suas matérias-pri- 
mas naturais.

Transformados nas fábricas do 
litoral, os peixes secos, salgados ou 
congelados são exportados para 
países europeus e americanos. A 
produção mineral —  ferro, cobre e 
níquel —  abastece o ativo setor 
metalúrgico; as indústrias siderúr
gicas estão localizadas em Nor- 
dland (região central). A eletroquí- 
mica (que transforma o alumínio) 
tem suas instalações próximas a 
Oslo e no litoral sul. Finalmente, as 
reservas madeireiras seguem pouco 
a pouco para usinas, onde sao en
tão transformadas em pastas de pa
pel e celulose.

Completando a estrutura desen
volvida pela administração norue
guesa, umaj fiscalização rigorosa 
assegurou rápida elevação do nível 
de vida dos agricultores e pescado
res, nivelando as desigualdades so
ciais existentes.

Com isso, o país apresenta um 
raro equilíbrio populacional: 43% 
do total de seus habitantes vivem 
na zona rural, e seus pequenos cen
tros urbanos não ostentam grandes 
aglomerações (densidades demo
gráficas acima de 50 habitantes por 
quilômetro quadrado são excepcio
nais; a média é de 11).

VEJA TAM BÉM : Escandinavos, 
Povos; Europa.
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Notação Musical

Denomina-se “notação” a es
crita de música através de sinais, 
algarismos e palavras para indicar 
a altura, duração e intensidade do 
som, ou transmitir sucintamente 
qualquer informação sobre a exe
cução da peça.

Os principais sinais que apare
cem dispostos sobre a pauta ou 
pentagrama (sistema de cinco li
nhas horizontais) são as claves e as 
notas com as suas respectivas figu
ras, que podem estar divididas ou 
não em compassos.

A altura absoluta do som é de
terminada pela colocação de uma 
clave no princípio de cada pauta, 
sendo mais utilizada as claves de 
dó, sol e fá (as de fá e dó são as 
mais antigas). A clave de sol (para 
sons agudos) normalmente é colo
cada — como o sol —  na segunda 
linha; a clave de fá, ou clave de 
baixo, é colocada sobre a quarta li
nha; e a clave de dó, também cha
m ada de clave contralto ou clave 
violeta, na terceira linha. Em 
princípio, entretanto, todas as cla
ves podem aparecer sobre outras li
nhas:

CLAVE DE SOL — Na pri
meira linha =  clave de violino 
francesa (rara); na terceira linha =  
clave de violino.

CLAVE DE DÓ  — Na primeira 
linha =  clave de soprano; na se
gunda linha =  clave de meio-so- 
prano (rara); na terceira linha =  
clave de contralto; na quarta linha 
=  clave de tenor.

CLAVE DE FÁ —  Na terceira 
linha =  clave de barítono (rara); 
na quarta linha =  clave de baixo; 
na quinta linha =  clave de contra
baixo (rara).

N otas e figuras

Por sua forma (ou figura) as no
tas musicais indicam a duração que 
tem o som. Como unidade de me
dida costuma-se tomar a semibreve 
(ver quadro nesta página). Os si
nais das pausas correspondem aos 
das notas.

Tanto as notas como as pausas 
podem ser prolongadas em metade 
de sua duração, colocando-se um 
ponto à direita delas. Pode-se obter 
o mesmo efeito se, ao invés de um 
ponto à direita da nota, for colo
cada uma outra nota da mesma al
tura, mas de duração igual à me
tade do valor da primeira, unida a 
esta por meio de uma ligadura.

Além disso, as ligaduras servem 
para determinar a articulação dese
jad a  (ligaduras de articulação).

Assinalam, ainda, o fraseado (li
gaduras de expressão), ao indica
rem que os trechos de uma determi
nada melodia pertencem à mesma 
frase musical.

Para a articulação, são também 
utilizados outros sinais adicionais: 
um ponto disposto sobre ou sob 
uma nota indica um som de dura
ção reduzida (staccato), enquanto

ré mi
sol «  s' dó 

e — —

fá

dó ré
mi fá sol 8i

dó

ré mí fá 801
lá »i

dó

O Q

dó ré

CLAVES

fá

ü

soi lá dó

f

f

que um traço horizontal indica 
um a nota apoiada, embora desta
cada (non legato). Um linha verti
cal sinuosa colocada diante de um 
acorde determina seu harpejamento 
(isto é, sua sonorização a maneira 
da harpa, na qual se ferem as notas 
em rápida sucessão).

No início de um trecho musical, 
a dimensão (valor temporal) do 
compasso —  delimitado, no penta
grama, por sucessivas barras verti
cais —  é indicada por algarismos. 
Os valores das notas são expressos 
em quartos, meios e oitavos. Os 
símbolos correspondentes aos tem
pos mais freqüentes são: 4/4; 3/4; 
2/4; e 6/4, sendo encontrados tam 
bém 3/2; 2/2; 4/2 ; 3/8; 4/8; 6/ 8 ; 
e, embora mais raramente, usam-se 
ainda 5/4; 5/8; 7/8; 3/16, etc. O si
nal 4/4 é, por vezes, substituído por 
C , ou c ; e 2/ 2, por £ .

A lterações e acidentes

Todas as demais indicações ex- 
pressam-se por sinais adicionais e 
abreviaturas de palavras agrega
das. Os sinais suplementares mais 
importantes (acidentes) referem-se 
às alterações que afetam a altura 
da notas. Um ^  (sustenido) colo
cado antes de uma nota natural ele
va-a em um semitom; antepondo-se 
um X  (duplo sustenido), a nota é

semibreve

mínima

semínima

colcheia

semicolcheia

fusa

semlfusa

elevada em um tom inteiro; um b 
(bemol) antes da nota natural abai- 
xa-a em um semitom; para abai- 
xá-la em um tom inteiro, empre
ga-se o (bemol duplo). O ^ 
(bequadro), também um acidente, é 
usado para anular quaisquer dessas 
alterações.

A partir do século XVIII, surgi
ram indicações mais precisas (em 
termos italianos) na maioria das 
composições musicais. Assim, para 
se indicar a dinâmica do som, os 
compositores passaram a usar os 
sinais /  =  forte; f f  = fortíssim o  
(muito forte); p  =  piano (com 
pouco som); pp  = pianíssimo  (com 
pouquíssimo som); mp — m ezzo  
piano  (um pouco mais sonoro que 
piano)-, cresc. = crescendo (aumen
tando gradualmente de intensi
dade), também indicado pelo sinal 
< ;  e decresc. ou >  =  decrescendo. 
As indicações de andamento foram 
enriquecidas por andante = movi
mento compassado; allegro = mo
vimento rapido; largo =  muito 
lento e amplo; moderato =  mode
rado; presto  =  rápido; vivace =  
muito vivo, etc. A interpretação 
das composições passou a ser indi
cada por expressões como affet- 
tuoso = com calor (afeto); agitato 
=  agitado; appassionato =  apai
xonado; con brio =  enérgico; Con 
m o to =  movimentado; etc.

í

T

Origem da notação moderna

Duas espécies de notação musi
cal coexistiram desde o início da 
Idade Média: a literal e a neumá- 
tica. A primeira, mais antiga, utili
zada desde os gregos, continuou 
sendo usada na musica medieval, 
com as letras gregas substituídas 
pelas latinas. Mas, por comodi
dade, foi pouco a pouco preterida 
pela neumática. Apesar disso, 
ainda hoje restam vestígios dos no
mes e dos sinais literais das notas 
e, em países germânicos, ainda vi
gora a designação literal das notas: 
A, B, C, D, E, F e G em lugar de 
lá, si, dó, ré, mi, fá e sol. A indica
ção das notas alteradas é feita 
acrescentando-se a sílaba “es” aos 
bemóis e “is” aos sustenidos.

A notação alfabética (ou literal) 
usada no início do cristianismo era 
reservada ao uso didático. Ao som 
mais grave do monocórdio (lã da 
clave de fá) atribuiu-se, como na 
tradição grega, a maiúscula A e, 
aos demais sons do instrumento, 
respectivamente B, C, D, E, F e G. 
As minúsculas de a a g representa
vam as notas da oitava seguinte.

A notação neumática baseava-se 
em princípio inteiramente diverso: 
indicava por meio de sinais o movi
mento ascendente ou descendente 
da melodia*. Esses sinais consta-
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vam de pequenas linhas orientadas 
para baixo ou para cima — espécie 
de pequenos vértices, ou acentos, 
colocados sobre as sílabas do texto. 
O acento agudo, indicando eleva
ção do som, era representado por 
um traço obliquamente ascendente, 
da esquerda para a direita (/); e o 
grave, indicando abaixamento, por 
um traço descendente oblíquo da 
da esquerda para a direita (\). Redu
zido pelos copistas a um sim
ples ponto, o acento grave manti
nha a forma alongada quando era 
unido ao acento agudo. Essa 
união dava o sinal chamado liga
dura, que representava dois sons de 
alturas diferentes, passando, mais 
tarde, a indicar três sons.

Sinais como o clivis (z>) — dois 
sons descendentes, sem indicação 
de intervalo; o p oda tus(J) — dois 
sons descendentes; o climacus 
( / . . )  —  três sons descendentes; e 
o scandicus ( / )  —  três sons as
cendentes —  variavam de copista 
para copista, de capela para capela. 
Assim, não permitiam uma nota
ção precisa e completa: consti
tuíam antes um meio de lembrar 
melodias tradicionais, conhecidas 
por todos.

Na escola de Aquitânia (séculos 
IX/X), pontos colocados acima e 
abaixo de uma linha traçada nos 
pergaminhos indicavam com maior 
clareza a existência dos intervalos. 
A essa linha, colorida de vermelho, 
juntou-se outra, de coloração verde

ou amarela, à qual se atribuía um 
som fixo, cuja entonação era indi
cada peia maiúscula correspon
dente a notação alfabética (F para 
fá e C para dó), colocada no início 
da linha. Entre as duas linhas, dis
punham-se os pontos relativos aos 
sons intermediários.

No século XI, Guido* d’Arezzo 
situou os sinais sobre um sistema 
de quatro linhas, aproveitando 
tambem os espaços para indicar os 
graus da escala. Os sinais passa
ram a indicar, além da direção da 
voz, a amplitude exata do inter
valo; e, nas linhas, foram sofrendo 
modificações, de modo a se trans
formarem nas notas atuais. D’A- 
rezzo introduziu, também, o uso 
das claves.

Enquanto a música se manteve 
monódica, não houve necessidade 
de se estabelecer com exatidão o 
vàlor dos sons e determinar con
vencionalmente o ritmo. Bastava a 
indicação da altura. Com o início 
do contraponto* (no canto a várias 
vozes), houve a necessidade de fi
xar a duração de cada som, para 
tornar possível a marcha conjunta 
das diversas vozes. Introduziu-se o 
uso de notas de formas diversas 
que se aperfeiçoaram até a forma 
atual.

VEJA TAM BÉM : Escala Musical; 
Música. A  inform ação é notícia na m edida em  que atinge o interesse do público.
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Na partitura, o autor coloca os sinais que considera necessários ao efeito 
desejado. (M anuscrito  da "Fantasia  C o ntrapp untistica ", de Busoni.)

Noticiário é o conjunto de infor
mações veiculadas pelos órgãos 
jornalísticos (jornais, revistas, rá
dio*, televisão* e cinema*). Para 
fazer parte desse conjunto, a infor
mação* precisa “ ser notícia” , isto 
é, interessar o público. A importân
cia jornalística de uma determi
nada notícia é diretamente propor
cional a esse interesse.

A atenção despertada por uma 
notícia será tão mais intensa 
quanto mais ela afetar o indivíduo. 
E isso, provavelmente, a torna me
nos extensa (pois o que afeta bem 
de perto determinado indivíduo 
pode ser tão particular que não 
afete outros). A notícia terá mais 
valor jornalístico se conseguir tor
nar convergentes essas duas variá
veis muitas vezes conflitantes: um 
aumento salarial de ampla coletivi
dade, por exemplo, pode afetar in
tensamente toda a extensão do 
grupo envolvido.

Conteúdo, vizinhança e 
atualidade

O grau de interesse de uma notí
cia depende de fatores substanciais 
e circunstanciais. Os substanciais 
decorrem da natureza da notícia, 
de seu assunto: desastre^ eleição, 
crime, decreto, competição espor
tiva, etc. Os fatores circunstanciais 
referem-se basicamente à localiza
ção da ocorrência no tempo e no 
espaço.

Adota-se, quanto à localização, 
o critério de que o interesse da notí 
cia é inversamente proporcional à 
distância, no tempo e no espaço, 
entre a ocorrência e sua publica
ção. Ou seja, quanto mais recente 
e vizinha a ocorrência, tanto mais 
notícia ela será. Mas há ocorrên
cias que não perdem a condição de 
notícia quando não reveladas ime
diatamente: um importante segredo 
de guerra divulgado anos depois, 
por exemplo. E o conceito de vizi
nhança perde um pouco a impor
tância diante da grande difusão de 
notícias proporcionada pelos mo
dernos meios de comunicação* de 
massa.

Quanto a natureza, a notícia des
perta interesse devido principal
mente a duas situações: suas pro
váveis conseqüências sobre o 
comportamento e as condições de 
vida do público, e seu caráter insó
lito ou ludico.

No primeiro caso —  em que a 
ocorrência envolve diretamente o 
público —  está, sem dúvida, a 
maioria das notícias: políticas, ad
ministrativas, econômico-financei- 
ras, sociais, legislativas, profissio
nais, culturais, ambientais, com- 
portamentais, etc.

O público é mero espectador das 
notícias do segundo grupo: o envol
vimento é apenas subjetivo, referin
do-se positiva ou negativamente 
aos personagens e fatos em ques
tão. Os fatos extraordinários des
pertam a curiosidade e constituem 
uma fuga à rotina. (Segundo um 
antigo axioma do jornalismo*, “ um 
cachorro que morde um homem 
não é notícia, mas um homem que 
morde um cachorro é”.) Nessa ca
tegoria entram o registro de crimes.
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grandes desastres e todas as ruptu
ras dá normalidade na vida dos in
divíduos e da comunidade. O noti
ciário de caráter lúdico explora a 
permanente sedução do homem 
pelo brinquedo: o noticiário espor
tivo, os chamados “fatos de inte
resse humano” (aspectos pitores
cos, dramáticos ou ridículos da 
vida comum) e as notícias sobre 
pessoas de grande notoriedade — 

heróis” do grande público, mem
bros dos mundos político, artís
tico, esportivo, etc. (Numa exten
são do axioma, se um cachorro 
morde uma dessas pessoas, isso é 
notícia.)

Esses princípios gerais são segui
dos de maneira diversa pelos ór
gãos jornalísticos, conforme sua 
natureza, o público a que se diri
gem e a orientação específica de 
cada um. Um noticiário de televi
são, por exemplo, dificilmente di
vulgaria uma longa relação de estu
dantes aprovados em vestibulares, 
como fazem os jornais; assim 
como um jornal nao apresentaria 
grande número de imagens sobre 
um fato, pois isso lhe tomaria 
muito espaço, embora signifique 
poucos segundos no vídeo.

Do mesmo modo, um jornal que 
costuma cobrir todo o noticiário 
policial não dará mais que um sim
ples registro dos acontecimentos 
políticos.

O noticiário recebe tratamentos 
diferentes nos órçãos de informa
ção: a mesma noticia pode ser ape
nas transmitida de forma sucinta, 
ou relatada com pormenores, ou 
ainda interpretada e complemen

tada por meio de artigos assinados 
e editoriais.

O noticiário de boa qualidade re
sulta de uma rigorosa seleção, qua
lificação e disposição das notícias, 
de modo que, seja qual for o crité
rio que precedeu sua elaboração, o 
produto final tenha “peso” jornalís
tico suficiente para satisfazer o in
teresse do público. Para conseguir 
esse peso, é importante que o jo rna
lista —  o repórter, que consegue a 
notícia, o chefe de redação ou edi
tor, que decide o que publicar e 
com qual destaque, ou ainda o re
dator, que elabora o texto final —

possua uma sensibilidade especí
fica (o chamado “faro da notícia”) 
para distinguir de imediato o que e 
e o que nao é notícia, qual a sua 
importância e o trabalho que deve 
ser feito para transmiti-la de ma
neira adequada.

O  d ia : um  m om ento

O processo de produção do noti
ciário jornalístico é contínuo. Num 
jornal, por exemplo, mesmo depois 
do “fechamento ’ de uma edição 
(quando o jornal está pronto para 
ser impresso), uma equipe de plan

tão continua recebendo material in
formativo. Se chegarem notícias de 
grande importância e urgência, elas 
serão acrescentadas à edição, no 
lugar de outras menos necessárias. 
Nesse caso, a edição já  parcial
mente rodada e distribuída sofre 
novo arranjo, chamado segundo 
clichê. Quando toda a ediçao foi 
rodada e as novas notícias são de 
importância excepcional, certos jo r
nais costumam lançar uma edição 
extra, que pode ser inteiramente 
nova ou manter partes da edição 
normal do dia. Há jornais que, 
para atender à continuidade do no
ticiário, saem normalmente em 
duas ou mais edições diárias.

Num matutino, a equipe de jo r
nalistas que fica de plantao apos o 
fechamento —  geralmente durante 
a madrugada — já  inicia a seleção 
do noticiário para a edição seguinte 
e condensa seu trabalho num rela
tório chamado pauta. A pauta con
tém uma relação das principais 
notícias recebidas, com indicações 
sobre o desdobramento delas e su
gestões de trabalhõ para a equipe 
que atuará durante a manhã. O tra
balho desenvolve-se de modo seme
lhante — porém mais movimen
tado —  de manhã e à tarde, pois 
é durante o dia que a maioria dos 
repórteres entra em ação. Então a 
pauta vai sendo refeita e, em fun
ção dela, os chefes de redação e 
editores vão distribuindo o traba
lho entre os repórteres e encomen
dando materiais específicos às 
agências de notícias e sucursais. 
C ada uma dessas solicitações cons
titui uma pequena pauta para o ser
viço em questão.

Teoricamente, o produto final é 
um desdobramento e enriqueci
mento da pauta inicial. Mas a im- 
previsibilidade dos_ fatos não per
mite que a produção do noticiário 
se processe dessa forma ideal: mui
tas vezes, a edição realizada con
tém muito pouco do que se previra 
na pauta feita de manhã; além 
disso, grande parte do material re
colhido e redigido acaba nas cestas 
de lixo por ter sido superado pela 
evolução dos fatos, sendo necessá
rio novo trabalHo para substituí-lo.

Produzir notícias é uma tarefa 
exaustiva e contínua, mas, de qual
quer modo, na medida em que se 
aproxima a hora do fechamento da 
edição, o conteúdo do noticiário 
vai se definindo e estabilizando, 
como uma síntese de todo o traba
lho desenvolvido, até que toma a 
forma de um jornal, com as notí
cias do dia — que, na verdade, são 
as notícias do momento em que se 
fechou a edição. Quando o leitor as 
recebe, os fatos ja  podem ter evo
luído de maneira bem diferente; 
para acompanhá-los mais de perto, 
ele ligará o rádio ou a televisão, e 
receberá informações inéditas. Es
tas despertarão seu interesse, fazen
do-o comprar o jornal no dia se
guinte para ter a informação mais 
completa.

Essa complementaridade dos no
ticiários escrito, falado e televisio
nado levou os jornais e as revistas 
a evoluírem no sentido de enrique
cer o mais possível a notícia, acres
centando ao simples relato objetivo 
alguns dados a ela relacionados 
(material de arquivo), repercussões, 
interpretações, estudos e opiniões.O noticiário radiofônico antecipa ou com plem enta o da im prensa escrita.



Noticiário 23

Na televisão, a noticia exige o trabalho rápido de um a equipe num erosa.

A form a da notícia

O jornalismo moderno tende a 
separar claramente a notícia da 
opinião. No Brasil, até a moderni
zação iniciada na década de 1950, 
informação e opinião confun- 
diam-se num mesmo texto. Depois, 
entretanto, procurou-se adotar uma 
“objetividade absoluta” através 
do relato seco da  notícia ou, sem 
perda da objetividade, passou-se a 
acompanhar a notícia de uma ava
liação e interpretação.

A tualm ente,a técnica mais usual 
de redação de noticiário consiste 
em destacar no primeiro parágrafo
— o chamado lead —  o essencial 
da notícia. Para isso, há  uma fór
mula tradicionalmente eficaz que 
consiste em responder sintetica
mente nessas primeiras linhas às 
perguntas “o que”, “quem”, 
“quando”, “onde”, “como” e “ por 
que”. O restante do texto deverá 
continuar respondendo a essas per
guntas —  principalmente a “o 
que”, “como e “ por que”, por exi
girem geralmente uma explicação 
mais longa —  e oferecendo infor
mações complementares, em ordem 
decrescente segundo sua atuali
dade, importância e interesse pú
blico. Outras estruturas redacio- 
nais podem ser usadas: uma que 
adota o desvendamento progres
sivo da notícia, por exemplo, pode 
às vezes ser mais importante e 
atraente que a revelação brusca.

O mesmo critério do lead é apli
cado aos títulos, mas nestes a limi
tação de espaço impõe maior sín
tese: geralmente só é possível 
responder a uma ou duas das per
guntas da fórmula, e o redator terá 
de escolher a resposta que trans
mita melhor a informação e atraia 
mais o interesse do leitor. O título 
mais destacado na primeira página 
do jornal ou revista, chamado

“manchete”, refere-se à principal 
notícia da edição.

A disposição visual do noticiário 
permite muitas variações. Todo 
jornal ou revista procura identifi
car-se através de uma feição grá
fica particular, que seja agradavel 
à vista e permita dar destaque às 
matérias mais importantes. A pri
meira página é reservada às notí
cias principais e/ou a uma introdu
ção a elas (“cham adas", em forma 
de texto ou apenas de título). O es
paço interno é dividido por áreas 
correspondentes às editorias (polí
tica internacional, política nacio
nal, noticiário local, economia, a r
tes, esportes, etc.), conservando em 
geral uma ordem definida para fa
cilitar a consulta. Cada texto não 
deve ser muito longo e, se o assunto

for extenso, será subdividido em 
vários textos com títulos específi
cos, dominados por um texto prin
cipal em destaque (como se fosse 
um grande lead). Uma notícia é 
mais destacada na medida em que 
ocupa maior número de colunas; é 
situada no alto; aparece.em página 
ímpar; e possui ilustrações.

Notícias no ar e na tela

O noticiário radiofônico conti
nua exercendo importante papel no 
jornalism o de países onde, como no 
Brasil, a grande extensão territorial 
e o índice ainda elevado de analfa
betismo limitam o alcance dos jo r
nais, revistas e emissoras de televi
são. Mesmo nas grandes cidades o 
rádio continua sendo uma fonte de

(C ínegrafista film an do-n o  C orcovado.)

informação muito utilizada, princi
palmente pela manhã, enquanto as 

essoas se preparam para ir ao tra- 
alho. Por força da natureza desse 

meio de comunicação, seu noticiá
rio deve ter forma sucinta, direta, 
em períodos curtos e linguagem a 
mais simples possível. Nos noticiá
rios mais rápidos, o destaque é 
dado à primeira e à última notícia. 
Nos mais longos, faz-se uma divi
são por editorias, como nos jornais, 
e a abertura é transmitida em 
forma de “ manchetes” ou “chama
das” sobre o que será divulgado de
pois com mais dados.

O noticiário cinematográfico 
perdeu praticamente a razão de ser 
com o aparecimento da televisão, 
por não ter o imediatismo desta, 
embora seja visualmente mçiis per
feito. Ele sobrevive basicamente na 
forma de documentários* que não 
trabalham com informaçoes de 
curta validez e permitem melhores 
resultados técnicos e artísticos.

Depois de ter começado preca
riamente em 1950, o noticiário de 
televisão no Brasil ganhou grande 
dinamismo e atualidade no início 
da década de 1970, quando passou 
a beneficiar-se de uma moderna 
rede de telecomunicações: o sis
tema Embratel, ligando capitais de 
Estados, e o sistema internacional 
de transmissão via satélite. Essa 
melhoria resultou num aumento de 
audiência e também dos recursos 
aplicados no setor.

O processo de elaboração de um 
noticiário para TV — por exemplo, 
um de 25 minutos, transmitido à 
noite, mesmo sem ligações interes
taduais e internacionais —  envolve 
um trabalho contínuo como o de 
um jornal impresso, e, em certos 
aspectos, mais complexo. De ma
nhã, há uma reunião de pauta, de
pois da qual os editores distribuem 
o trabalho para repórteres, cinegra- 
fistas, iluminadores, operadores de 
som, pesquisadores, redatores e ar
tistas. À tarde, começam a chegar 
as reportagens filmadas, que são 
reveladas e montadas sob a orien
tação do editor e repórter respecti
vos. Ao fim da tarde, elabora-se um 
“esboço” do noticiário, no qual se 
estabelece a ordem da montagem* 
final; ao mesmo tempo, os redato
res fazem os textos segundo tam a
nhos determinados, procurando 
adequá-los às imagens e não repetir 
a informação que a imagem poderá 
dar sozinha. O trabalho final é tão 
rápido que muitas vezes não há 
tempo de os apresentadores conhe
cerem os textos antes da transmis
são. O processo torna-se mais com
plexo quando envolve ligações 
diretas entre Estados e com o exte
rior. A melhoria das comunicações 
permite divulgar imagens em maior 
número e de maior valor jornalís
tico. Com isso é possível elaborar 
textos maiores e mais profundos, 
em oposição ao tradicional (e su
perficial) noticiário de TV em 
ibrma de “pílulas” .

VEJA TAM BÉM : Agência Noti
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holandesas, sendo Peter Stuyvesant 
(1592-1672) o último governador 
holandês a administrá-la, no pe
ríodo de 1646 a 1664. Nessa época 
construiu-se um muro (wall) que 
deveria proteger os colonos dos 
ataques dos índios. Hoje, no 
mesmo local, há uma rua: Wall 
Street.

Em 1664, Carlos II (1630-1685), 
rei da Inglaterra, reivindicou as 
províncias que estavam sob domí
nio dos holandeses. A ilha foi, en
tão, tomada pelo Coronel Richard 
Nicolls (1624-1672), e a cidade, re- 
batizada com o nome de Nova 
York, em homenagem ao duque de 
York (1633-1701), irmão do rei, a 
quem foram doadas as colônias. Os 
holandeses ainda conseguiram re
tomar a ilha em 1673, mas foram 
desalojados definitivamente um 
ano depois. Os ingleses dividiram 
as possessões em duas colônias:

Nova York e Nova Jersey, e conce
deram direitos de cidadãos ingleses 
aos colonos holandeses estabeleci
dos na ilha.

As duas novas colônias passa
ram a integrar, juntamente com 
Virgínia, Geórgia, Carolina do 
Norte e Carolina do Sul, um dos 
três tipos de administração a que 
estavam submetidas as posses soes 
inglesas no Novo Mundo.

Os governadores provinciais as
sumiam o poder executivo como 
chefes do Exército e da Marinha, 
da Justiça e da administração, as
sumindo, assim, em escala local, 
as mesmas atribuições que o rei na 
Inglaterra. Em virtude dessas atri
buições, criavam tribunais, nomea
vam juizes, proviam vagas eclesiás
ticas e arregimentavam tropas. O 
governo provincial contava ainda 
com um Conselho e uma Assem
bléia, formados pelos homens livres 
da colônia. O Conselho formava a 
Câm ara Alta, enquanto a Assem
bléia Provincial era uma espécie de 
Câm ara dos Comuns. Além disso, 
o governador tinha o poder de san
cionar ou vetar as resoluções legis
lativas.

Essa organização administra
tiva, feita à imagem do Parlamento 
inglês, tinha o poder de fazer as leis 
e ordenações necessárias (desde 
que não se afastasse das leis ingle
sas: a coroa se reservava o direito 
de revisar e mesmo de vetar essas 
leis, quando lhe conviesse).

Apesar de ignoradas na prática, 
as restrições impostas ao comércio 
pela metrópole e as taxas elevadas 
que incidiam sobre importações e 
exportações provocavam constan
tes divergências entre os colonos e 
o governo britânico.

Num desses atritos — quando 
os comerciantes de Nova York e de 
outras partes da colônia se recusa
ram a pagar as taxas promulgadas 
em 1665 — a coroa acabou ce
dendo. Entretanto, as concessões 
feitas não foram suficientes para 
impedir os conflitos entre interesses 
econômicos diversos.

Em meados do século XVIII, os 
comerciantes da cidade reagiram 
violentamente em protesto contra a 
Lei do Açúcar (1764), que estabele
cia impostos adicionais sobre as 
importações de açúcar provenien-

E W all Street colocava-se entre os grandes centros financeiros m undiais.

E m  18 80, a antiga Nova A m ste rd am  já se transform ara num a m etrópole, com  mais de 1 m ilhão de habitantes.

Nova York

Situado na costa norte-oriental 
dos Estados* Unidos, o Estado de 
Nova York tem uma população de 
18 110 000 (1974), menor apenas 
que a da Califórnia. Sua porção 
mais extensa, a noroeste, é banhada 
pelos lagos Erie e Ontário; e sua fa
chada sudeste afunila-se, abrin
do-se para o oceano Atlântico. 
Nessa região, no estuário do rio 
Hudson, localiza-se a cidade de 
Nova York, o maior centro urbano, 
financeiro, industrial e cultural dos 
Estados Unidos, onde vivem mais 
de 50% da população estadual. 
Quase 8 milhões de novaiorquinos 
espalham-se por uma área de 835 
km2, o que equivale a uma densi
dade demográfica de 9 456 pessoas 
por quilômetro quadrado. A exten
são máxima da cidade é de 58 qui
lômetros no sentido norte— sul, e 
sua largura máxima atinge 16 qui
lômetros no sentido leste—oeste. A 
Grande Nova York, conglomerado 
urbano de 11 571 899 habitantes, 
ultrapassa esses limites, abran
gendo as cidades vizinhas (que gra
vitam em torno da metropole*). 
Seus limites estendem-se ao norte 
até a área de Westchester, no Es
tado de Nova York; a leste chega 
até o Estado de Connecticut; a 
oeste abrange diversas cidades do 
Estado de Nova Jersey, na margem 
direita do Hudson.

A área urbana é formada pela 
ilha de M anhattan, por uma porção 
continental ao norte de Manhattan
—  o bairro de Bronx —  e por duas 
outras ilhas: Staten Island e a parte 
ocidental de Long Island (além de 
outras ilhas menores, espalhadas 
no estuário do Hudson). Manhat

tan está separada de Long Island 
pelo East River — um braço de 
mar que avança pelo interior do 
território — e de Bronx pelo rio 
Harlem, um canal que liga os rios 
Hudson e East. Ao sul, a Estátua 
da Liberdade — presente do go
verno francês, em 1886 — domina 
a embocadura do Hudson.

Italianos, holandeses, ingleses, 
americanos

Supõe-se ter sido a baía de Nova 
York descoberta, em 1524, pelo na
vegador florentinoGiovannidaVer- 
razano (1485-1528). Mas a região 
só foi ocupada definitivamente um 
século depois, por comerciantes ho
landeses. O primeiro a explorá-la 
foi Henry Hudson (?-1611 ?), um 
capitão inglês que estava a serviço 
do governo holandês. Procujando 
um caminho que levasse às índias 
pelo norte da América, ele desco
briu em 1609 o rio que atualmente 
leva seu nome.

No ano seguinte, estabeleceu-se 
na região o comércio de peles com 
os índios, e, em 1621, o governo 
holandês concedeu à Companhia 
das índias Ocidentais o monopólio 
do comércio com essa região. 
Agentes da companhia fundaram o 
Forte Amsterdam, na embocadura 
do rio Hudson; o Forte Orange, na 
parte superior do mesmo rio; e os 
fortes Boa Esperança e Nassau, 
nos rios Connecticut e Delaware. 
As novas colônias receberam o 
nome de New Netherlands (Novos 
Paises-Baixos) e dedicaram-se prin
cipalmente à exploração do lucra
tivo comércio de peles.

No ano de 1626, Peter Minuit 
(1580-1638), diretor-geral das colô
nias, comprou dos índios algonqui- 
nos a ilha de Manhattan. A parte 
sul da ilha, com o nome alterado 
para Nova Amsterdam, tornou-se 
sede da administração das colônias
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colas foram instaladas em diversos 
pontos da cidade e oito jornais pas
saram a circular diariamente. Em 
1825, completa-se a abertura do 
canal Erie, ligando os lagos Erie e 
Ontário ao rio Hudson. Esse rio 
passou a ter importância decisiva 
no movimento do porto, tornan
do-se a principal via de entrada e 
saída do país. O porto tem a exten
são de 924 km, dos quais 564 em 
Nova York e 360 em Nova Jersey.

Durante a Guerra* de Secessão, 
a cidade expandiu sua produção in
dustrial, fornecendo armamentos 
para os Estados do norte. Na se
gunda metade do século XIX, apa
rece na cena política municipal a fi
gura do “chefe” (boss), cujo 
protótipo foi William Marcy 
Tweed (1823-1878). Como diri
gente da Tammany Hall —  uma 
organização política transformada 
em instrumento de poder pessoal
—  Tweed não só controlava Nova 
York como exercia influência sobre 
a política estadual. Mesmo após a 
reforma que resultou na prisão de 
Tweed e dos principais membros 
do grupo, a política dos “chefes” 
continuou a ser exercida pelos diri
gentes da Tammany Hall, até cerca 
de 1932.

Em 1874, os limites da cidade 
estenderam-se para além do rio

Harlem: Nova York anexou parte 
do condado de Westchester, que 
passou a formar o bairro de Bronx.

Depois que a Grande Nevasca 
de 1888 paralisou os serviços de 
comunicação da cidade, os fios elé
tricos, telefônicos e telegráficos fo
ram transferidos para o subsolo.

Em 1.° de janeiro de 1898, Nova 
York assumiu sua forma atual atra
vés de um plebiscito realizado nas 
comunidades de Queens, Rich- 
mond e Kings, anexadas a M anhat
tan e Bronx.

A cidade é formada por cinco 
boroughs (circunscrições) ou seja: 
Manhattan, Brooklyn, Staten Island, 
Queens e Bronx, que correspondem 
aos condados de Nova York, 
Kings, Richmond, Queens e Bronx. 
Ela e administrada por um prefeito, 
um Conselho Municipal e um Con
selho Orçamentário. Os boroughs, 
embora não formem administração 
separada, são dirigidos por um pre
sidente. Todos os cargos adminis
trativos são eletivos.

Oitenta povos, noventa deuses, 
uma cidade

O primeiro censo federal, reali
zado no ano de 1790, indicou uma 
população de 33 131 habitantes, 
que em 1850 eram 515 394, e, em

U m a  fachada no bairro do H arlem . onde se concentra a população negra.

tes das colônias espanholas e fran
cesas. A Lei do Selo, de 1765, fez 
com que delegados de nove colô
nias elaborassem uma Declaração 
de Direitos e Queixas, entregue ao 
governo inglês, que terminou por 
revogar a lei em 1776.

As escaramuças entre colonos e 
as tropas britânicas sucediam-se 
com freqüência cada vez maior, re
sultando em diversos massacres. A 
4 de abril de 1776, três meses antes 
da Declaração de Independência 
dos Estados Unidos, as forças bri
tânicas invadiram Nova York, que 
permaneceu ocupada até o cerco e 
a capitulação das tropas da coroa 
britânica, em Yorktown, 1781.

A cidade e sua expansão

As condições da antiga colônia, 
misto de empreendimento comer
cial holandês e democracia inglesa, 
favoreceram o crescimento popula
cional e a expansão econômica de 
Nova York. Além cio mais, sua lo
calização no. Atlântico norte (o 
oceano comercial mais importante 
após a colonização das Américas), 
a facilidade de contatos com o 
vasto  interior do país que se expan
dia para oeste, assim como a proxi

midade de reservas de carvão e o 
alto potencial hidrelétrico, favore
ceram bastante o desenvolvimento 
comercial e a implantação de áreas 
industriais.

Em 1784,'N o v a  York tornou-se 
capital do Estado homônimo, si
tuação que perdurou até 1797, 
quando a capital estadual foi trans
ferida para Albany. De 1785 a 
1790, Nova York foi também sede 
do governo federal.

Por volta de 1783, esse centro 
urbano iniciou um período de rá
pido crescimento. A expansão das 
atividades industriais e comerciais

ferou riqueza crescente e a ci- 
ade transformou-se rapidamente 

em pólo de atração populacional. 
O desenvolvimento demográfico e 
econômico de Nova York està li
gado à conquista do oeste* ameri
cano, que abriu novas possibilida
des de exploração econômica no 
interior do país. A cidade tornou-se 
o ponto de concentração de capi
tais investidos em diferentes indus
trias e acabou se convertendo no 
centro da economia mundial.

No inicio do século XIX, abri
ram-se novas ruas, foram criados 
serviços públicos para  com bater as
epidemias de varíola e malária, es- O bras do W o rld  Tra d e  Center, o m aior conjunto arquitetônico do m undo.
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1890, 1 441 126. Após a incorpo
ração de Queens, Kings e Rich- 
mond, em 1900, a população atin
giu 3 437 202 habitantes.

O fluxo migratório do século
XIX  transformou a cidade de 
Nova York numa metrópole onde 
se misturam representantes dos 
mais diversos grupos étnicos.

A população n eg rad a  cidade —
14%, mais de 1 milhão de pessoas 
em 1970 —  estabeleceu-se em 
maior número no bairro do Har- 
lem, na parte norte de Manhattan.
O crescimento da população negra 
coincide com a entrada no país de 
porto-riquenhos, nas áreas de Har
lem e Bronx.

A maior parte dos imigrantes 
(italianos, russos, alemães, polone
ses, irlandeses e judeus) agrupou-se 
em guetos geograficamente delimi
tados, mantendo seus hábitos e a 
língua de origem. Entre essas 
“ ilhas” étnicas destacam-se China- 
town e Little Italy na parte sul- 
oriental de M anhattan; Chelsea, 
área de irlandeses; a parte leste do 
Harlem, habitada por porto-rique- 
nhos; e os bairros judeus.

Segundo dados estatísticos de
1970, cerca de 1 900 000 novaior- 
quinos nasceram no exterior; 1 mi- A  concentração de escritórios na ilha estim ulou o crescim ento vertical, 
lhão é de origem italiana (imigran
tes, filhos e netos de imigrantes); a 
população judaica soma 1 836 000 
pessoas (o equivalente a cerca de 
80% da população do Estado de Is
rael na mesma epoca). São mais de 
oitenta as diferentes jínguas faladas 
em Nova York. Quase 19 000 igre
jas atendem os fieis de noventa di
ferentes credos.

Uma ilha: coração da cidade

Manhattan, com 16 km de exten
são por 2,5 de largura, núcleo cen
tral de Nova York, é o centro co
mercial, financeiro e cultural, e 
concentra os locais de diversão.

O eixo central da cidade de 
Nova York é formado pela Quinta 
Avenida, que, partindo de Wa
shington Square, atravessa a ilha 
em direção ao norte, terminando no 
rio Harlem.

A rua mais longa, a Broadway, 
tem seu ponto inicial no parque 
Battery, na extremidade sul de Man

Os 87 parques am enizam  a paisagem  de concreto e aço. Servem  para encontros, descanso ou m esm o protestos.

hattan, atravessa o rio Harlem e 
termina no bairro de Ossining, com 
64 km de extensão. Seu traçado li
geiramente oblíquo corta algumas 
avenidas importantes, formando 
cruzamentos como Times Square, 
Madison Square Garden e Colum- 
bus Circle.

É nessa área que se encontra o 
centro teatral e um dos locais mais 
movimentados da metrópole.

A grande expansão econômica 
ocorrida no fim do século X IX  e 
no início do seguinte ocasionou a 
concentração de escritórios e sedes 
das empresas.

Estreita, a ilha começou a ser 
ocupada verticalmente. Os primei
ros arranha-céus apareceram na ex
tremidade sul, na area financeira de 
W ali Street.

Famosos por sua altura —  a 
construção é facilitada pela excep
cional resistência do subsolo — in
cluem o Empire State Building, que 
tem 381 m (102 andares), e foi con
cluído no ano de 1931. Vinte anos 
depois, foi instalada uma torre de 
televisão no alto do edifício, au
mentando, com isso, sua altura 
para 449 m.

O mais alto conjunto arquitetô
nico do mundo, porém, é o World 
Trade Center, que atinge uma al
tura de 411 m (110 andares).

Destacam-se também, por sua 
altura e concepção arrojada, os 
edifícios da Chrysler (319 m), do 
Banco de Manhattan (274), da 
RCA (259), do Chase Manhattan 
Bank (248) e da  Pan-American 
(246). O Rockefeller Center, na 
Quinta Avenida, ao sul do Central 
Park, é formado por quinze edifí
cios, de até setenta andares, ligados 
por passagens subterrâneas cober
tas por ruas, jardins, praças e pista 
de patinação, onde está localizado 
o Radio City Music Hall, com 
6 200 lugares. Entre o East River 
e a Quinta Avenida, situa-se a sede 
da Organização das Nações Uni
das.

As áreas verdes estão representa
das por 87 parques, dos quais o 
mais conhecido e o Central Park, 
situado no centro de M anhattan, de 
form a retangular e tendo 4 km de 
extensão.

No sul da ilha, a oeste da Broad
way, no bairro de Greenwich Vil- 
lage desenvolveu-se a vida artística 
e literária de Nova York desde a 
década de 1920. Zona boêmia da 
cidade, tornou-se também o local 
preferido para apresentação de tea
tro experimental.

Nova York é o maior centro cul
tural do país, contando com 33 mu
seus* —  do porte do Museu Metro
politano de Arte, do Museu de Arte 
Moderna e do Museu Guggenheim 
—  e três redes de bibliotecas públi
cas, com 180 filiais e 12 milhões de 
volumes.

Os institutos de ensino superior, 
públicos e privados, são numero
sos. A Universidade de Colúmbia 
(fundada em 1754), a Universidade 
de Nova York e a Fordham (cató
lica) encontram-se entre as mais cé
lebres do país.

No setor de informação e cultura 
de massa, contam-se dezenove esta
ções de rádio e nove de televisão, 
e onze grandes jornais diários, 
além de jornais e revistas que são 
editados em quase todas as lingoas.
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A maior tiragem é feita pelo New 
York Times, ultrapassando 3 mi
lhões de exemplares na edição do
minical.

Indústria e transportes

Nova York não é apenas a sede 
das maiores empresas do pais, mas 
também seu primeiro centro indus
trial. Mais de 40 000 empresas pro
duzem artigos manufaturados de 
todos os ramos, com indústrias quí
mica, eletrônica, mecânica, têxtil, 
alimentícia, de couro e de papéis, 
sendo as principais atividades in
dustriais as de vestuário, alimentos 
e impressão.

Os meios de transporte são o 
metrô (inaugurado em 1904) e os 
ônibus. As vias férreas elevadas fo
ram quase totalmente suprimidas. 
Grandes vias — algumas das quais 
elevadas —  canalizam o trânsito 
automobilístico, sendo a mais im
portante a New York State 
Thruwy, por onde chegam a trafe
gar mais de 90 milhões de veículos 
anualmente.

A maior parte das pontes e dos 
túneis por onde transitam cerca de 
170 milhões de veículos por ano é

administrada pela municipalidade e 
mantida à custa de pedágio. O sis
tema de metrô liga toda a cidade, 
passando sob o leito dos rios que 
circundam Manhattan, enquanto 
59 pontes ajudam o intenso serviço 
dos ferry-boats a ligar as ilhas ao 
continente e entre si. O desloca
mento de pessoas que moram nos 
subúrbios da cidade ou em outros 
centros urbanos (ou de outros Esta
dos) mas trabalham  em Nova York 
se faz por ferrovia, cujas principais 
estações terminais sao a estação 
Pennsylvania e a Grande Central.

Quatro aeroportos — dois deles 
novaiorquinos — operam conjun
tamente, sob o controle de Port of 
New York Authority, que também 
administra os serviços prestados 
pelo porto. Em Queens estao Jocali- 
zados o aeroporto internacional 
John F. Kennedy e o de La Guar- 
dia (no Estado de Nova Jersey, 
operam os aeroportos de Newark e 
de Terteboro).

VEJA TAM BÉM : Estados Unidos; 
Metrópole; Oeste Americano, Con
quista do.

Nova Zelândia

A  Grande Nova Y o rk  atinge até os Estados de Connecticut e Nova Jersey.

S U M Á R IO

Localização: O ceania  
Lim ites: o ce a n o  Pacífico 
Superfície: 2 6 8  6 7 6  k m 2 
População: 2 9 7 4  6 5 9  hab. (1 9 7 3 ) 
Cidades principais:

W e llin g to n  (capital —  3 4 6  0 0 0  
hab.), A u cklan d  (7 7 5  4 6 0  h ab .) 

Id iom as: inglês e m aori 
Religiões: anglicana  (3 4 % ) ;  presbite

riana (2 2 % ) :  católica (1 6 % )
Portos principais: Au cklan d. W e l

lin gto n, Lytte lton  
A eroporto principal: W e llin g to n  
F errovia s: 4  8 0 7  km 
Rodovias: 91 4 7 4  km 
Unidade m onetária: d óla r n eoze la n 

dês

Descoberta em 1642 pelo holan
dês Abel Janszoon Tasman, a 
Nova Zelândia não despertou 
maior interesse, em virtude de sua 
pobreza aparente em ouro e espe
ciarias.

Além disso, os maori*, indígenas 
do grupo polinésico, ofereceram 
grande resistência à conquista. So
mente em 1770, em viagem de re
conhecimento, o capitao Cook* 
toma posse das ilhas em nome da 
Inglaterra.

Em 1814 se estabelece uma mis

são protestante e, mais tarde, uma 
católica (1837).

Com o perigo da ocupação fran
cesa, Londres decide-se, em 1839, 
pela-posse oficial das ilhas, então 
chamadas Nova Gales do Sul, e as 
transforma em colônia da Coroa 
(1851). Mas a violência e a usurpa
ção das terras pelos colonos_provo
cam nos maori forte reação, que 
culmina, entre 1860 e 1868, numa 
guerra.

Sob pressão dos colonos, o go
verno inglês dota o país de sua pri
meira constituição, dividindo-o em 
seis províncias, cada uma com sua 
assembléia, sob a direção geral de 
uma Câmara de Representantes e 
um Conselho, instalados na Locali
dade de Auckland.

Com a descoberta de ricas jaz i
das de ouro em Otago, há um ex
traordinário desenvolvimento de 
1861 a 1879. Nessas décadas, o va
lor da produção de ouro neozelan
dês equivalia aovalor da produção 
mundial de carvão.

Em 1876 centraliza-se o go
verno, e, em 1879, durante grave 
crise econômica, substituindo o 
Partido Conservador, ascende ao 
poder o Partido Liberal, em cujas 
fileiras militava George Gray, ve
lho mediador das lutas entre os co
lonos e os indígenas maori.

Em 1882 deixa a Nova Zelândia 
o primeiro navio com carne de car
neiro para exportação. Seguem-se 
outros com lã e laticínios. A pros
peridade está recomeçando.

A partir do dia 26 de setembro 
de 1907, a Nova Zelândia deixa de 
ser colônia e transforma-se em 
domínio britânico.

Dentro da tradição inglesa das 
lutas sociais, os colonos que_che
gam ao país levam à formulação de 
um regime social avançado. Em 
1856, e obtida a jornada de traba-

O  Estado atua ativam ente na econom ia. (Palácio do G overno, W elling ton .)
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lho de oito horas e em 1893, pela 
primeira vez no mundo, é incorpo
rado o voto feminino. Se^uiram-se 
outras conquistas: a criaçao de um 
tribunal de conciliação entre em
pregadores e sindicatos de traba
lhadores, regulamentação do traba
lho das crianças e aposentadoria 
para pessoas com mais de sessenta 
anos.

Em 1911 sobe o Partido dos Fa
zendeiros. Durante a Primeira* 
Guerra Mundial a alta de preços 
dos produtos agrícolas fortalece a 
economia neozelandesa. Mas a 
crise* econômica de 1929 abala 
profundamente o país. Caem os 
preços dos produtos pecuários e se 
fortalece o Partido Trabalhista, que 
finalmente chega ao poder, em 
1935.

Assim, levam-se adiante as me
didas sociais. Em 1941 socializa-se 
a medicina. Em 1947 o país tor
na-se membro independente da Co
munidade* Britânica de Nações.

No ano de 1960, o Partido Na
cional derrota o Partido Traba
lhista. Entretanto, em 1972, este 
consegue voltar ao poder, procu
rando, então, conduzir o país a uma 
política externa independente.

A Nova Zelândia é pioneira na 
segurança social, que inclui pensão 
à velhice, benefícios a viúvas, ór
fãos, desempregados e doentes. O 
Estado tem grande participação na 
economia, controlando usinas hi
drelétricas, ferrovias, aviação, telé
grafo e emissoras de rádio, e 
atuando também no mercado fi
nanceiro.

O ensino ministrado aos neoze
landeses é compulsório dos sete aos 

uinze anos. No início da década 
e 1970 o país possuía seis univer

sidades nas principais cidades.

Água quente: o turism o

A Nova Zelândia é um arquipé
lago formado por três ilhas princi
pais: ilha do Norte, ilha do Sul e 
ilha Stewart, as duas primeiras se
paradas pelo estreito de Cook. O 
país tem 1 500 km de norte a sul, 
com larguras inferiores a 200 km. 
O litoral é todo recortado por gol
fos, cabos e ilhotas.^

Ás cordilheiras são constituídas 
por terrenos antigos que sofreram 
dobramentos recentes por movi
mentos tectônicos.

Na ilha do Sul esses movimentos 
originaram os Alpes Neozelande
ses ou Meridionais. O pico de 
Cook (3 764 m) é o mais alto. Em 
volta dele estendem-se grandes ge
leiras. Essas montanhas chegam à 
ilha do Norte com os nomes de 
Raukumara, Ruahine e Kaima- 
nawa, e apresentam alguns vulcões 
em atividade.

A região central da ilha do 
Norte é ocupada por um planalto 
de lavas com fontes termais e gèise- 
res, pontos de atração turística. Si
tuando-se na zona temperada_ e in
fluenciada pela massa oceânica, 
possui clima temperado e úmido, 
mas, graças a seu alongamento, so
fre variação climática.

Sendo um pais montanhoso e es
treito, a Nova Zelândia só tem rios 
muito curtos. O maior deles é o 
Waikato, na ilha do Norte (320 
km). Alguns lagos —  Taupo e Ro- 
totua, de origem vulcânica, na ilha

do Norte; e Te Anau e Wakatipu, 
de origem glacial, na ilha do Sul — 
completam a hidrografia.

M uitos rebanhos e um 
fóssil vivo

A fauna do país, primitiva, ca- 
racteriza-se pela abundância de 
aves. No processo de adaptação ao 
ambiente, muitas espécies, perde
ram a capacidade de vôo. E o que 
aconteceu com o kiwi.

Com a introdução das diversas 
espécies européias, a fauna primi
tiva foi quase extinta, perdurando 
contudo uma relíquia: o tuatara, la
garto medindo por volta de 75 cm, 
descendente direto de sáurios da 
era secundária.

A Nova Zelândia vive de seus 
rebanhos: 89% de suas terras utili
zadas destinam-se à pecuária e 
95% de suas exportaçoes relacio
nam-se com ela. A umidade e o 
clima ameno propiciam boas pasta
gens durante o ano todo. De seus 
rebanhos, os ovinos ocupam lugar 
de destaque (56 000 000 de cabeças 
em 1974), seguidos pelo gado bo
vino (9 500 000 cabeças no mesmo 
ano).

Suas indústrias mais importantes 
são as de transformação de produ
tos provenientes da pecuária: fábri
cas de leite em po, queijo, man-

teiga, conservas e curtumes. Estas 
industrias estão concentradas em 
Auckland e mais três grandes cida
des.

A escassez de mão-de-obra levou 
a uma grande mecanização de suas 
fábricas e frigoríficos. As pequenas 
indústrias têxteis ocupam lugar se
cundário na economia e distri- 
buem-se pelo interior do país, onde 
há mais mão-de-obra.

No fim da década de 60, a pro
dução industrial começou a diversi
ficar-se: surgiram siderúrgicas, fá
bricas de automóveis, de pneus e de 
eletrodomésticos.

A energia elétrica de origem hi
dráulica —  uma das riquezas da 
Nova Zelândia — é sobejamente 
consumida em atividades indus
triais e domésticas.

A eletrificação rural é uma cons
tante no país. Aproveitando a ener
gia gerada, foi instalada em Inver
cargill (na ilha do Sul) uma usina 
de alumínio. O turismo —  quase 
200 000 visitantes por ano —  tam 
bém representa importante fonte de 
renda.

Como seu solo é extremamente 
acidentado, torna-se difícil a meca
nização da lavoura. Por essa razão, 
sua produção é modesta, compon
do-se sobretudo de trigo, cevada, 
aveia e frutas para abastecimento 
interno.

As grandes plantações de pinhei
ros desenvolvidas apos a Segunda* 
Guerra Mundial garantem papel 
para o consumo interno e tambem 
para abastecer o vizinho mercado 
australiano.

Apesar de o país ter conhecido 
a corrida do ouro, as riquezas mi
nerais revelaram-se escassas. A 
produção de ouro limita-se a duas 
toneladas anuais e o carvão apenas 
satisfaz o consumo interno. O pe
tróleo é uma das carências básicas 
da Nova Zelândia: seu único 
campo produz por ano o que o pais 
consome num dia. Conseqüente
mente, boa parte das divisas que 
são obtidas com a exportação dos 
produtos pecuários é gasta na aqui
sição de petróleo. Em 1966 o país 
iniciou a construção de sua pri
meira siderúrgica. E no ano de
1967, foram descobertas importan
tes jazidas de gás natural em Ka- 
puni (na ilha do Norte).

Para um pais de pequena densi
dade demográfica ( 11,2 hab./km 2), 
relevo acidentado e extensão terri
torial relativamente grande, a cons
trução de vias de comunicação é 
realmente um problema de difícil 
realização.

Suas ferrovias, arcaicas e de bi
tola estreita, são utilizadas princi
palmente no transporte de produtos 
agrícolas.

As rodovias também são ruins, e 
oucas estão asfaltadas, apesar de 
aver intenso tráfego (havia um 

carro para cada quatro habitantes, 
no início da década de 1970). Os 
transportes fazem-se sobretudo por 
via marítima.

Adm inistração e poder

A Nova Zelândia apresenta-se 
dividida em doze distritos. Há um 
governador geral britânico subme
tido ao governo local. O Parla
mento, de câm ara única, é com
posto de oitenta membros (quatro 
deles são maori), eleitos por sufrá
gio universal a cada três anos. O 
primeiro-ministro, que é o líder do 
partido no poder, encabeça o gabi
nete executivo.

Logo após a proclamação de sua 
independência, a Nova Zelândia 
passou a participar de várias orga
nizações internacionais.

Assim, é membro da SEATO 
(Organização do Tratado do Su
deste Asiático), acordo firmado em 
8 de setembro de 1954, entre Aus
trália, França, Nova Zelândia, Pa
quistão, Filipinas, Tailândia, Grã- 
Bretanha e Estados Unidos.

Além disso, pertence à ANZUS, 
tratado de paz assinado no ano de 
1951 entre Austrália, Nova Zelân
dia e Estados Unidos, para a defesa 
do Pacífico Sul. Em função desse 
tratado, que colocou o país na ór
bita dos Estados Unidos, na década 
de 60 o governo do Partido Nacio
nal enviou tropas de artilharia para 
combater os comunistas do Viet- 
nam* do Norte, ao lado dos norte- 
americanos. A Nova Zelândia 
mantém também um tratado de li
vre comércio com a Austrália e a 
Grã-Bretanha.

VEJA TAM BÉM : Comunidade 
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Novela

Da forma latina novellus, adje
tivo diminutivo de novus, surgiu o 
vocábulo italiano novella, que ori
ginalmente significava “ novidade”, 
“notícia”. Tendo sido substanti
vado e adquirido significação espe
cial, acabou por designar enredo”, 
durante a Idade Média.

A partir daí, muitos estudiosos 
da literatura têm elaborado vários 
trabalhos, visando a conceituar 
esse gênero literário. Uma dessas 
definições parte de um critério 
quantitativo: a novela seria, se
gundo tal perspectiva, uma narra
tiva de extensão intermediária entre 
o conto e o romance (entre 50 e 
100 páginas). Essa argumentação 
mostrou-se insustentável do ponto 
de vista estético, uma vez que não 
considera as particularidades quali
tativas do objeto da análise.

Os formalistas russos aborda
ram a questão a partir de uma aná
lise estrutural da narrativa. Viktor 
B. Chklovski (1893- ), em O 
teorii prosa (Sobre a teoria da 
prosa, 1925), afirma que a estrutu
ração da novela resulta da combi
nação de um núcleo central que co
manda a narrativa até o fim, com 
elementos novos que lhe vão sendo 
adicionados. Boris M. Eikhenbaum 
(1886-1959) caracterizou a novela 
como uma narrativa derivada do 
conto, com uma forma mais elemen
tar que a do romance. Além disso, 
creditou à novela uma natureza 
enigmática baseada numa contradi
ção, falta de coincidência ou erro, 
exposto na fábula. O enigma seria, 
então, fundamental na construção 
da novela, uma vez que deveria or-

A  obra de Cervantes foi influen
ciada pela tradição novelística.

ganizar seus elementos e colocá-los 
em função do desfecho, momento 
de maior tensão e ênfase nesse tipo 
de narrativa. Os russos considera
ram apenas a narrativa típica da li
teratura de seu país, a partir da 
qual tentaram fazer generalizações 
que abrangessem um universo lite
rário multiforme.

Já o crítico húngaro Gyõrgy Lu
kács formulou um conceito mais 
amplo, caracterizando o romance 
como o reflexo poético da totali
dade de um mundo e afirmando 
que na novela não é exigida a figu
ração direta desse mundo, que pode 
ser representado apenas através de 
seus reflexos num conflito particu
lar e específico. A novela seria “a 
irrupção de um fato excepcional na 
vida de um indivíduo e explicitaria, 
através disso, um conflito particu
lar elevado à tipicidade”. Embora 
manifeste uma diferença fundamen
tal, a definição de Lukács compara 
o romance com a narrativa curta, 
que não precisa ser necessaria
mente a novela.

Diante dessas diferentes inter
pretações, definir um modelo teó
rico de novela é em princípio uma 
tentativa acadêmica. É impossível 
limitar a parâmetros determinados 
uma estrutura viva e dinâmica que 
muda conforme as condições espa- 
ço-temporais e as expressões indi
viduais. Além da impossibilidade 
de tornar estática essa manifesta
ção literária, as tentativas de con- 
ceituação da novela esbarram 
ainda em outro_ problema: em al
guns idiomas não existe uma pala
vra que corresponda à sua signifi
cação. Em inglês e espanhol, por 
exemplo, só se estabelece diferença 
entre short-story e novel ou cuento 
e novela, correspondentes ao conto 
e ao romance em português.

Marginal grega

Da Antiguidade oriental tem-se 
notícia de numerosos e expressivos 
elementos novelísticos. Das aventu
ras de Sinuhe, o Egípcio, ao Conto 
do Naufrágio, do papiro de Lenin-

grado e das estórias de magia do 
papiro W estcar ao Conto dos Dois 
Irmãos, desenvolve-se uma série da 
antiquíssima novelística do vale do 
Nilo, de caráter histórico, geográ
fico e etnográfico, mas de fundo 
fantástico.

Através de versões orientais do 
difundidíssimo romance de Ahiqar 
(século II), é possível reconstruir 
traços dessa arte narrativa, no 
Oriente semítico, em torno dos sé
culos VI e V a.C.

Diversa da fábula de animais, a 
novela realística, marginalizada, 
surge na Grécia. Antes que à litera
tura, no entanto, ela deveria perten
cer à história da cultura. A pri
meira aparição da novela na 
literatura grega deve-se a uma di
gressão sobre historiografia.

A novela moderna

O verdadeiro criador da novela 
moderna foi Boccaccio*, que aliou 
o interesse dos simples temas nar
rativos a uma representação ani
mada dos costumes, da sociedade, 
dos afetos e das paixões humanas. 
Por volta de 1348 dedica-se ao De 
camerão, composto de cem nove
las, obra que terminaria alguns 
anos mais tarde.

E na segunda metade do século 
XIV, seguindo o modelo do Deca- 
merão, que aparece (também na 
Itália) uma coletânea de cinqüenta 
novelas, compiladas por Giovanni 
Fiorentino, com o título de Peco- 
rone. Giovanni Sercambi reúne em 
outro livro mais 155 novelas, entre
tanto o de Fiorentino atingiu maior 
originalidade.

A literatura narrativa do período 
anglo-normando segue a linha do 
poema cavaleiresco. Na segunda 
metade do século XIV, porém, 
Chaucer* —  com os Canterbury 
Tales —  levou a novela inglesa a 
um grau de perfeição comparável 
ao que já  tinna alcançado Boccac
cio na Itália. No entanto, as narra
ções eram todas em versos. A 
prosa narrativa começou a fir
mar-se no século XV, com a tradu
ção em prosa do romance de cava
laria Morte de Artur, feita por T. 
Malory (7-1470).

É também no século XV que a 
novela inicia sua tradição na 
França, com Quinze Alegrias do 
Casamento e com Grilhões de 
A m or, de Martial D ’Auvergne, rico 
em exemplos e anedotas. Outra 
obra da mesma época —  A s  Novas 
Novelas —  é a primeira a manifes
tar a influência italiana.

Traduzido pela primeira vez em 
língua francesa, por completo, o 
Decamerão apareceu com nova 
versão no século XVI, por obra de 
Antoine le Maçon, secretário da 
rainha de Navarra, Margarida* 
d’Angoulême. Ela imprimiu um 
amplo noveleiro, interrompido por 
sua morte, pouco depois da septua
gésima novela. Deu-se o nome de 
Heptamerão a esta coleção, a mais 
importante do século XVI e talvez 
de toda a antiga novela francesa.

No mesmo século, por volta do 
ano de 1559, Jorge Montemor — 
com sua Diana —  inicia a tradição 
novelística na literatura portu
guesa. Com essa obra espalha-se 
pela Europa, através de numerosas 
imitações espanholas, inglesas e
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francesas, o gosto pelas novelas bu
cólicas, que predominaria, desde o 
fim do século XVI, sobre o ro
mance de cavalaria. A novela por
tuguesa mais famosa da  época é a 
sentimental Menina e Moça, de 
Bernardim Ribeiro.

Também na Espanha a novela 
italiana proliferou, surgindo uma 
tradução completa do Decamerão e 
de outras novelas, em 1429. Tendo 
esse esquema de composição literá
ria por modelo, Cervantes* escreve 
as Novelas Exemplares, em 1613.

No século XVII, na França, 
além das coleções do tipo tradicio
nal, surgiram as novelas sentimen
tais, que deram origem aos roman
ces psicológicos. Um exemplo é a 
obra A  Princesa de Clèves (1678), 
da Senhora de La Fayette. Entre 
1664 e 1691, La* Fontaine publi
cou seus contos jocosos, que na 
primeira série chamaram-se N ove
las em Versos.

0  século XVIII, sob o signo do 
Classicismo*, marcou o desapare
cimento da novela na França e na 
Inglaterra. Dessa época em diante 
ela só encontrou expressão na lite
ratura sentimental.

Anedótica ou psicológica

Excepcionalmente, a Inglaterra 
de fins do século XIX viu surgir as 
novelas de Oscar Wilde*: O Crime 
de Lorde Arthur Savile (1891).

Na América do século XIX de
senvolve-se o gênero short-story, 
termo que subentende sempre uma 
estória que deve atender a duas 
condições: dimensões reduzidas e 
destaque à conclusão. O gênero 
tem como principais representan
tes: Nathamel Hawthorne*, Edgar 
A. Poe*, Bret Harte* e Henry Ja
mes*. No entanto, os objetivos 
desta nova corrente degenera- 
ram-se rapidamente, dando origem 
às novelas divertidas de Mark 
Twain*, na década de 80. A novela 
reveste-se de um tom humorístico e 
aproxima-se da anedota; são intro
duzidos os elementos da ironia lite
rária; a análise psicológica, comum 
à novelística da primeira etapa, de
saparece. Nessa epoca aparecem as 
novelas de 0 ’Henry*, que represen
tam  o ponto máximo da tendência 
anedótica na América do Norte.

Na novela russa destaca-se 
Puchkin*, que, entre as novelas 
mundanas e monótonas de Mar- 
linsk, Kalachnikov, Vonliarliarsk, 
Sologub e Lermontov*, é o único 
que possui uma trama bem cons
truída. Suas obras mais conhecidas 
são A Tempestade, O Mercador de 
Ataúdes e Narrações de Bielkine. 
Logo em seguida surge Gógol*, 
que, durante muitos anos, colecio
nou anedotas para desenvolvê-las 
nas novelas O Capote, O Casa
mento, O Nariz e O Revisor. 
Pouco depois, surge o mais impor
tante representante do gênero — 
Tchekov* — , cuias obras mais co
nhecidas são Polinka, Um Homem  
Conhecido, Um Caso de Clínica 
Médica e Uma Noite A troz.

Em Portugal, o século X IX  é 
marcado praticamente por um 
único novelista, o passional Ca
milo Castelo* Branco. Sua coletâ
nea Novelas do Minho, publicada 
entre 1875 e 1877, constitui-se de 
oito novelas ou biografias “enove-

A lexandre Puchkin daria ênfase 
m aior à elaboração da tram a.

C o m  A nton Tch e k o v o gênero atin 
giu m om entos de grande perfeição.

C . Castelo Branco, passional e soli
tário na novelística portuguesa.

Itália, século X X : outros percorrem  Th o m a s  M ann seria consagrado 
o cam inho de B occaccio . c o m  a novela realista alem ã.

ladas” : Gracejos que M atam, O Co
mendador, O Cego de Landim, A  
Morgada de Ramariz, O Filho N a
tural, Maria Moisés, O Degregado 
e A Viúva do Enforcado.

A grande tradição da novela ita
liana continua a ser enriquecida 
nos fins do século XIX  e no século
XX. Destacam-se Antonio Fogaz- 
zaro (1842-1911), com Fedele e 
Outras Histórias; Giovanni 
Verga*, com Nedda (primeira no
vela de ambiente siciliano); Gabriel 
D ’Annunzio*, com Novelle delia 
Pescara; e Luigi Pirandello*, que 
tem 246 novelas agrupadas no vo
lume Novelas por Um Ano.

No entanto, um dos maiores no
velistas do séculq XX pertence à li
teratura alemã. E Thomas Mann*, 
que se consagrou no gênero com A  
Morte em Veneza (1913). Na mo
derna literatura russa destacam-se: 
Leonid Leonov (1899- ), com 
A  Conquista de Velikochunsk, e 
Alexandre Soljenítsin (1924- ), 
com Um Dia na Vida de Ivan 
Denissovitch.

A moderna literatura norte-ame- 
ricana conta, entre outros nomes 
importantes, com William Faulk- 
ner*, com Vá, Moisés, e Outras Es
tórias (1942); Carson Mac Cullers, 
com Balada do Café Triste (1950); 
Ernest Hemingway*, com O Velho 
e o Mar (1952). Na literatura in
glesa são famosas as novelas de D. 
H. Lawrence* — O Oficial Prus
siano e Outras Histórias (1914); de 
Graham Greene* — O Terceiro 
Homem  (1950); e William Somer- 
set M augham , com seu volume 
Novelas Completas.

Na literatura latino-americana 
não existem novelas, na acepção 
que o termo tem em português. No 
entanto, algumas obras poderiam 
ser classificadas na polêmica con- 
ceituação de novela, como: La in- 
creíble y  triste historia de Ia Cân
dida Eréndira y  su abuela 
desalmada (1972;, de Gabriel 
Garcia Márquez (1928- ); 
Aura  (1962), de Carlos Fuentes 

1928- ); La última niebla 
1935}, dc M aria L uisa Bombal

(1910- ); La invención de M o
rei (1940), de Adolfo Bioy Casares 
1914- ); Los cachorros 
1966), de Mario Vargas Llosa 
1936- ); E l pozo  (1939), de 

Juan Carlos Onetti (1909- ).
No Brasil, quase inexiste a tradi

ção de novela. No século XIX , 
Coelho* Netó foi um dos que se de
dicaram ao gênero, escrevendo 
Prata (1894), Sertão (1896) e Treva 
(1906).

No século XX, praticou-se even
tualmente o gênero. E o caso de 
Jorge Amado (1912- ), com 
Velhos Marinheiros (1962) e Pasto
res da Noite  (1964); Lúcio C ar
doso (1913-1968), com M ãos Va
zias e Os Desconhecidos (1940); 
Adonias Filho (1915- ), com 
Léguas de Promissão (1968); e 
José J. Veiga (1915- ), com A  
Hora dos Ruminantes (1968).

VEJA TAM BÉM : Conto; Estilo;
Literatura; R om ance.
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0 CAVALEIRO 
INEXISTENTE

Na Inglaterra, a vasta produção de 
W . S . M au gh am  ficaria fam osa.
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Campos abertos e extensas 
planícies compõem a paisagem lo
calizada ao sul da junção do rio 
Nilo com os rios Sobat e Bahr el 
Ghazal, na região sul do Sudão*. 
Duas estações bem demarcadas 
condicionam a vida dos habitantes: 
a das chuvas, quando o território se 
torna pantanoso, e a da seca, em 
geral muito severa.

Durante a primeira, que vai de 
abril a meados de novembro, os ha
bitantes evitam as depressões inun
dadas pelos rios da região e procu
ram as aldeias construídas no topo 
de elevações arenosas do terreno. 
São lugares mais secos, protegidos 
das inundações e dos insetos que 
vivem nas aguas paradas das bai 
xadas. E na estaçao seca são obri
gados a abandonar as aldeias — 
cujas reservas de água logo aca
bam —  e sair à procura de lagoas 
e rios. Nessa época, não constroem 
aldeias, mas simples acampamen
tos próximos às fontes de água e 
pesca.

Os habitantes dessa região são 
os Nuer, povo nilótico-africano.

A im portância do gado

A pecuária é a principal ativi
dade econômica dos Nuer. As pas
tagens são propriedades coletivas. 
Cada família possui uma quanti
dade de cabeças que mantém o sus
tento da casa, já  que sua alimenta
ção se baseia sobretudo no leite e 
seus derivados, complementada por 
peixes e pelo painço (espécie de mi
lho miúdo).

Em tempo de seca, quando os re
banhos são levados pelos homens 
para regiões distantes à procura de 
pastagens, a alimentação é comple
mentada por produtos provindos 
da horticultura.

As mulheres e crianças encarre
gam-se da ordenha; os homens tra
tam do resto: levam e trazem o 
gado dos pastos e cuidam de assis
ti-lo. O movimento dos Nuer nas 
duas estações e seu seminoma- 
dismo decorrem também da neces
sidade de procurar água e bons 
pastos para o gado.

Essa atividade de pastoreio 
m arca profundamente a vida deste 
povo e também rege as relações so
ciais. Os nomes pessoais, por 
exemplo, são tomados ao gado. 
(Um rapaz pode ser chamado pelo 
nome de seu touro favorito ou por 
um nome que lembre as caracterís
ticas físicas deste.) A preocupação 
com o gado aparece claramente no 
contato com os povos e tribos vizi
nhas. A causa mais comum das 
disputas internas e das guerras com 
populações próximas é a ocupação 
das pastagens.

Os rituais também estão relacio
nados ao pastoreio. As cerimônias 
Nuer são sempre acompanhadas de 
sacrifícios de gado bovino ou 
ovino. O mesmo ocorre com as re
lações de parentesco*: num casa
mento*, é comum o abate ou a 
troca de gado entre as famílias dos 
noivos. Geralmente, o noivo pre

senteia a família da noiva com uma 
parte da manada de seu pai. De
pois, essas cabeças são distribuídas 
principalmente entre os tios pater
nos da moça.

Como a produção de leite não é 
contínua (depende da freqüência de 
nascimento ae bezerros), e como as 
reservas familiares de gado sofrem 
flutuações em razão de epidemias 
ou casamentos, existe entre os 
Nuer um espírito de cooperação e 
solidariedade muito desenvolvido. 
A família nuclear, unidade econô
mica básica, não é auto-suficiente; 
todas as atividades são coletivas.

A estrutura social

A população Nuer está distri
buída em aldeias pertencentes a di
versas tribos. C ada tribo* está divi
dida em segmentos primários que 
contêm segmentos secundários, 
subdivididos ainda em segmentos 
terciários. Cada um dos segmentos 
tem vida autônoma, nome próprio, 
um sentimento comum de solidarie
dade e um território exclusivo. Os 
segmentos menores são conjuntos 
de aldeias compostas por grupos 
domésticos e de parentesco, entre 
os quais há  grande coesão: ocupam 
um território compacto e têm in
tenso relacionamento. Entretanto, 
as divisões entre esses segmentos 
não são percebidas como perma
nentes e imutáveis, e os limites en
tre eles se ampliam ou restringem, 
dependendo das situações que se 
tem de enfrentar. Existe uma oposi
ção entre os segmentos primários 
de uma tribo, m as dentro de cada 
um deles uma nova oposição se ins
tala  entre suas subdivisões^ secun
dárias, que por sua vez contêm gru
pos que se distinguem (segmentos 
terciários), embora se sintam como 
integrantes dos segmentos maiores. 
Essas divisões têm grande impor
tância política porque determinam 
as alianças possíveis. Uma guerra 
entre um segmento terciário e um

secundário, por exemplo, deve mo
bilizar os segmentos terciários 
complementares ao que iniciou a 
guerra, em seu favor. Essa aliança, 
no entanto, não é permanente: esses 
segmentos podem vir a enfrentar-se 
como inimigos e, nesse caso, resol
verão suas disputas sem envolver 
segmentos de mvel superior.

As comunidades que compõem 
as unidades menores são as que 
mais freqüentemente se envolvem 
em disputas políticas. Para evitar 
que as divergencias se ampliem e se 
tornem mais graves, em geral bus- 
ca-se a mediação de um chefe polí
tico. Esse é o instrumento pelo qual 
os grupos, linhagens* ou aldeias e 
segmentos menores entram em con
tato.

No caso de grupos ou segmentos 
maiores, a população é mobilizada 
para  a luta por “profetas” —  ho
mens possuídos pelos “espíritos do 
céu” — , sendo essa uma das únicas 
situações em que cada indivíduo se 
sente e age como membro da tribo. 
Em tempos de paz, sua vida de
corre no âmbito de uma comuni
dade bem menor e bastante coesa, 
onde as relações com os demais 
membros são freqüentes e intensas.

As guerras com povos vizinhos 
e a intrusão árabe-européia tive
ram , sem dúvida, uma função inte- 
grativa, que proporcionou maior 
solidariedade intertribal, efetivada 
através da atuação dos “profetas” .

O sistema político Nuer é iguali
tário, mas facilmente atribulado 
pela violência, pois não existe auto
ridade central ou um corpo de ju i
zes. Os chefes “pele-de-ieopardo” 
são mediadores rituais nas conten
das políticas, mas não têm autori
dade sobre os demais membros do 
grupo. Seu papel e importância 
política provem do fato de que in
terpretam as contendas em termos 
dos mecanismos estruturais que re
gulam as relações entre os grupos. 
O poder de decisão está nas mãos 
dos homens maduros que exercem

um tipo de liderança difusa. Suas 
opinioes são geralmente aceitas e 
respeitadas. A linhagem, idade, po
sição na família, alianças matrimo
niais, riqueza em gado, valor como 
guerreiro, oratória e poderes rituais 
são alguns dos atributos pessoais 
que mais influem na escolha do 
líder. Não existe, porém, um go
verno institucionalizado.

O sistema de parentesco dos 
Nuer baseia-se em linhagens e 
clãs*. Entre os membros de um 
mesmo clã o casamento é proibido 
e as relações sexuais são considera
das incestuosas.

Cada clã comporta uma subdivi
são em duas linhagens, que se ra
mificam em duas linhagens meno
res, que se bifurcam. Da mesma 
forma, essas bifurcações dividem-se 
novamente, formando linhagens 
ainda menores. Existem linhagens 
máximas, maiores, menores e míni
mas. Os clãs e linhagens têm no
mes, símbolos e rituais próprios, e 
observam determinadas regras que 
explicitam sua m útua relação ceri
monial.

As linhagens Nuer, apesar de 
não serem comunidades corporati
vas e localizadas, geralmente estão 
associadas a unidades territoriais, e 
são vistas como suas representan
tes. Cada comunidade apresenta 
uma variedade de linhagens, em
bora uma delas seja indiscutivel
mente dominante.

Há clãs com uma posição supe
rior em algumas aldeias. Seu prestí
gio não corresponde, no entanto, a 
uma preponderância numérica, 
mas sim ao fato de ser o mais an
tigo de uma comunidade ou o fun
dador de uma aldeia. A dispersão 
dos parentes é explicada por dispu
tas, desentendimentos, casamentos 
intertribais ou entre segmentos.

A população masculina adulta 
estratifica-se em grupos com base 
na idade. Os rapazes, por uma ceri
mônia de iniciação que lhes deixa 
cicatrizes para toda a vida, passam 
de meninos a homens e começam 
a fazer parte de um novo grupo de 
idade. Desde a iniciação até a 
morte, o indivíduo permanece 
membro de seu grupo de idade. Es
ses grupos não formam um ciclo, 
mas um sistema progressivo, na 
medida em que os nomes que os 
grupos se atribuem não se repetem, 
e cada um continua a existir na 
lembrança dos Nuer mesmo após a 
morte de seus membros.

Mas esses grupos não têm fun
ção corporativa, embora seus mem
bros possam agir conjuntamente e 
encontrar-se num local determi
nado.

O comportamento de um jovem 
Nuer é determinado pela posição 
das outras pessoas nos grupos de 
idade. Quando um menino passa 
da categoria “criança” à categoria 
“homem”, suas funções, deveres e 
privilégios domésticos sofrem gran
des alterações. Sua situação alte- 
ra-se também na aldeia ou tribo; 
transforma-se em guerreiro, rece
bendo de seu pai ou tio uma lança, 
e em pastor de gado, pois recebe 
igualmente um boi, do qual tom a o 
nome.

VEJA TAM BÉM : África; Sudão.O  valor do guerreiro 6 um  atributo que influi na escolha dos líderes Nuer.



32 Números Complexos

Números 
Complexos

Uma das principais atividades 
dos matemáticos do Renasci
mento* italiano era a resolução de 
equações* polinomiais (isto é, 
equações da forma a„ +  a ,x  +
. .  . +  s^x" =  0). Nesse campo de 
atividade, sobressaem os nomes de 
Girolamo Cardano* (ou Cardan), 
Nicolo Tartaglia* e Rafael Bom- 
belli*.

Apesar de não dispor de méto
dos gerais nem tampouco de teore
mas fortes, esses matemáticos, ao 
tentar resolver seus problemas, 
conseguiram resultados por vezes 
surpreendentes.

Como exemplo do tipo de difi
culdade com que eles lutavam, 
basta notar que a notação algébrica 
moderna (os sinais + ,  —, = ,  o uso 
de letras do alfabeto para designar 
quantidades desconhecidas, etc.) 
ainda não havia sido inventada: 
uma equação era escrita em pala
vras, assim como todo o desenvol
vimento de uma dedução.

Tartaglia e Cardan têm seus no
mes ligados à resolução das equa
ções cubica e quártica (ou seja, dos 
polinómios genéricos de 3.° e 4.° 
graus). E foi a partir dessa resolu
ção que os números complexos sur
giram na matemática.

No tempo de Cardan, os núme
ros* irracionais J á  haviam sido 
aceitados como números, apesar de 
ainda constituir um problema do 
ponto de vista da  fundamentação. 
Os números negativos, por sua vez, 
deram origem a dificuldades maio
res, mas a noção de sentido de dire
ção em uma reta fazia-os pelo me
nos plausíveis. De qualquer modo, 
se um algebrista decidisse negar a 
existência de números irracionais 
ou negativos, bastava-lhe dizer, 
como os antigos gregos, que as 
equações

x2 -  2 =  0

x +  2 =  6 
não eram resolúveis. De modo se
melhante os matemáticos contorna
vam os problemas relacionados 
com raízes quadradas negativas, 
afirmando que equações como

x2 +  1 =  0 
não tinham solução. Na verdade, 
não havia necessidade de preocu
par-se com raízes quadradas de nú
meros negativos, pois os problemas 
em que elas surgiam — geralmente 
envolvendo a resolução de uma 
equação do segundo grau_—  efeti
vamente não tinham solução.

Entretanto, a situação mudou ra
dicalmente com a resolução da 
cúbica por fórmula. De fato, 
mesmo que as três raízes de uma 
equação do terceiro grau sejam nú 
meros reais diferentes de zero, a 
fórmula de Cardan-Tartaglia en
volve inevitavelmente raízes qua
dradas de números negativos. Por 
exemplo, a equação xf  — 15 x — 
4 — 0 tem como única raiz positiva 
o valor x=  4. Contudo, a resolução 
de Cardan para essa equação leva 
à expressão

G . Cardan (à esquerda) e N . Tartaglia —  autor do "Tra ta d o  Geral de N ú m e 
ros e M ed id as" (à direita) —  obtiveram  resultados surpreendentes.

Leibniz (à esquerda) redescobriu os núm eros com plexos que m otivariam  a 
teoria das funções analíticas form ulada por A . L. C a uchy (à direita).

=  V 2
+ V 2 — V -  121.

A questão que passou a preocu
par os algebristas era como relacio
nar a raiz da cúbica, obtida através 
da fórmula de Cardan-Tartaglia, 
com a raiz obtida por outros méto
dos; no exemplo acima como rela
cionar 4 com __ _________

V 2 -W -1 2 I  + V 2 -V -1 2 1  
A esta altura, Bombelli teve o 

que ele próprio chamou de “ um 
pensamento louco”. Notando que 
os radicandos das raízes cúbicas 
que resultam da aplicação da fór
m ula diferem apenas por um sinal, 
supôs que os próprios radicais se 
relacionassem da mesma maneira. 
Assim, para cada radical cúbico 
obtido haveria um a “parte real” e 
um a “parte imaginária ’; quando os 
dois radicais sao adicionados, as 
partes reais se adicionam, assim 
como as partes imaginárias. A 
soma destas últim as, no entan to , c

zero, e assim resta apenas a parte 
real. Na equação x3 — 15x —
— 4 =  0, a raiz é obtida determi- 
nando o número a +  b V 1. oue 
é raiz cúbica de 2 +  V — 121. e 
o número a — h V — 1 que é raiz 
cúbica d e 2 —V —121. Sabendo que 
a =  2 (pois 2a deve ser 4), Bom
belli achava para b o valor 1; a so
lução da equação é alcançada fa
zendo x =  (a +  bV — 1) +  (a —
-  b V —T }_=  (2 + V — 1) + 
+  (2 -  y T - T )  =  4 .

Quando foi feita, a descoberta de 
Bombelli não foi de m uita valia na 
resolução de equações cúbicas, 
pois para determinar os números 
a +  bV —1 e_ a — bV  — 1 que, 
adicionados, dão a raiz da equa
ção, é preciso conhecer de antemão 
essa raiz. Sem conhecê-la, qualquer 
tentativa de determinar algebrica- 
mente os números a e b leva à pró
pria equação de terceiro grau cuja 
solução se procurava, de modo que
ae re to rna  ao ponto  inicial-

Por essa razão, os números com
plexos —  como são chamados os 
números da forma a +  b V — 1 — 
permaneceram ainda durante al
gum tempo no ostracismo matemá
tico, só sendo chamados à luz com 
o desenvolvimento da álgebra*.

O s complexos com o estrutura 
algébrica

Até o fim do século XVII, os nú
meros complexos permaneceram 
esquecidos; nessa época, merece
ram a atenção do matemático ale
mão Gottfried Wilhelm Leibniz*, 
que, para grande admiração de 
seus contemporâneos, fatorou x4 
+  a 4 em
(x +  a V V ~ T )  (x -  aVy r ~ T )  
(x +  a V -  ' J -  1) (x -  a V - V -  1), 

isto é, no produto de quatro núme
ros complexos. Em 1777, Leonhard 
Euler* introduziu a notação i para 
designar V — 1; com isso, os núme
ros complexos passaram  a ser es
critos, na notaçao moderna, como 
a +  ib.

Mas foi somente com o surgi
mento da álgebra abstrata, no sé
culo XIX, que o conjunto dos nú
meros complexos ganhou uma 
estruturação algébrica formal. Isso 
foi feito pelo inglês William Rown 
Hamilton*, que passou a conside
rar um número complexo a +  ib 
como um par ordenado (a, b) de 
números reais; Hamilton definiu 
operações de adição e multiplica- 
çao abstratamente, sobre o con
junto dos números complexos, obe
decendo às regras:

(a,b) +  (c,d) =  (a +  c, b +  d)

(a,b) x (c,d) =  (ac — bd, ad +  bc). 
Ao escrever um número complexo 
na forma a +  ib —  e lembrando 
que i2 =  — 1 — , as regras de adi
ção e multiplicação se transfor
mam em
(a +  ib) +  (c +  id)= (a +  c) +  
+  i (b +  d)

(a +  ib) x (c +  id)= (ac — bd) +  
+  i (ad +  bc).

Com a contribuição de Hamil
ton, os números complexos passa
ram  a ser vistos como vetores do 
plano, fundamentando-se assim 
um a interpretação já  vislumbrada 
por C. F. Gauss*: este havia de
monstrado que um número com-

filexo a +  ib pode ser escrito na 
orm a a +  ib =  p  ei6= p  (cos 6 +  

+  isen 6 ), onde p  =  V a 2 +  b2 
é o módulo do vetor (a,b); 9 é o ân
gulo que esse vetor forma com o 
eixo das abscissas, e e é a base dos 
logaritmos* neperianos.

Nessa interpretação, a multipli
cação de um número complexo por 
outro pode ser encarada como ope
ração que envolve uma rotação e 
um a homotetia (isto é, uma expan
são).

Os números complexos consti
tuem a motivação da teoria das 
funções* analíticas, ramo da aná
lise fundado por Augustin Louis 
Cauchy*. Na ciência aplicada, são 
muito usados, sobretudo na descri
ção matemática de circuitos elétri
cos de corrente alternada.
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Números 
Irracionais e 

Transcendentes

Fundada por Pitágoras* de Sa- 
mos, a escola pitagórica floresceu 
entre os séculos VI e V a.C., e o 
efeito de suas doutrinas matemáti
cas fez-se sentir continuamente du
rante os séculos seguintes. É em 
grande parte devido aos pitagóricos 
e seus discípulos posteriores que o 
século V a.C. é chamado a “ idade 
heróica da matemática” ; nunca an
tes — ou mesmo depois —  homens 
com tão pouco nas mãos se dedica
ram à resolução de problemas ma
temáticos de importância tão fun
damental.

Para os pitagóricos, a natureza 
se explicava através de números in
teiros e de suas frações. Nisso resi
dia a pedra fundamental de sua 
doutrina e a motivação para seu 
trabalho.

O s irracionais —  um choque

A fé pitagórica no número in
teiro como base da organização do 
mundo sofreu um duro golpe com 
uma descoberta relativamente sim
ples, feita em meados do século V 
a.C. O problema caracterizou-se da 
seguinte forma; se os números in
teiros e suas frações —  isto é, os 
números racionais —  são suficien
tes para descrever todas as coisas, 
nada mais natural do que esperar 
que eles bastem para expressar os 
fatos da geometria. Deve ser possí
vel exprimir, por exemplo, o com
primento da diagonal de um qua
drado de lado unitário através de 
um número racional.

Mas, ao tentarem fazer isso, os 
pitagóricos descobriram com 
grande surpresa que tal número 
não é racional, isto é, não se es
creve na forma m/n, com m  e n in
teiros.

Uma das demonstrações mais 
elementares disso é atribuída a Ar- 
quimedes*. Considerando-se um 
quadrado de lado unitário, cuja 
diagonal tem o comprimento de d, 
pode-se afirmar, pelo teorema de 
Pitágoras, que d 2 =  l 2 +  l 2 =  
=  1+ 1  =  2. Logo, d =  V2. Se V2 
fosse um número racional, poderia 
ser escrito na forma m /n, onde m  
e n são números inteiros; pode-se 
ainda supor que m  e n são primos 
entre si, ou seja, não têm divisores 
comuns. Elevando ao quadrado 
ambos os membros da expressão 
V ?  =  m/n, obtém-se 2 =  m 2/n 2, 
ou seja, m2 =  2n2. Isso significa 
que m 2 é par, e que, portanto, m 
também é par. Logo, m pode ser es
crito na forma m =  2p, onde p  é 
um número inteiro.

Substituindo m  por 2p  na igual
dade m 2 =  2n 2. obtém-se 2n2 =  
= 4p 2, o u n 2 =  2p2. E isso significa 
que n 2 é par, ou seja, que n é par.

Se m  e « são pares, eles têm ao 
menos o número 2 como divisor 
comum, o que contraria a hipótese 
de que m t  n são primos entre si. 
Logo, V T  não pode ser expressa

Irracionais e Transe

A rq uim ede s (á direita) dem onstrou a irracionalidade dos núm eros, golpe à escola de Pitágoras (à esquerda).

cojjio uma fração racional, isto é, 
V2 não é um número racional.

Os matemáticos gregos reagiram 
de forma dogmática a essa consta
tação: passaram a considerar que 
VT, assim como VT, VT, VT, etc., 
não são realmente números. Foi so
mente muito depois, entre os sécu
los XII e XVI d.C., que tais núme
ros voltaram a “existir” .

O matemático italiano G. Cre- 
mona (1114-1187), por exemplo, 
em seu Opus Arithmeticae  (1167), 
referiu-se a esses números como 
numeri irrationalis; o Liber A baci 
(1202), de Leonardo de Pisa 
(1180-1250), traz a denominação 
numeri fic ti. Foi somente a partir 
da publicação da Arithmetica Inte
gra (1544), de Michael Stifel 
(1487-1567), no entanto, que a no
menclatura “números irracionais” 
foi definitivamente incorporada à 
linguagem matemática (Stifel tam 
bém popularizou o uso dos símbo
los +  e — para designar as opera
ções de adição e subtração).

O reconhecimento dos irracio
nais como números, porém, não 
trouxe muitos esclarecimentos so
bre seu relacionamento com os nú
meros racionais. A resolução desse 
problema seria alcançada apenas 
no fim do século XIX, quando se 
iniciou o processo de aritmetização 
da análise* (durante o qual se tor
nou imperioso obter uma caracteri
zação formal e precisa da noção de 
número* real). Ficou inteiramente 
claro, na época, que todo número 
irracional e o limite* de uma se
qüência de números racionais.

O desenvolvimento da análise 
trouxe ainda algumas surpresas aos 
matemáticos do século XIX , com 
respeito à quantidade de números 
racionais quando comparada com 
a quantidade de números irracio

nais: o trabalho do alemão Georg 
Cantor* na área da teoria dos con
juntos* tornou claro que existem 
muitíssimo mais números irracio
nais que números racionais.

A análise moderna, além de esta
belecer a verdadeira posição dos 
números irracionais entre os núme
ros reais, trouxe também solução 
para outros problem as na área da 
teoria dos números*: a demonstra
ção de que certos números muito 
importantes são transcendentes.

N úm eros algébricos e núm eros 
transcendentes

Diz-se que um número real é al
gébrico se ele é raiz de um polinó
mio a_ +  a ,X  +  a jX 2 + _ . . . +  
+  a„X , cujos coeficientes 
a„,a, . . ,a„ são inteiros. Se
gue-se que todo número racional é 
algébrico: se p  é racional, então 
p=  m/n, com m  e n inteiros; por
tanto, p  é raiz do polinómio nx — 
-m .Outrosexem plos de números al
gébricos são Y 2  (raiz do polinómio 
X 2 — 2), 3V 5 (raiz do polinómio 
X 3 — 5), etc.

Mas nem todos os números irra
cionais são algébricos, como mos
trou o francês Joseph Liouville 
(1809-1882).

Em 1844, o matemático cons
truiu uma extensa classe de núme
ros não algébricos. Esses números 
passaram a ser chamados “ trans
cendentes” .

A demonstração da existência de 
números transcendentes lançou os 
matemáticos do século XIX à pro
cura de demonstrações de que os 
números n e e (base dos logarit
mos neperianos) são transcenden
tes —  do que ja  se suspeitava há 
muito tempo. Em 1873, o matemá
tico francês Charles Hermite

(1822-1901) conseguiu provar que 
e é transcendente, mas o número n 
mostrou-se um problema mais 
complicado. Mesmo sua irraciona
lidade só foi demonstrada em 1770.

Uma prova —  extremamente 
complicada —  de que n  é transcen
dente foi finalmente encontrada em 
1882, pelo alemão C. L. F. Linde- 
mann (1852-1939).

A demonstração da transcendên
cia de 7i resolveu, depois de 25 sé
culos, o problema da quadratura 
do círculo: utilizando apenas régua 
e compasso, construir um qua
drado de área igual à de um círculo 
dado. Para que a quadratura do 
círculo seja possível, é necessário 
que 71 seja raiz de um polinómio 
com coeficientes inteiros, isto é; 
que ti seja algébrico. Como 71 e 
transcendente, fica claro que não é 
possível realizar a quadratura do 
círculo.

Em 1934, Aleksander Gelfond 
(1906-1968) demonstrou que a b é 
transcendente se a for um número 
algébrico qualquer diferente de 0 
ou l e i ,  um numero algébrico não 
racional.

Mas, em matemática, a resposta 
a um a questão faz com que surjam 
muitas outras: não se sabe, por 
exemplo, se a b é transcendente 
quando a e b são transcendentes.

De modo geral, a teoria dos nú
meros transcendentes é —  como a 
teoria dos números em geral —  um 
campo que resiste às explorações 
mais insistentes: as demonstrações 
são sempre muito complexas e a 
quantidade de teoremas gerais 
muito pequena.

VEJA TAM BÉM : Aritmética: N ú
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Números Reais

A expressão “ número real” pas
sou a fazer parté do vocabulário 
matemático muito antes que o pró
prio conceito que ela designa fosse 
rigorosamente definido e funda
mentado (o que só aconteceu no 
fim do século XIX). Isso se deveu 
à dificuldade de definir o que seja 
um número* irracional, sentida já 
no século V a.C. quando de sua 
descoberta.

Para o matemático renascentista 
por exemplo, um número irracional 
era simplesmente um número que 
não fosse racional, como por exem
plo V2. O termo indicava apenas 
que o numero em questão não pode 
ser escrito na forma m /n, com m  e 
n primos entre si. Os números irra
cionais eram, assim, caracterizados 
através de uma propriedade a que 
eles não satisfazem (a de poder ser 
escrito como uma fração racional).

O freqüente aparecimento de nú
meros irracionais em problemas 
matemáticos corriqueiros serviu 
como ponta de lança para o reco
nhecimento dos números irracio
nais como entidades matematica
mente existentes. Isso mostrava que 
ambas as classes de números esta
vam intimamente relacionadas, o 
que sugeria e justificava sua reu
nião em uma unica classe: o con
junto dos números reais.

No entanto, essa constatação 
não lançou nenhuma luz sobre o 
que é um número real. Isso só foi 
conseguido durante o processo de 
revisão do cálculo*.

O cálculo diferencial e integral, 
ou simplesmente o cálculo, é a dis
ciplina m atemática fundada no fi
nal do século XVII por Isaac New
ton* e Gottfried W. Leibniz* com 
a descoberta de que o cálculo de 
áreas (isto é, o cálculo integral*) e 
o cálculo de tangentes (o cálculo 
diferencial) são processos inversos. 
Tal reconhecimento, expresso no 
teorema fundamental do cálculo, é 
um a poderosa ferramenta de pes
quisa científica: foi através do cál
culo que Newton construiu sua 
nova mecânica.

Entretanto, na fase heróica do 
cálculo, que se estendeu por todo o 
século XVII, faltava à nova disci
plina uma fundamentação mais ri
gorosa; o cálculo mal passava de 
um agregado de regras operacio
nais como afirmou George Berke
ley*. Todavia, ignorando seus críti
cos, o cálculo justificava sua 
existência não pelo rigor de sua 
fundamentação, mas pela fecundi
dade dos resultados a que dava ori
gem. Nessa fase, a bandeira do cál
culo era a famosa frase de Jean Le 
Rond d’Alembert*: “ Sigamos em 
frente que a fé virá” .

Ao fim do século XVIII, porém, 
o período heróico do cálculo alcan
çou suas limitações: por um lado, 
a continuidade prática sem funda
mentos havia dado lugar a um acú
mulo de imprecisões; por outro, a 
experiência até então acumulada já  
era suficiente para que se come
çasse a refletir a respeito dos fun
damentos que justificassem toda

aquela prática. Essa busca das ba
ses do cálculo marcou todo o início 
do século XIX, e conduziu à funda
mentação da teoria dos números 
reais.

Seqüências e limites

Para que o cálculo se estrutu
rasse rigorosamente, era necessário 
que fosse formulada sem ambigüi
dades a noção de limite*. Foi no 
processo de definir limite que o sis
tem a numérico real entrou para a 
ordem do dia.

Dada uma seqüência a ,, aj, . . ., 
a„, . . .  de números reais, diz-se 
que o número real a é o limite da 
seqüência se o valor absoluto da di
ferença entre os termos da seqüên
cia e o número a ficar tão pequeno 
quanto se queira, desde que se to
mem os termos a partir de um 
índice suficientemente grande. 
Uma seqüência nessas condições é 
convergente. A diferença entre dois 
quaisquer de seus termos é, em va
lor absoluto, menor que qualquer 
quantidade positiva prefixada, 
desde que esses termos sejam tom a
dos a partir de um índice suficiente
mente grande. Seqüências que sa
tisfazem a essa propriedade são 
denominadas sequências de Cau
chy*. Assim, toda seqüência con
vergente é uma seqüência de Cau- 
chy; ou seja, reciprocamente toda 
seqüência de Cauchy de números 
reais tem um limite.

Mas isso não vale para os núme
ros racionais: existem seqüências 
de Cauchy de números racionais 
que convergem a números irracio
nais. Para construir uma seqüência 
dessas, basta considerar um nú
mero irracional z qualquer e consi
derar a seqüência z ,, z2, zv  . . . de 
suas aproximações racionais. Se z=  
=  ti, então z, =  3, 1, z2 =  3, 14, 
z3 =  3,141, z4 =  3,1415, etc. A se
qüência assim obtida é de Cauchy, 
m as ela não tem um limite no con
junto dos números irracionais: o li
mite (no exemplo, o número n ) per
tence ao conjunto dos números 
irracionais.

Todo número irracional pode ser 
expresso como limite de uma se
qüência de números racionais; e 
isso fornece a base para definir for
m al e rigorosamente a noção de nú
mero real.

Para definir número real, par
te-se do conjunto dos números ra
cionais: em primeiro lugar, for
ma-se o conjunto das seqüencias de 
Cauchy de números racionais. Em 
seguida, define-se sobre esse con
junto uma relação de equivalência, 
da seguinte forma: duas seqüências 
de Cauchy a,, aj, 
e b ,, bj, . . . são equivalentes se a 
seqüência das diferença a, —b , , a2— 
— b2 . . . converge para zero. Para 
cada seqüência de Cauchy, to
mam-se as que lhe são equivalen
tes, reunindo-as num conjunto; a 
seguir, forma-se um novo conjunto, 
cujos elementos são os conjuntos 
de seqüências de Cauchy equiva
lentes. A este último conjunto dá-se 
o nome de conjunto de números 
reais; assim, um número real é um 
conjunto de seqüências de Cauchy 
equivalentes.

Apesar de pouco intuitiva, essa 
definição de número real traduz
fie lm en te  a situação dos  núm eros

N e w to n (à esquerda) conduziu suas pesquisas acerca do cálculo de acordo 
c om  princípios em piristas defendidos pelo enciclopedista d 'A le m b ert.

Berkeley criticou a falta de fundam ento teorico dos m étodos de cálculo.
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Estudos acerca da nupcialidade fornecem  inform ações fundam entais para a análise dos Índices de natalidade.

irracionais entre os racionais: uma 
seqüência de Cauchy de números 
racionais pode ter um limite no 
conjunto dos racionais, mas pode 
também não ter um limite nesse 
conjunto (isso ocorre se o limite é 
um número irracional). O limite da 
seqüência é único e bem determi
nado. Por outro lado, dado um nú
mero qualquer — racional ou irra
cional —  é sempre possível 
encontrar uma seqüência de núme
ros racionais que convirja para ele. 
Assim, é bastante natural identifi
car cada seqüência de Cauchy de 
números racionais com seu limite; 
entretanto, como para cada número 
real é sempre possível encontrar in
finitas seqüências de Cauchy que 
convergem para ele, é necessário 
identificar cada número real não a 
uma das particulares seqüenciais 
das quais ele é limite, mas à classe 
de todas as seqüências das quais 
ele é limite.

As estruturas de IR

A principal característica do 
conjunto dos números reais ( TR) é 
ser uma classe munida de uma 
certa estrutura* matemática. TR 
caracteriza-se como um corpo co
mutativo, isto é, TR é um grupo* 
com respeito à operação da adição, 
ao mesmo tempo em que o con
junto dos reais diferentes de zero é 
um grupo com respeito à operação 
de multiplicação.

Define-se também em FR uma 
relação, engendrada pela noção de 
menor (< ). Finalmente, a terceira 
caracterização de IR_pode ser feita 
através de uma noçao topológica 
que depende essencialmente da no- 
ção de distância: fazendo a identifi
cação habitual entre os números 
reais e os pontos de uma reta; a dis
tância entre dois números e dada 
pelo valor absoluto da diferença 
dos dois. Uma propriedade essen
cial da estrutura topológica de IR 
é a existência de um limite para 
toda a seqüência de Cauchy de nú
meros reais (daí dizer-se que IR é 
completo).

As três caracterizações de TR 
não estão simplesmente superpos
tas: elas se mantêm solidárias e 
vinculadas entre si. Dessa forma, 
as caracterizações algébrica e topo
lógica são compatíveis, no sentido 
de que, dadas duas seqüências de 
Cauchy a ,, aj, a3, . . .  e b ,, b2, b3,
. . ., convergentes respectivamente 
a a e b, têm-se as seqüências a, +  
+  b ,, aj +  b, . . . e a ,b ,, a,b2, . . ., 
que são também de Cauchy e con
vergem respectivamente para a +  
+  b e para ab.

Assim também são compatíveis 
as noções de ordem e sua caracteri
zação algébrica, pois se a < b , então 
a +  c <  b +  c para todo número 
real c; se a > O e  b > 0 , então ab> 0 .

As caracterizações algébrica to
pológica e de ordem determinam 
totalmente o conjunto dos números 
reais; assim, qualquer outro con
junto A que satisfaça às mesmas 
propriedades que TR é confundido 
com este; diz-se, então, que A e TR 
são isomorfos.

VEJA TAM BÉM : Estruturas Ma
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Nupcialidade

O estudo da nupcialidade tem 
por objetivo descrever o estado ma
trimonial de uma população e suas 
implicações demograficas. Embora 
a possibilidade de reprodução tam 
bém ocorra fora do casamento, o 
maior índice de nascimentos re
sulta de uniões sexuais relativa
mente estáveis e socialmente san
cionadas. Assim, a nupcialidade 
estâ ligada de forma direta ao es
tudo da natalidade*, um dos princi-

fiais elementos da  dinâmica popu- 
acional.

Nupcialidade e nascimentos

A idade da nubente, a duração 
da união e a proporção de pessoas 
casadas numa população são os as
pectos da nupcialidade que mais di
retamente se associam ao número 
de nascimentos.

O período reprodutivo da mulher 
inicia-se em média aos 15 anos e 
estende-se até os 45. Dessa forma, 
a mulher que se casa aos 30 limita 
indiretamente_o número de filhos, 
em comparação com outra que se 
casa mais jovem.

Em muitos países, o casamento 
ocorrido em idades tardias e a 
grande proporção de solteiros na 
faixa de 15 a 25 anos têm contri
buído para diminuir os índices de 
natalidade. Inversamente, nos paí
ses em que as pessoas se casam jo 
vens e a proporção de solteiros em 
idade reprodutiva é baixa, freqüen
temente ocorrem altos índices de

nascimentos, embora isso não seja 
uma regra. Por exemplo, nos Esta
dos Unidos e na França, onde a na
talidade é baixa, os casamentos se 
realizam, em geral, por volta dos 
20 anos.

O casamento também interfere 
na natalidade em função do tempo 
que dura; a ruptura da união, em 
qualquer fase do período reprodu
tivo, interrompe a capacidade efe
tiva de ter filhos. No entanto, esse 
efeito é transitório, pois os indiví
duos podem casar-se de novo.

Os padrões sociais

A idade e o número de vezes que 
as pessoas se casam dependem de 
padrões e de instituições sociais, 
além de fatores sócio-econômicos 
como educação, ocupação, nível de 
renda, etc.

Variações da estrutura etária das 
populaçoes, da mortalidade e dos 
movimentos migratórios afetam a 
nupcialidade. Por exemplo, a pro
porção de homens disponíveis para 
o casamento reduziu-se muito nos 
países que participaram  da Se
gunda Guerra Mundial, logo após 
o fim do conflito. O resultado foi 
um grande contingente de mulheres 
solteiras.

Em geral, nos grupos etários jo 
vens a proporção de solteiros é 
maior entre os homens, pois eles 
costumam casar mais velhos que as 
mulheres; nos grupos etários mais 
velhos, a proporção de solteiros é 
maior entre as mulheres. Isto se 
deve ao fato de que, na maioria dos 
países, a idade das mulheres ao ca
sar se concentra entre os 18 e 24 
anos; a seguir, as oportunidades de 
casamento diminuem. Para a popu
lação masculina, tal período pro

longa-se até os 40 anos. Desta 
forma, o número de homens soltei
ros tende a ser inferior, uma vez 
que boa parte do contingente mas
culino mais velho já  sofreu uma 
mortalidade mais extensa do que 
seu equivalente feminino. Assim, o 
número de homens de 25 a 29 anos, 
por exemplo, tende a ser menor do 
que o de mulheres de 20 a 24 anos, 
com as quais eles se casam.

Tendência histórica

As grandes alterações que se ve
rificaram nos níveis de natalidade 
e no ritmo de crescimento demo
gráfico durante os séculos XJX e
X X  despertaram a preocupação de 
muitos autores para a explicação 
do fenômeno. Observou-se, nos 
países que dispõem de dados histó
ricos em série, que as taxas de nup
cialidade flutuam, atingindo pontos 
altos e baixos, o que reflete em 
grande parte situações esporádicas, 
como guerras, crises econômicas e 
políticas populacionais.

O ano de 1870 revelou, para a 
França, um nível de nupcialidade 
bastante baixo, provavelmente em 
conseqüência da guerra com a 
Prússia. No entanto, nos períodos 
imediatamente posteriores as crises 
econômicas ou guerras, p número 
de casamentos aumenta. E o que se 
verificou, por exemplo, na França, 
Alemanha e Inglaterra, nos primei
ros anos após a Primeira Guerra 
Mundial.

Atualmente, os padrões de nup
cialidade tendem a taxas elevadas, 
tanto para nações desenvolvidas 
como para subdesenvolvidas, ex 
ceto alguns países como a Irlanda 
e a Suécia, onde a p roporção  de 
solteiros é elevada.
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As taxas de nupcialidade tam 
bém variam, em diferentes países, 
de acordo com os padrões que re
gulam a idade ao casar. Em alguns 
países, é grande o percentual de in
divíduos que se casam jovens, 
sendo mínima a proporção de sol
teiros. Tal é o caso de países como 
a Turquia, Argélia, República 
Árabe Unida e outros. Ao contrá
rio, na Noruega e Suécia, as pes
soas tendem a casar-se mais velhas, 
e o jiercentual de solteiros na popu- 
laçao é elevado; na Islândia chega 
a mais de 40%.

As pesquisas relativas à nupcia
lidade são bastante precárias, pois 
os censos e os registros civis consti
tuem a principal fonte de dados, e 
na maioria das vezes não conse
guem cobrir a totalidade de fenô
menos.

A maior barreira consiste na de
finição do status de casado, que va
ria muito entre as sociedades, difi
cultando os estudos comparativos.

Em muitos Estados africanos, o 
casamento assume uma grande va
riedade de formas, inclusive a poli
gamia. A coleta de dados, baseada 
no costume ocidental de obter in
formações apenas através dos itens 
“casado”, “solteiro”, “ divorciado” 
ou “viúvo”, não tem sido eficiente 
para distinguir os vários tipos de 
casamento. Incorre-se freqüente
mente em erros, como, por exem
plo, o de considerar casadas mulhe
res que ainda são “prometidas” , ou 
de considerar solteiras aquelas que 
vivem em uniões livres: em muitos 
casos, elas só se declaram casadas 
depois de conceber.

Em diversos países, mesmo os 
europeus, as informações sobre 
nupcialidade referem-se mais a esti
mativas, isto é, dados recolhidos de 
amostras. E essas pesquisas amos
trais são limitadas, pois caracteri
zam em geral populações de áreas 
restritas.

Para avaliar comparativamente 
os índices de nupcialidade nos di
versos países, utilizam-se certas 
medidas gerais que, apesar de bas
tante simples e grosseiras, são de 
um cálculo fácil, expressando a re
lação entre o número de casamen
tos e a população.

Assim, a-taxa bruta de nupciali
dade é obtida através da divisão do 
número de casamentos por ano 
pela população total, multiplicando 
o resultado por mil. Também se 
calcula a taxa bruta de divórcio di- 
vidindo-se o número de divórcios 
por ano pela população total, e 
multiplicando-se por mil.

Um cálculo mais refinado, po
rém mais complexo, é o das tábuas 
de nupcialidade para solteiros. De
rivam das tábuas da vida, forne
cendo a proporção de solteiros em 
cada grupo etário e a de solteiros 
definitivos para determinada gera
ção.

Entretanto, as medidas emprega
das nos estudos de nupcialidade 
são ainda gerais e limitadas, muitas 
vezes obedecendo a critérios parti
culares e variando segundo cada 
pesquisador.

Nutrição

Relacionada à bioquímica, à me
dicina e a problemas sócio-econô- 
micos, a nutrição é a ciência que 
estuda as necessidades alimentares 
dos seres vivos.

A manutenção da vida depende 
do equilíbrio dinâmico entre o des
dobramento e a síntese das subs
tâncias que compõem o proto
plasma. Para realizar o processo, o 
organismo obtém do meio am
biente as substâncias que não pro
duz. Tais substâncias são alimen
tos (ou nutrientes) denominados 
essenciais.

Além disso, os seres necessitam 
de suprimento energético apro
priado para executar as etapas de 
síntese. Nos vegetais que contêm 
clorofila, a energia é obtida da luz, 
através da fotossíntese*; em ani
mais, como o homem, essa energia 
provém do desdobramento dos ali
mentos obtidos do meio ambiente.

O estudo das transformações 
que os nutrientes sofrem no orga
nismo inter-relacionou a nutrição e 
a bioquímica (do estudo de enfer
midades provocadas por insuficiên
cia nutritiva, como as avitamino
ses, resultaram importantes 
descobertas do papel dos nutrientes 
humanos). Por outro lado, o grande 
número de distúrbios patológicos 
decorrentes de desvios nutricionais 
ligou fortemente a nutrição à medi
cina. A nutrição relaciona-se, tam 
bém diretamente, com problemas 
sócio-econômicos, pois o estabele
cimento de uma dieta ideal para de
terminada população humana de
verá levar em conta a possibilidade

Nas algas, a ciência foi pesquisar 
novas substâncias nutritivas.

econômica dos grupos sociais. (Se
gundo os especialistas, um dos ob
jetivos primordiais do governo de
veria ser garantir uma dieta 
qualitativamente adequada a toda a 
população.)

Proteínas*, gorduras*, carboi- 
dratos*, vitaminas*, minerais e 
água são os seis componentes prin
cipais de uma boa alimentação. Os 
tres primeiros fornecem energia, 
proporcionam o crescimento e a re
novação dos tecidos. Os últimos 
são essenciais para os mecanismos 
bioquímicos de obtenção de ener
gia e para a síntese de inúmeros 
metabólitos indispensáveis ao orga
nismo, como hormônios*, enzi
mas* e coenzimas*.JAlém disso, os 
minerais também são incorporados 
na estrutura dos tecidos, como, por

exemplo, os fosfatos de cálcio nos 
ossos e dentes, desempenhando pa- 

el importante no equilíbrio ácido- 
ase e hidrossalino do organismo.)

A dieta ideal

O equilíbrio deve ser a carac
terística principal de uma dieta. Ela 
deve conter as qualidades indispen
sáveis de alimentos, além de quan
tidades necessárias para atender ao 

\ consumo diário de energia e à repo
sição permanente dos tecidos.

A necessidade calórica diária é a 
soma da energia basal (que o orga- 
nismo em repouso utiliza para 
manter os processos fisiológicos in
dispensáveis à sobrevivência nos 
valores mínimos) com a energia 
utilizada para o trabalho diário. 
Nas fases de crescimento, gravidez 
ou convalescença, as exigências 
energéticas são bem mais intensas. 
D aí a necessidade de calorias adi
cionais.

Carboidratos e gorduras são as 
fontes mais próprias de energia 
para os processos fisiológicos, em
bora as proteínas que servem pri
mariamente para proporcionar o 
crescimento e a reparação dos teci
dos, sejam catabolizadas nos casos 
em que a ingestão calórica de ou
tros alimentos é insuficiente.

A obesidade, geralmente, resulta 
de uma dieta com valor calórico 
superior às necessidades diárias: o 
valor excedente é armazenado sob 
a forma de gorduras, provocando 
aumento de peso. Seu tratamento 
inclui sempre a redução de carboi
dratos e gorduras da dieta, man
tendo, porém, as proteínas e outros 
nutrientes.

Nas dietas bem equilibradas, a 
m aior parte das calorias deriva das 
gorduras e carboidratos, enquanto 
que apenas uma pequena quanti

VEJA TAM BÉM : Casamento; Es
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D urante a fotossíntese a clorofila atua com o catalisador (responsável pela 
produção das substâncias orgânicas de que as plantas se alim entam ).

dade (cerca de 10 a 15%) provém 
das proteínas.

N utrientes essenciais

No percurso bioquímico do me
tabolismo intermediário, existe 
uma interconversão generalizada 
de componentes. Assim, injetan- 
do-se glicose marcada (contendo 
átomos de carbono radiativo em 
sua molécula) em um animal, en- 
contram-se, num espaço de tempo 
muito curto, átomos de carbono 
marcados em quase todas as subs
tâncias que forem isoladas desse 
animal.

Algumas categorias de compos
tos, todavia, não são formadas no 
organismo. Devem, dessa forma, 
ser ingeridas prontas ou, ainda, na 
forma de precursores que o orga
nismo transforma no composto ne- 
cessário . As v itam inas pertencem  a
essa categoria, embora a quanti

dade necessária seja muito redu- 
zid a.

Enquanto os carboidratos po
dem até certo ponto ser dispensa
dos da dieta, os chamados acidos 
graxos (ácidos não turados, 
como o linoléico, o idônico, 
etc.) são essenciais. Sua carência 
ocasiona distúrbios cutâneos; além 
disso, admite-se que sejam necessá
rios para reduzir a ocorrência de 
arteriosclerose*, enfermidade que

Íirovoca deposição de placas de 
ipídeos* nas paredes das artérias.

As proteínas, por sua vez, são in
dispensáveis em uma quantidade 
diária mínima, mas sua qualidade 
(tipos de aminoácido) deve ser rigo
rosamente controlada. As molécu
las protéicas_ são informacionais, 
isto e, a seqüência dos aminoácidos 
na molécula é tão importante como 
a seqüência das palavras na forma-
ç ã o  de um a sentença. A  m o lécu la
só pode ser formada quando todos

os aminoácidos necessários estão 
presentes simultaneamente, do 
mesmo modo que é preciso ter to
das as palavras, corretas e ordena
das, para se formar uma sentença 
com nexo. No caso das proteínas, 
o nexo significa sua atividade bio
lógica, isto é, hormonal, enzimá- 
tica, etc.

Para manter-se íntegro, o orga
nismo necessita de aproximada
mente duas dezenas de aminoáci
dos, das quais um a boa parte pode 
ser sintetizada a partir de carboi
dratos ou gorduras.

O homem, contudo, deve ingerir 
oito aminoácidos (denominados es
senciais) em quantidades apropria
das. São os seguintes: triptofano 
(necessidade diária mínima —  0,25 
g), fenilalanina (1,10 g), lisina (0,80 
g), treonina (0,50 g), valina (0,80 
g), metionina (1,10 g), leucina (1,10
g )  e  i s o l e u c in a  ( 0 , 7 0  g ) .  O s  n u t r i -

cionistas recomendam a ingestão

diária do dobro da quantidade 
mínima.

De acordo com a predominância 
desses aminoácidos em sua compo
sição, as proteínas apresentam va
lores nutritivos diversos. Essa ca
racterística é chamada de “valor 
biológico” da proteína. As proteí
nas de ovos, laticínios, rim e fígado 
têm valores biológicos elevados; 
um pouco menos eficientes são as 
proteínas de ostras, amendoim, ba
tatas, carne bovina, aves e peixes. 
Duas ou mais proteínas de baixo 
valor biológico, se associadas, po
dem se complementar, de modo a 
fornecer suprimento satisfatório de 
aminoácidos essenciais.
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Os nutricionistas op õem  à alim entação tradicional (ao alto) um a dieta proje
tada de acordo com  as necessidades energéticas do organism o hum ano.
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Nutrição
Mineral

No mundo vegetal existem duas 
espécies de nutrição: a orgânica e 
a mineral. Na primeira, a síntese de 
substâncias orgânicas e feita a par
tir do gás carbônico do ar e da 
água que as raízes absorvem, com 
a utilização de energia luminosa. 
Nesse processo — a fotossíntese* 
— , a clorofila é o principal agente. 
Mas as plantas necessitam também 
de outros elementos biogênicos, in
dispensáveis a sua vida, que reti
ram de substâncias minerais exis
tentes normalmente no solo. Essa 
necessidade tornou-se evidente ape
nas no início do século XIX. Até 
essa época, pensava-se que as plan
tas precisavam somente do ar e da 
água que “ ingeriam” através das 
raízes e matéria orgânica que for
mam o húmus do solo. Quando se 
percebeu que a vegetação retira da 
terra quantidades apreciáveis de 
sais minerais, descobriu-se também 
que a importância do húmus não é 
aevida à matéria orgânica, m as à 
grande quantidade de cátions que 
ele contem. Assim, viu-se que as 
plantas não se alimentam do hú
mus, mas dos elementos minerais 
que ele retém por adsorção.

O botânico alemão Julius von 
Sachs (1832-1897) foi o primeiro a 
demonstrar que o húmus é dispen
sável para o cultivo de uma planta, 
desde que se lhe forneça água, ar 
e sais minerais dissolvidos numa 
solução que banhe as raízes.

M acro e 
m icronutrientes

A vida normal de uma planta de
pende essencialmente de macronu- 
trientes (carbono, hidrogênio, oxi
gênio, nitrogênio, fósforo, potássio, 
cálcio, magnésio e enxofre) e de mi
cronutrientes (ferro, zinco, cobre, 
manganês, molibdênio, boro, 
bromo, cloro e cobalto). Os primei
ros são também chamados de ma- 
croelementos e, em sua maioria, in
tegram as próprias moléculas de 
compostos orgânicos que consti
tuem as células, o protoplasma 
vivo.

Carbono, hidrogênio e oxigênjo 
são importantes para a produção 
dos açucares, alimento plástico e 
energético formado durante a fo- 
tossintese. O nitrogênio, norm al
mente absorvido sob a forma de ni
tratos ou de amónio, é de extrema 
importância para a produção de 
aminoácidos, proteínas e clorofila, 
pigmento essencial na fotossíntese. 
A falta de nitrogênio no solo faz 
com que as folhas se tornem ama
relas e caiam.

O fósforo também é muito im
portante para o desenvolvimento 
dos vegetais sobretudo na produ
ção de acidos nucléicos, na respira
ção dos tecidos e na eficiência da 
fotossíntese.

Já  o potássio é necessário para 
o metabolismo de carboidratos e 
compostos nitrogenados, além de 
ativar os sistemas enzimáticos e,

dessa forma, tornar eficiente a per
meabilidade celular.

O cálcio é outro elemento deci
sivo para as plantas. Encontra-se 
principalmente nas folhas mais ve
lhas. Sua insuficiência nos tecidos 
jovens provoca desorganização dos 
meristemas e malformação de fo
lhas e caule até a fase final do cres
cimento. Também é extremamente 
importante na formação da lamela 
média, espécie de “cimento” que 
une as células vegetais umas às ou
tras.

O magnésio, por sua vez, integra 
a própria molécula de clorofila. 
Alem disso, é ativador de enzimas 
e influi no metabolismo do fósforo 
e dos carboidratos. Sua carência 
impede a síntese da clorofila nas 
folhas, que se tornam amareladas.

O enxofre, por último, é absor
vido pelas plantas na forma de sul- 
fatos. Ele é responsável pela síntese 
de aminoácidos (como cistina, cis- 
teína e metionina), que o contêm 
em suas moléculas. Integra tam 
bém enzimas proteolíticas (como a 
papaína e a bromelina). A deficiên
cia de enxofre provoca a baixa de 
proteínas e da produção geral das 
plantas.

A vegetação exige ainda um a pe
quena quantidade de micronutrien
tes, que são essenciais como ativa- 
dores dos sistemas enzimáticos.

O teor de nutrientes minerais é 
responsável pela fertilidade^ do 
solo. Todavia, isso não basta. É ne
cessário também que o solo dispo
nha de componentes coloidais, 
como argila e húmus, para adsor- 
ver e reter os nutrientes.

Os adubos químicos são m istu
ras de diversos sais minerais, de 
cuja composição participam macro 
e micronutrientes.

VEJA TAM BÉM : Fotossíntese; 
Nutrição.

Entre elas estão o nitrogênio e o enxofre, dois macronutrientes. (Fábrica de sulfato de amónio, Filipinas.)


