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Câmara baixa era um de seus recursos.("Senhor Nabo e Senhora Cenoura".)

servada a um funcionário público 
demitido de seu emprego.

Ozu tampouco disfarçava a crise 
da família, particularmente nas re
lações entre pai e filhos. Assim, em 
Nasci, mas. . . (Umarete tVa Mita 
Keredo, 1932), expunha o desprezo 
que dois adolescentes passam a nu
trir pelo pai ao descobrirem que 
ele, para não perder o emprego, 
submetia-se a todas as humilhações 
impostas pelo patrão.

Após o golpe de Estado de 1936, 
a carreira de Ozu conheceu um pe 
ríodo de declínio, com filmes prati
camente sem público. Nessa época, 
foi enviado à China e fez um filme 
de propaganda militarista, Os Ir
mãos Toda (Toda-Ke no Kyodai, 
1941), no qual a morte de um in
dustrial condena sua família a uma 
vida modesta; um dos filhos, que 
servia na Manchúria, volta ao Ja 
pão para apanhar mãe e irmã e le
vá-las à “nova pátria” — a Man
chúria ocupada pelos nipônicos.

Em 1948, o cineasta entrou na 
fase consagradora de sua carreira. 
Os críticos passaram a notar seu 
estilo extremamente formal e real
mente original. Sempre abordando 
o núcleo familiar, os filmes eram 
quase inteiramente ambientados 
em interiores, onde a câmara ja 
mais deixava a mesma altura 
(pouco mais de cinqüenta centíme
tros do solo), deslocando-se apenas 
para imperceptíveis correções. A 
ação era reduzida ao mínimo, pois 
o diretor procurava valorizar o am
biente e captar comportamentos e 
reações íntimas através de peque
nos gestos e olhares. As ameaças 
de crise eram contornadas graças a 
pequenos compromissos que os 
personagens assumiam, de tal 
modo que não se quebrasse o 
equilíbrio superficial.

Alguns de seus atores preferidos 
afirmavam não ter o que interpre
tar : o diretor tinha os mínimos por
menores na memória e eles se limi
tavam a executar suas ordens — 
movimentar um braço, abaixar as 
pálpebras, ou ensaiar até a exaus
tão para conseguir o gesto que su
gerisse um “movimento mecânico”.

O drama despojado ou 
colarinho e gravata

A respeito de Primavera Precoce 
(Soshun, 1956), Ozu iria declarar: 
“Quis descrever a vida de um em
pregado de escritório, sua satisfa
ção em receber um diploma e tor
nar-se membro da sociedade. Após 
ter obtido o cargo que queria, suas 
esperanças se diluem e percebe que, 
apesar de anos de trabalho, ele 
nada fizera de muito apaixonante. 
Ao descrever essa vida durante 
certo período, queria sugerir o que 
podemos chamar páthos da vida de 
funcionário. Quis eliminar tudo o 
que podia dramatizar a ação e me 
limitei a justapor cenas fortuitas da 
vida cotidiana, com a esperança de 
que o público sentisse sua monoto
nia”.

No velho que acaba de perder a 
esposa e que, contemplando o 
porto, expressa sua dor dizendo 
simplesmente “ Era uma bela ma
nhã. . . ” (Os Contos de Tóquio), 
os críticos viram outro significativo 
exemplo da desdramatização e da 
contenção de Ozu, por eles denomi
nadas “pudor” . O imobilismo que 
envolve seus filmes valoriza a ten
são interna dos personagens, que 
não se exterioriza nunca. Esse as
pecto levou o crítico Donald Richie 
a escrever: “Ozu sentiu como An
tonioni, mas com trinta anos de an
tecedência” .

Ozu, porém, não foi um crítico 
da instituição familiar japonesa. 
Referindo-se a Os Contos de Tó
quio, ambientado na capital do Ja 
pão sendo reconstruída e sofrendo 
a influência americana de pós-

f;uerra, afirmou: “Através da evo- 
ução dos pais e dos filhos, mostrei 

como o sistema familiar japonês 
começava a se desintegrar” .

Essa desintegração foi sugerida e 
contemplada por Yasujiro Ozu, 
m as sempre de um ângulo resig
nado e saudosista.

VEJA TAM BÉM : Japonês, Ci- 
nema.

Pacífico, Oceano

Durante os Descobrimentos* 
Marítimos, os europeus já  imagina
vam a existência de um enorme 
m ar a oeste da América, mas acre
ditavam que o Novo Mundo fosse 
uma barreira intransponível entre 
os grandes oceanos do leste e do 
oeste.

Vasco Núnez de Balboa*, em se
tembro de 1513, cruzou o istmo do 
Panamá, quebrando a hipótese do 
obstáculo e abrindo os mares do 
sul”  à navegação espanhola. As di
mensões do oceano ainda eram 
desconhecidas: mais que um sim» 
pies mar, era a maior massa de 
agua salgada do mundo, duas vezes 
maior que o Atlântico*, e ba
nhando as últimas porções de terra 

ue, nessa época, eram desconheci
as pelos europeus.

Comandando cinco navios espa
nhóis, o navegador português Fer- 
não de Magalhães*, em 1520, pas
sou do Atlântico diretamente para 
um “oceano de águas tranqüilas” 
(pelo sul do Chile), ao qual deu o 
nome de Pacífico. Sua expedição, a 
primeira viagem de circunavegação 
da Terra, nao confirmou apenas a 
existência dos grandes mares a 
oeste da América: provou que o

planeta era esférico, e que muitas 
regiões eram povoadas por um tipo 
de gente desconhecido na Europa
—  povos que já  haviam explorado 
o Pacífico muito tempo antes, em 
frágeis embarcações, povoando 
quase todas as ilhas, mesmo as 
mais isoladas e menores (como a 
ilha de Páscoa), em verdadeiras 
viagens transpacíficas.

Enfim, com a viagem de Fernão 
de Magalhães, o oceano Indico fi
cava liberado das barreiras intrans
poníveis imaginadas por Ptolo- 
meu*, e abria-se uma nova rota 
para o Oriente.

Outros navegadores repetiram a 
façanha de Magalhães nas décadas 
seguintes: os ingleses Drake* 
(1577) e Cavendish* (1586), e o ho
landês Van Houman (1595). Mas só 
em 1768 se iniciaria um processo 
de conhecimento sistemático do 
Pacífico e das viagens de grande 
curso: nesse ano, a Sociedade Real 
de Londres organizou uma expedi
ção para observar a passagem de 
Vênus sobre o Sol, no Pacífico, reu
nindo famosos astrônomos, natura
listas e artistas da época.

A partir daí, o interesse pelo es
tudo do grande oceano aumentou, 
o que provocaria toda uma série 
de expedições científicas. Uma des
sas viagens, a do navio Beagle (de
senvolvida entre os anos de 1831 e 
1836), levava a bordo o naturalista 
Charles Darwin*.

Limites, uma polêmica

Por muito tempo considerado 
uma barreira intransponível e hos
til, o oceano Pacífico acabou por 
transformar-se num poderoso elo 
entre povos e terras, e num impor
tante fator de desenvolvimento do 
comércio e das idéias inauguradas 
pela Renascença*.

O comércio internacional de es
peciarias e principalmente de me
tais* preciosos do Novo Mundo foi 
dar às portas da Europa, possibili
tando o aceleramento de um fenô
meno que vinha transformando o 
velho continente: a quebra do sis
tema feudal e o aparecimento das

Em sua expedição de circunavegação da Terra (1 520), Fernão de Magalhães 
descobriu o oceano ao qual deu o nome de Pacífico. {Rota da viagem.)
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formas embrionárias do capita
lismo*.

Como a rota do cabo da Boa Es
perança, o caminho do estreito de 
Magalhães seria uma das duas 
grandes artérias do Globo, ainda 
hoje ativas, apesar da abertura dos 
canais de Suez e do Panamá.

O oceano Pacífico cobre um 
terço da superfície da Terra (165 
milhões de quilômetros quadra
dos), sua área e superior à de todas 
as terras emersas (continentes e 
ilhas), e é o maior e mais profundo 
oceano do mundo (profundidades 
que na maior parte oscilam entre 
4 000 e 6 000 metros).

Não há acordo, entretanto, 
quanto aos seus limites. Uma das 
concepções é a do International 
Hydrographic Bureau, que estabe
lece: ao norte, Circulo Ártico (68° 
30’ N), no estreito de Bering; a 
leste, o meridiano 68° 04’ O, do 
cabo Horn até a península A ntár
tica; à altura do estreito de M alaca 
o IHB convenciona, como limite, 
uma linha no sentido leste—oeste, 
traçada a partir de Cingapura, fe
chando o estreito; considera o mar 
de Timor, o de Árafura e o golfo 
de Carpentária integrantes do Pací
fico; e, como limite sul, o litoral da 
Antártida.

Origem desconhecida

Outros oceanos apresentam evi
dências de que se .originaram a par
tir do afundamento de antigos con
tinentes ou pela deriva continental. 
O nascimento do oceano Pacífico, 
entretanto, ainda continua sendo 
um mistério.

As hipóteses mais antigas di
ziam que sua origem era conse
qüência de um vazio deixado pelo 
desprendimento da Lua, na época 
da formação da Terra — quando 
grandes extensões da crosta atual 
do planeta ainda se encontravam 
em estado ígneo.

Outras hipóteses afirmam que o 
Pacífico é o que restou de um 
grande oceano primitivo, que teria 
se formado no surgimento do pla
neta. O Pacífico drena para si as 
águas* continentais de uma su
perfície de 19 400 000 km2, e os 
efeitos oceanográficos dessa dispa
ridade são profundos, levando a 
um fluxo constante do Atlântico 
para o Pacífico através de corren
tes na parte sul do oceano, ou atra
vés de vaporização da água.

As terras do Pacífico

O oceano Pacífico pode ser re
presentado por um triângulo, cujo 
vértice se localiza no estreito de Be
ring; um dos lados coincidiria com 
a costa ocidental das Américas, e 
q outro, com a costa oriental da 
Ásia.

Na parte ocidental do Pacífico 
encontra-se uma série de arquipéla
gos cujas ilhas (incluindo as águas 
que rodeiam) se dividem em Mela- 
nésia, Micronésia e Polinésia 
(Oceania*).

Entre as ilhas e os continentes, 
ou mesmo entre uma ilha e outra, 
há uma série de mares marginais, 
semifechados, que recebem deno
minações locais; o mar de Okhotsk 
é um enorme golfo delimitado, de 
um lado, pela península de Kamt-

chatka e pelas ilhas Kurilas, e de 
outro, pelo continente e pela ilha de 
Sakhalin; o mar do Japão tem as 
ilhas de Hokkaido e Hon Shu, de 
um lado, e a península da Coréia, 
de outro; o de Bering comunica-se 
com o Ártico através do estreito do 
mesmo nome, e é delimitado ao sul 
pelas ilhas Aleutas.

Ao contrário do Atlântico, o 
oceano Pacífico não possui exten
sas plataformas continentais: os 
continentes não descem lentamente 
até as maiores profundidades, mas 
sim por grandes e contínuas ram 
pas que margeiam as costas. (A re
gião norte da Austrália, onde a pla
taforma continental forma o fundo 
dos mares de Arafura e Timor, é 
uma exceção.)

Por outro lado, são pouco co
nhecidos os fundos do Pacífico, por 
causa de sua grande extensão (boa 
parte dos conhecimentos é fruto de 
imensas generalizações). Sabe-se 
que em cerca de 65% de sua su
perfície as profundidades oscilam 
entre 4 000 e 6 000 m. A parte cen
tral do oceano é constituída por 
uma série de mesetas de origem 
vulcânica e, secundariamente, co- 
ralíneas (é o caso das ilhas Caroli- 
nas, Tuamotu, Havaí e Sociedade, 
entre outras).

Na região sudeste, há uma me- 
seta que se estende do México à 
Antártida, e da qual emergem as 
ilhas Galápagos e Páscoa. Essa 
meseta é separada da grande de
pressão do norte por uma zona de 
grandes fossas, na qual as profun
didades ultrapassam os 7 000 m 
(fossas de Murray e Baley). Entre 
a Nova Zelândia e Samoa, há uma 
depressão alongada no sentido nor
te— sul, onde se situam as fossas de 
Kermandec (9 477 m) e de Tonga 
(10 882 m).

Em suas partes ocidental e seten
trional, o Pacífico é bordeado por 
uma sucessão quase contínua de 
ilhas e fossas muito profundas 
(grinaldas ou arcos insulares). A 
fossa das Aleutas tem 8 100 m, a 
do Japão alcança 9 435, e a das Fi
lipinas, 11 521 m (a maior profun
didade oceânica conhecida).

Grinaldas insulares

As grinaldas ou arcos insulares 
do Pacífico, bordeadas por fossas 
abissais, são de orogênese recente. 
Sua origem, entretanto, é interpre
tada de diversas maneiras pelos 
cientistas.

Wegener, por exemplo, baseado 
em sua teoria da deriva continental, 
afirma que os arcos seriam forma
dos pela translação do continente 
Eurasiático para leste. Nesse movi
mento, as raízes do continente te
riam comprimido e enrugado o 
fundo submarino, deslizando sobre 
as rochas basálticas.

O Pacífico apresenta dois tipos 
de grinaldas insulares: um pri
meiro, como o das ilhas Aleutas, é 
simples, e as partes emersas são pu
ramente vulcânicas; o outro (du
plo), como o das ilhas de Sonda, 
tem a parte externa precedida de 
um profundo sulco e separada da 
interna por um sulco semelhante. 
Na parte externa dos arcos duplos 
não há vulcões, encontrados ape 
nas na interna ou nas ilhas de gri
naldas simples.
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Na costa mexicana, devido à proximidade da Sierra Maestra ocidental, o A alta temperatura daságuasdo oceano favoreceu o aparecimento denumero- 
litoral do Pacifico é caracterizado por formas abruptas e escarpadas. sas formações coralígenas. (Barreiras situadas no setor ocidental.)

Terremotos e corais

Trezentos vulcões ainda são ati 
vos no Pacífico, e fazem parte de 
um cinturão de instabilidade da 
crosta terrestre, provocando verda
deiras catástrofes às populações de 
suas partes norte, leste e oeste. Em 
1883, as ondas causadas pela erup
ção do Krakatoa m ataram mais de 
30 000 pessoas. Ondas gigantescas 
chegaram a alcançar até trezentos 
metros de altura.

Os maremotos são ainda muito 
constantes na América do Sul: o 
Chile, por exemplo, teve suas cos
tas assoladas pelos movimentos 
vulcânicos várias vezes.

Por ser o oceano mais amplo da 
região equatorial, o Pacifico apre
senta maior desenvolvimento de 
formas coralíneas (para um per
feito crescimento, os corais exigem 
águas quentes).

Os recifes são feitos de carapa
ças calcárias de vários organismos; 
os mais importantes são os pólipos, 
secundados pelos corais moles e 
por alguns briozoários (estes, em
bora pouco importantes atual
mente, formaram mais da metade 
do volume das camadas calcárias 
do Paleozóico).

De acordo com sua forma e po
sição, os recifes podem ser classifi
cados em:

COSTEIROS — Os que se si
tuam sobre as rochas do litoral.

BARREIRAS —  Recifes que se 
desenvolvem de alguns metros da 
costa até uma distância de cerca de 
50 quilômetros, deixando em sua 
parte interna um lago que margeia 
o continente. A Grande Barreira de 
Recifes (localizada na Austrália), 
que tem aproximadamente 1 500 
quilômetros de comprimento, é o 
exemplo mais característico desse 
tipo de recife.

ATÓIS —  Têm forma circular, 
co m  u m a  la g o a  a o  cen tro .

A origem dos atóis

Não há ainda acordo entre os es
tudiosos no que diz respeito à ori
gem dos recifes de forma circular. 
Entre as teorias mais importantes, 
encontra-se a de Charles Darwin, 
que supõe três estádios: admite a 
existência de ilhas vulcânicas, de 
contorno circular, ao redor das 
quais se desenvolveram recifes cos
teiros; imagina-se que essas ilhas se 
submetiam a um lento afunda
mento, e que, depois de determi 
nado período, o recife ficasse sepa
rado do litoral da ilha por uma 
lagoa, formando um recife de bar
reira; a continuação do movimento 
de afundamento da ilha determina 
ria seu desaparecimento por sub
mersão, enquanto o recife, em rá
pido desenvolvimento, se teria 
mantido acima do nível do mar. A 
parte interna, antes ocupada pela 
ilha, teria dado origem a uma lagoa 
interna.

Como suporte à teoria de Dar 
win, há dados obtidos em várias 
sondagens feitas no atol de Bikini, 
em 1947: até uma profundidade de 
4 000 m, só se encontrou material 
calcário, grande parte do qual pro
duzido por fósseis do Terciário.

As correntes oceânicas

De forma geral, as correntes* do 
oceano Pacifico apresentam um 
sistema de circulaçao muito seme
lhante ao do Atlântico, tendo am
bos as mesmas características de 
circulação atmosférica.

Em conseqüência do movimento 
de rotação da Terra, as correntes 
do hemisfério norte deslocam-se 
em sentido horário, ao passo que as 
do hemisfério sul o fazem em sen
tido anti-horário.

Transversalmente, cruzando toda 
a largura do Pacífico na altura 
do Equador, há duas correntes 
quentes. Uma delas é a Corrente 
Equatorial Norte que, ao chegar à 
costa do Japão, sofre uma deflexão

para nordeste, onde recebe o nome 
de Corrente do Japão ou Corrente 
de Kuroshiwo. Depois de percorrer 
o litoral japonês, a Corrente Equa
torial Norte dirige-se para a Amé
rica do Norte, defletindo depois 
para o sul, onde percorre a costa 
dos Estados Unidos da América 
(com o nome de Corrente da Cali
fórnia).

A outra é a Corrente Equatorial 
Sul, que se dirige para aco staoriental 
da Austrália e da Nova Zelân
dia, onde sofre um desvio para o 
sul, fundindo-se à corrente fria da 
Antártida. Esta corrente fria diri-

te-se para a costa da América do 
ul, percorrendo todo o litoral do 

Chile e do Peru (Corrente do Peru 
ou de Humboldt).

As correntes frias são muito im
portantes para as atividades pes
queiras das costas ocidentais da 
América do Sul, da mesma forma 
que outras correntes do mesmo gê
nero possibilitam a pesca em gran
des quantidades no nordeste da 
América do Norte e no leste asiá
tico. Elas contêm alimentos em 
abundância para os peixes, permi
tindo assim a concentraçao de 
enormes e variados cardumes nes
sas regiões.

Peru e Chile ainda se beneficiam 
de outros efeitos das correntes 
frias: suas ilhas desérticas são ha
bitadas por milhões de pássaros 
que se alimentam de peixes e que 
inundam a terra com seu excre
mento —  o guano, reconhecido 
como um excelente fertilizante.

O volume de água transportado 
por essas correntes é imenso: na 
Antártida ultrapassa cem milhões 
de metros cúbicos por segundo; em 
Kuroshiwo chega a 65 milhões de 
metros cúbicos por segundo.

Características das águas

A temperatura das águas super
ficiais do Pacífico varia do ponto 
de congelamento, nas altas latitu
des (em tempo de inverno), até

28° C, nas baixas latitudes, perto do 
Equador.

Nas latitudes médias, a salini
dade é maior (32,5 no norte e 33,8 
no sul), pois a evaporação excede 
a precipitação. Os índices menores 
de salinidade são encontrados nas 
altas e baixas latitudes, onde a pre
cipitação excede a evaporação.

A distribuição do sal obedece 
também às correntes: as da Cali
fórnia e do Peru, por exemplo, car
regam águas de baixa salinidade, 
através do Equador. A corrente do 
Kuroshiwo carrega água de pouca 
salinidade do Equador para o pólo. 
Dessa forma, tem se uma grande 
m assa de água Subtropical, com 
alta salinidade, circundada por 
águas de salinidade mais baixa.

As riquezas

O único mineral valioso encon
trado nas ilhas coralíneas são as 
rochas fosfatadas. Os especialistas 
supõem que essas rochas se forma
ram pela interação entre o calcário 
do coral e o ácido fosfórico prove
niente dos excrementos das aves 
(guano). As ilhas de Nauru, Caroli- 
nas, Makatea e Sociedade produ
zem rochas fosfatadas em escala 
comercial.

O petróleo é explorado em Bor 
néu, Java e Sumatra. O carvão tem 
seus principais produtores na Aus
trália e Nova Zelândia. Importan
tes depósitos metálicos podem ser 
encontrados nas ilhas da Indonésia, 
Nova Caledónia, em parte das 
ilhas Fidji e nas Filipinas (as ilhas 
vulcânicas recentes raramente con
têm depósitos economicamente ex
ploráveis de minerais metálicos).

O manganês hidratado e o óxido 
de ferro são, talvez, as .riquezas 
mais importantes de todo o fundo 
do oceano Pacífico.

V E JA  T A M B É M : O cean ia : O cea 
nos e Mares.
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Padronização

Utilizando elementos produzidos em série, as casas pré-fabricadas podem amenizar o problema habitacional.

A engenharia industrial usa o 
termo “padronização” para desig
nar a aplicação de normas fixas a 
um ciclo de produção ou a todo um 
setor industrial. Com isso, fixa-se o 
produto ou o processo de fabrica
ção, o que reduz os custos e au
menta a eficiência da produção.

Numa série de produtos padroni
zados, cada um deles apresenta as 
mesmas características que todos 
os outros (por exemplo: auas gela
deiras de igual marca e ano são 
praticamente idênticas). Um pro
cesso de produção padronizado 
pode resultar em produtos diferen
tes (com as mesmas operações, um 
tear pode produzir diversos tipos 
de tecido), mas o mais típico é a 
padronização dos meios e dos re
sultados: produtos idênticos obti 
dos em série e sempre pelo mesmo 
processo.

Nem sempre a padronização 
abrange o produto como um todo. 
Existem casos de fabricação de ele
mentos padronizados que só numa 
segunda etapa formarao um pro
duto final, e este adquirirá carac
terísticas diversas segundo as com
binações que se fizer dessa 
matéria-prima. No caso, o grau de 
funcionalidade dos componentes 
padronizados decorre do critério 
com que são selecionados (sua pro
dução deve reduzir a variedade ao 
mínimo mais eficiente); da correla
ção entre eles (quanto mais nume
rosas as relações mútuas, maiores 
as possibilidades de combinação); 
e de sua intercambialidade (a mon
tagem posterior precisa de normas 
para os ajustes e as tolerâncias).

Um exemplo desse tipo de pa
dronização em que o produto final 
pode guardar alguma individuali
dade e a produção industrial de 
componentes de habitações e edifí
cios. A arquitetura moderna usa 
quase exclusivamente materiais fei
tos em série — elementos padroni-

Além de contribuir para uma redução sensivel dos custos industriais, a padroni
zação estimulou o aperfeiçoamento dos processos de fabricação.

zados que comporão prédios quase 
pré-fabricados.

A obsolescência* do processo 
artesanal de se erguer uma casa ini- 
ciou-se com a Revolução Indus
trial*. Nessa época, além das vá
rias conquistas tecnológicas que 
impulsionaram e baratearam o se 
tor de construções, houve maior de
m anda de habitação* urbana (os 
operários precisavam morar perto 
das fábricas) e difundiu-se, sobre
tudo entre a burguesia, o conceito 
de “ casa confortável” .

A não ser em países que têm 
mão-de-obra abundante, pouco 
qualificada e barata (o Brasil, por 
exemplo), a pré-fabricação de casas 
generalizou-se. É o caso dos Esta
dos Unidos, onde a mecanização 
veio suprir a falta de trabalhadores 
braçais, em todos os setores.

Atribui-se a George W. Snow 
(1787-1870) a paternidade da bal- 
loon fram e, uma estrutura muito 
leve, constituída basicamente de 
sarrafos e pregos. Foi utilizada 
pela primeira vez na St. Mary 
Church, de Chicago (1833), e logo 
depois seu emprego estendeu-se por 
todo o país. O material escolhido 
por Snow (a madeira) era o mais 
abundante, barato e de fácil trans
porte; o prego, por sua vez, substi
tuiu o encaixe “macho-fêmea” , eco
nomizando assim o pagamento do 
artesão que o entalharia.

O progresso da indústria de pre
gos e das serrarias mecânicas levou 
a afirmação da balloon frame, que 
ainda constitui a base da indústria 
de casas de madeira unifamiliares 
—  o tipo de habitação que perfaz 
90% do patrimônio residencial ex
tra urbano dos Estados Unidos.

Brinquedo de morar

Em 1850 foi organizado, em 
Londres, um concurso para a cons
trução do edifício que abrigaria 
uma exposição internacional ligada 
à indústria. Venceu-o o projeto de 
Joseph Paxton*, que dava especial 
atenção aos métodos de produção 
e montagem das partes componen
tes do prédio. A construção basea
va-se num módulo* de 2,40 m, 
cujos_ múltiplos determinavam a 
posição e as dimensões das treliças 
de sustentação. Era o Palácio de 
Cristal, que exprimiu a arquitetura 
como um produto industrial, subs
tituindo a dimensão métrica pela 
modular, usando componentes pa
dronizados, reduzindo o projeto a 
um programa descritivo e conside
rando essencial a previsão das ne
cessidades econômicas, funcionais 
e técnicas.

Walter Gropius* foi outro preco- 
nizador da integração arquitetura- 
indústria; ele propunha, já  em 
1910, casas feitas de componentes 
pré-fabricados — uma espécie de 
jogo de montar. A produção em sé
rie dos elementos reduziria o custo 
da obra, e o mercado estaria asse
gurado pelas inúmeras possibilida
des de combinação dos componen
tes (o que pouparia ao consumidor 
o desprazer de morar numa casa 
idêntica à do vizinho).

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; Es
truturas de Construção; Habitação.
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Paganismo

O termo “paganismo” deriva do 
latino pagus, vilarejo habitado pe
los paganus, isto é, “camponeses” .

O surgimento e a expansão — 
sobretudo urbana —  do cristia
nismo* fez com que as religiões an
tigas permanecessem restritas aos 
distantes vilarejos rurais. Isolados 
e, portanto, mais ligados a suas tra
dições religiosas, os camponeses 
foram os últimos a abandonar seus 
cultos.

No século III, os cristãos passa
ram a identificar o culto greco-ro- 
mano em geral como “a religião 
dos camponeses” —  religio paga- 
norum. Depois, começaram a cha
mar de “religião paga” ou “paga
nismo” a todas as crenças antigas 

ue não fossem a sua ou a dos ju- 
eus. Assim, a conceituação cristã 

do termo passou a designar “ pa
gãos” todos os não convertidos à 
doutrina de Jesus*.

Os cristãos utilizaram também a 
expressão “gentio” ou “estran
geiro”, herdada dos judeus, como 
sinônimo de “pagão’ , para distin
guir os não seguidores de seu Deus. 
O termo “paganismo” acabou en
trando para o uso comum sem de
signar nenhum sistema religioso es
pecifico, mas o conjunto de 
correntes politeístas ou monoteís- 
tas estranhas à tradição judaico-

cristã, onde se incluem desde as re
ligiões de mistérios* (com práticas 
animistas ou fetichistas) ate o pen
samento religioso neoplatônico.

Em sua expansão, o cristia
nismo* defrontou-se com a religião 
oficial do Império Romano e com 
o eclético politeísmo greco-ro- 
mano, cuja teologia assimilava a 
religião dos povos conquistados.

Uma proposta universal

Os imperadores romanos procla- 
mavam-se deuses, usando a religião 
para garantir seu poder político. Os 
intelectuais mantinham um respei
toso ceticismo ou desprezavam a 
religião oficial; a elite dos patrícios 
guardava o segredo das invocações 
aos deuses. Distantes dos cultos 
oficiais, os jjlebeus voltavam-se 
para as religiões orientais de misté
rios, com ritos orgiásticos, cruentas 
cerimônias,de iniciação e cultos se
cretos de fsis, Cibele e M itra; os 
camponeses continuavam ligados 
às crenças romanas mais antigas. 
Assim, a religião tida como pagã 
compreendia desde as ecléticas 
crenças populares, povoadas por 
adivinhos, astrólogos e feiticeiros, 
até um racionalismo místico de ori
gem platônica, difundido entre as 
elites.

Espalhando-se em todo o Impé
rio Romano, o cristianismo acabou 
sendo perseguido, porque negava 
os deuses pagãos e recusava in
censo ao imperador; entretanto, 
como não era solidário com ne
nhum sistema político preciso, nao

se opunha à organização econô
mica e social do império. Sua pro
posta universalista e seu Deus 
único acima das divisões nacionais 
acabaram correspondendo às ne
cessidades de um império que os 
romanos pretendiam manter unifi
cado — em suas mãos.

No século IV, Constantino*, 
com a cruz inscrita em seus estan
dartes, conquistou Roma. Uniu 
Ocidente e Oriente, promovendo a 
liberdade de culto aos cristãos de 
todo o mundo. Em 324, o cristia
nismo já  se tornara a religião ofi
cial; a cruz foi gravada nas moedas 
romanas. Os templos pagãos vi
ram-se abandonados e destruídos, 
seus sacerdotes foram expulsos e 
seus cultos proibidos. Embora do
minasse a maioria da população, o 
paganismo viu-se afastado do po
der político. Em 423 um edito de 
Teodósio II (401-450) deu-o por 
virtualmente suprimido.

Influências do paganismo

O paganismo deixara provisoria
mente o estado de religio illicita 
para um breve triunfo sob a admi
nistração do imperador Juliano* 
que, chamando os cristãos de “ bár 
baros e revoltados”, pretendeu ins
taurar um politeísmo de inspiração 
neoplatônica. Mas, com a morte do 
“A póstata”, morreu também a úl
tim a pretensão do paganismo ao 
poder político.

Mesmo assim, as religiões pagãs 
deixaram certas influências no cris
tianismo, que acabou adotando

práticas semelhantes aos ritos pa 
gãos condenados no tempo dos 
apóstolos. Os santos cristãos, na 
prática, passaram muitas vezes a 
lembrar os deuses antigos. E filóso
fos como Platão* e Aristóteles* 
tornaram-se esteios da filosofia e 
da teologia católicas de Santo 
Agostinho* e Santo Tomás* de 
Aquino.

A unidade de todos os homens

A partir do Concílio Vaticano II, 
a Igreja Católica, fundada em con
siderações teológicas elaboradas há 
muitos séculos, surpreendeu-se 
como uma minoria num mundo 
pluralisticamente religioso ou ateu. 
Procurando um diálogo fraternal 
dentro da comunidade humana, 
modificou sua atitude diante da
quilo que anteriormente denomi
nava “pérfido paganismo” e passou 
a considerar a humanidade implici
tamente cristã, já  que todos os ho
mens são eleitos para a salvação 
pela vontade de Deus. A antiga ex 
pressão “fora da Igreja não há sal
vação” foi reinterpretada: “ Deus 
chamou à unidade de seu povo 
tanto os fiéis católicos quanto os 
outros crentes em Cristo e todos os 
homens em geral” .

VEJA TAM BÉM : Animismo; 
Cristianismo; Fetichismo; Idola
tria; Magia; M isticismo; M itolo
gia; Neoplatonismo: Panteísmo: 
Religiões da Antiguidade.

Os pagãos romanos, inicialmente perseguidores, acabaram convertidos ao cristianismo (Afresco numa catacumba e, à direita, martírio de cristãos.)
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Paine, Tom

Thomas Paine nasceu em Thet- 
ford. Inglaterra, em 29 de janeiro 
de 1737. Obrigado, aos treze anos, 
a abandonar os estudos para traba
lhar, ocupou várias funções: foi 
funcionário de uma fábrica de es
partilhos, marinheiro, professor e 
coletor de impostos. Neste último 
cargo dirigiu um panfleto ao Parla
mento, reivindicando melhores sa
lários; só conseguiu sua demissão.

No período em que a burguesia 
européia em ascensão criticava o 
absolutismo*, formulando ideais 
democráticos e liberais, Paine fez 
da igualdade o centro de seu pensa
mento político. Para ele, homens 
iguais, com os mesmos direitos, se 
organizariam em sociedade por 
conveniência e necessidade; a 
única função do governo seria asse
gurar o exercício desses direitos. 
Por isso, o governo —  mal neces
sário —  não poderia interferir ati
vamente na vida dos cidadãos; o 
ideal seria que sua presença pas
sasse despercebida.

Aos 37 anos, encontrou Benja- 
min Franklin* em Londres, defen

dendo os interesses das colônias 
americanas. O problema mobilizou 
sua atenção: Paine foi para a Amé
rica, chegando à Pensilvânia no 
ano de 1774.

Nos Estados Unidos, enquanto 
trabalhava no Pennsylvania Maga
zine, publicou A Escravidão A fri
cana na América. Meses antes da 
independência, escreveu o panfleto 
Common Sense (Senso Comum), 
onde defendia, numa linguagem 
simples e convincente, a causa da 
emancipação* americana. A obra 
contribuiu para reforçar os ideais 
libertários e conquistar novos 
adeptos para a causa. Durante a 
guerra da independência, enga- 
jou-se no exército que lutava contra 
a Inglaterra. Lida no exército e em 
muitas vilas e cidades The Crisis 
(A Crise), série de panfletos de sua 
autoria, concorreu para manter 
aceso o espírito de luta das tropas 
da colônia. Também em Public 
Good (Bem Público), escrito em 
1780, Paine incluiu os objetivos 
que considerava fundamentais para 
a política dos americanos naquele 
momento: a defesa da independên
cia e a união dos Estados.

Durante o período de guerras, 
ocupou o cargo de secretario da 
Comissão dos Negócios Estrangei
ros, como escrevente da Assem
bléia da Pensilvânia (1780), e fez

As idéias igualitárias de Paine esti
mularam a luta dos americanos.

uma curta viagem à França a fim 
de obter auxílio (1781). Além do 
reconhecimento do Congresso — 
que agradeceu sua intervenção na 
luta dos americanos —  Paine rece
beu uma propriedade agrícola do 
Estado de Nova York e uma ele
vada soma em dinheiro da Pensil
vânia. Foi elogiado por Jefferson*, 
Washington* e Franklin.

A defesa da revolução

Tendo voltado à Europa, antes 
da Revolução Francesa*, Paine 
manteve contacto com Jefferson, 
colaborou na redação da Declara
ção dos Direitos ao Homem  e de
fendeu a abolição da monarquia. 
Na Inglaterra, publicou The Pros- 
pect on the Rubicon (Perspectivas 
para o Rubicão, 1787), um ataque 
à política de guerra do ministério 
de William Pitt*. Os Direitos do 
Homem  (cuja primeira parte edi- 
tou-se em 179 l)_foi escrito em de
fesa da Revolução Francesa, criti
cada pelo conservador Edmund 
Burke* em Reflexões sobre a R evo
lução Francesa; nessa obra, Paine 
procurou, também, convencer os 
ingleses da necessidade de substi
tuir a monarquia por uma repú
blica. Depois da publicação da se
gunda parte dos Direitos do 
Homem, Tom Paine foi acusado de 
traição pelo governo e buscou refú
gio na França, onde recebeu o 
título de cidadão honorário e foi 
eleito para a Convenção.

Durante o período de domínio 
jacobino (o “Terror" — 1793 a 
1794), foi preso e exilado por haver 
votado a favor do desterro de Luís 
XVI. (A Convenção foi mais rigo
rosa com o monarca: condenou-o à 
morte.) Pouco antes de sua prisão, 
Paine concluiu a primeira parte de 
The Age o f  Reason (A Idade da 
Razão), onde se propôs a provar a 
existência de um projetista divino, 
responsável pelo universo (do qual 
o autor possuía uma concepção 
mecanicista).

A queda do herói

Quando retornou à Convenção, 
depois da queda dos jacobinos, 
apontou num discurso de 1795 — 
Dissertation on the First Principies 
o f  Government (Dissertação sobre 
os Primeiros Princípios de Go
verno) — os desvios que a revolu
ção havia sofrido. Afirmou que as 
restrições opostas ao sufrágio uni
versal através do voto censitário e 
a permanência de um governo pro
visório em vez da  promulgação de 
uma Constituição feriam os princí
pios da Declaração dos Direitos do 
Homem, prejudicavam a revolução 
e convulsionavam a França. Como 
não foi ouvido, resolveu abandonar 
a Convenção.

Chamado por Jefferson, retor
nou aos Estados Unidos em 1802. 
Mas havia perdido a popularidade 
de que gozava no país, devido a 
seus ataques à religião formal, a 
uma polêmica com Washington e a 
sua ocasional embriaguez. Morreu 
em Nova York, em 1809.

VEJA TAM BÉM : Emancipação 
A mericana; Francesa, Revolução.Internacionalista. participou da Revolução Francesa e da "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão1
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Paisagismo

A técnica de intervir na paisa
gem — o paisagismo — surgiu 
quando o homem passou a introdu
zir ou conservar nos espaços aber
tos elementos necessários a suas 
atividades. Ao mesmo tempo, essa 
técnica serviu-lhe para restabelecer 
na paisagem o equilíbrio, geral
mente abalado por suas iniciativas.

Quanto mais complexa a ativi
dade humana, mais necessária se 
torna a do paisagista, que no século 
X X  estabelece critérios que levam 
em consideração o quadro econô
mico, social e cultural, a fim de evi
tar conflitos quando planeja a con 
servação de certos valores naturais 
e essenciais ao equilíbrio ecológico.

Estreitamente relacionado com o 
urbanismo*, a arquitetura*, a enge
nharia e a agronomia*, o paisa
gismo é responsável pela integra
ção de todos esses elementos, em 
sua função de proporcionar conti
nuidade ao ambiente físico.

No início do século XX, o con 
ceito de arquitetura paisagística es
tava ligado à criação e conservação 
da beleza natural, integrada às ha 
bitações. Na acepção de Charles 
William Eliot, então presidente da 
Universidade de Harvard, a arqui
tetura paisagística devia ainda, 
promover o conforto e a saúde das 
populações urbanas, distanciadas 
do repousante cenário rural.

O paisagismo na Antiguidade

As primeiras manifestações pai
sagísticas surgiram no Egito*, por 
volta de 3000 a.C. Foram construí
dos jardins funerários, jardins reli
giosos e pomares. Estes eram pla
nejados tanto para o cultivo de 
frutos como para o prazer. Foi no 
Egito também que se desenvolve
ram os primeiros pátios internos, 
construídos mais tarde nos jardins 
mediterrâneos, nos peristilos gre
gos, nos átrios romanos e nos pá
tios muçulmanos.

Na Mesopotâmia* surgiram os 
jardins suspensos por colunas 
onde, sobre pedras, betume, tijolos 
e chumbo — numa sofisticada téc
nica de impermeabilização e irriga
ção — , a camada de terra era dis
posta de maneira a permitir a 
plantação de árvores de grande 
porte. Provavelmente foram os 
assírios que desenvolveram os 
grandes parques com colinas artifi
ciais, cascatas e lagos. Segundo a 
tradição, atribuiu-se ao Rei Mano- 
sher da Pérsia a invenção do jardim  
para o gozo: eram paraísos (pairi- 
daeza) suficientemente extensos 
para permitir a caça, a criação de 
animais e aves raras e o repouso 
em luxuosos pavilhões situados 
junto a gramados.

Os gregos tiveram a idéia de co
locar estatuas em jardins. Repre
sentando inicialmente árvores an
tropomórficas e, depois, figuras 
humanas, elas enfeitaram os bos
ques sagrados da Grécia homérica 
e cl ássica.

Mais tarde, os jardins gregos so
freram transformaçoes provocadas

Visando ao equilíbrio, a arte paisagistica recoloca o homem em contato com a natureza. (Royal Rose Garden.)

pelas novas formas arquitetônicas 
(palestras, êxedras, pórticos, etc.); 
a ágora, porém, nunca chegou a ad
quirir uma linguagem própria, con- 
servando-se como simples apêndice 
da arquitetura. Os jardins helénicos 
deram origem aos jogos mecânicos 
(“autôm atos”, movidos pela força 
da água e do vapor) que animariam 
os jardins ocidentais até o século 
XVIII.

Foi na Grécia* também que apa
receram os primeiros relógios de 
sol em jardins.

Os bosques sagrados de Roma* 
sofreram influências dos gregos (es
tátuas dos deuses, grutas, etc.); do 
Oriente, os romanos importaram os 
paraísos persas. No início da era 
Cristã desenvolveram-se os jardins 
dos palácios, as vilas dos impera
dores e os jardins das termas.

O jardim  oriental estava relacio
nado a uma filosofia e a uma civili
zação onde o homem e a natureza 
convivem em harmonia e onde a re
ligião aparece ligada às forças telú
ricas. De certa forma, ele pretendia 
ser uma imitação do mundo —  daí 
o jardim  em m iniatura represen
tando o microcosmo.

Mas o simbolismo dos jardins 
orientais encontra sua maior ex
pressão no ikebana japonês (arte 
dos arranjos florais que procura re
presentar o universo num simples 
vaso). Por isso, a regularidade, a 
geometria, a linha reta e o canto 
vivo foram substituídos por ele
mentos irregulares, pictóricos, sim
bólicos e místicos. O jardim japo
nês herdou toda a tradição do ja r
dim chinês, tornando-se a expres
são mais refinada e desenvolvida 
da história do paisagismo. Utili
zando materiais naturais (plantas, 
água, pedras), foram criados arran
jos de extrema sensibilidade, com 
um grande respeito à natureza dos 
elementos.

O paisagismo no Ocidente

O paisagismo ocidental herdou a 
tradição greco-romana; os jardins
ro m â n ic o s  d e ix a ra m  tra n s p a re c e r
uma tendência à simetria, que seriaJardim Romano (afresco de Villa Livia. agora no Museu Cermé, de Roma).
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desenvolvida durante todo o pe
ríodo medieval, o R enascim ento* e 
o Barroco* europeus.

Na Itália desenvolveu-se o jar
dim renascentista de maior expres
são, onde as plantas eram submeti
das aos elementos construtivos e às 
esculturas. Predominavam as_ esca
darias, as pérgulas, os pavilhões, as 
fontes; a natureza era organizada 
de acordo com a ordem do pensa
mento humanístico. Dessa forma, o 
jardim , que antes era apenas um 
apêndice da arquitetura, passou a 
ser um elemento importante e inte
grado, isto é, não mais isolado do 
palácio.

O paisagismo barroco atingiu 
seu apogeu nos castelos franceses, 
com os projetos de André Le* Nô- 
tre, responsável pelos mais belos 
jardins da época (Versalhes, Tria
non, Tulherias e Chantilly). _

O jardim barroco francês utili
zou ao máximo a perspectiva, re
correndo a vários artifícios e 
criando linhas de fuga com os 
mais diversos elementos: árvores, 
arbustos, esculturas, balaustradas, 
etc. Assim, o jardim  passou a ter 
uma expressão própria e o palácio 
ficou mais ligado a natureza, sem 
os muros que antes o separavam 
das florestas circundantes.

Rico e elegante, o jardim bar
roco francês conservou o sentido 
de grandeza e unidade. Os cantei
ros, cobertos de curvas e arabescos, 
demonstravam jardinagem requin
tada. A conjugação de grandes su
perfícies de água com áreas de ve
getação ficaria como ensinamento 
desse período.

Nos fins do século XVIII, a In 
glaterra assimilou as duas corren
tes estilísticas (oriental e ocidental) 
que se desenvolviam independente
mente. O contato com o Oriente, as 
grandes transformações sociais, o 
desenvolvimento das ciências natu
rais e a libertação do homem em 
relação à natureza, além da reação 
contra o automatismo, refleti 
ram-se no jardim  ocidental. A in
fluência do Oriente manifestou-se 
sobretudo na maneira naturalista 
de interpretar os temas, eliminando 
a geometria, o plano racional e, ao 
mesmo tempo, introduzindo o ro
mântico e o pictórico em seu trata 
mento. O jardim passou a ser dese
nhado como uma pintura; houve 
uma revalorização da paisagem ru
ral e a eliminação de todos os ele
mentos construtivos; a vegetação 
constituiu-se então no único ele
mento.

Depois de uma série de experiên
cias românticas ocorreu uma orde
nação das tendências naturalistas, 
através da obra do paisagista inglês 
Sir Humphrey Repton (1752- 
1818).

No século XIX, em virtude da 
intensa urbanização e industrializa
ção, o jardim saiu das proximida
des dos palácios e grandes mansões 
e foi levado para a cidade: deu-se 
o nascimento do parque público, 
uma ilha de vegetação situada em 
áreas urbanas. Nessa época, surgi
ram os jardins botânicos e os zoo
lógicos, geralmente anexos aos 
grandes parques.

O sistema de parques de Londres 
foi definido pela implantação de 
vários jardins públicos. John Pen- 
nethorne (1808-1888). autor do

Victoria Park, e Sir Joseph Paxton* 
(responsável pelo projeto do Palá
cio de Cristal da Grande Exposi
ção de 1851) foram os paisagistas 
mais importantes desse período.

Na França, o movimento dos 
parques públicos desenvolveu-se 
paralelamente aos planos urbanísti
cos na cidade de Paris, promovidos 
por seu prefeito George Eugène 
Hausman*. Durante sua adminis
tração (de 1853 a 1869), _Hausman . 
provocou total modificação na pai
sagem parisiense. Trabalhando 
com o paisagista Jean Charles A. 
Alphand (1817-1891), procedeu ao 
remanejamento do Bois de Bou- 
logne e do Bois de Vincennes; criou 
os parques de Monceau, Buttes- 
Chaumont e Mont-Ouris, além de 
outros vinte pequenos jardins e o 
ajardinamento de inúmeros boule- 
vards. Os parques franceses segui
ram a composição desenvolvida 
nos jardins públicos pelos paisagis
tas ingleses.

Projetos como o do Central Park 
de Nova York, criado pelo paisa
gista Frederik Law Olmsted 
(1822-1903), ao lado de Calvert 
Vaux (1824-1895), definiram as ca
racterísticas dos parques america
nos. Olmsted valorizou as áreas 
verdes, até então isoladas na ci
dade. Elas passaram a ser distribuí
das adequadamente pelo aglome
rado urbano e interligadas por 
sistemas viários especiais: as vias 
parque. Aprovada, sua idéia foi im
plantada primeiramente na cidade 
de Boston e depois em Chicago e 
em outras localidades americanas. 
Formalmente, os jardins de Olms
ted seguem o estilo inglês (de Pax
ton, principalmente), utilizando, 
porém, as espécies nativas do país.

_ Nessa época surgiram novas ten
dências, refletidas principalmente 
nas primeiras cidades-jardins de 
Ebenezer Howard (1850-1928) e 
Patrick Geddes (1854-1932), onde 
pode-se notar claramente a mútua 
influência, entre paisagismo e urba
nismo.

Na década de 1930 surgiu uma 
nova estética nos Estados Unidos. 
Um grupo de paisagistas — entre

Os jardins romanos sofreram algumas influências dos gregos e orientais.

A paisagem barroca atinge o auge nos castelos franceses. (Tulherias.)

O "Tofuku-ji" (à esquerda) e o jardim da Vila Imperial de Shugaku-in: dois exemplos da paisagem japonesa.
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m ateriais aplicados à com posição 
arquitetônica, reforçou a necessi
dade de uma profissão isolada —

' »  M i l »  « i j f i l i l  - |  « i í

e da  engenharia não cobriam sufi
cientemente as novas exigências.

Os problemas básicos que o ar
quiteto paisagista procura resolver 
compreendem o uso que se fará da 
área, o clima, o tipo de paisagem 
predominante na região e a topo
grafia. Além de seu poder criador, 
deve ter conhecimentos de arquite
tura, engenharia, silvicultura, horti
cultura e geologia.

O paisagista utiliza materiais 
que muitas vezes estão sujeitos a 
alterações no curso dos anos. Seus 
problemas, portanto, diferen- 
ciam-se daqueles encontrados pelo 
arquiteto, que lida praticamente 
com formas rígidas e estáticas. Os 
projetos de um paisagista e o tipo 
de beleza que ele procura podem 
não ser muito diferentes; no en
tanto, nos projetos naturalistas, o 
paisagista deve ser sensível ao ca
ráter da região, a fim de conseguir 
êxito na conservação e no engran
decimento do cenário natural.

O paisagismo no Brasil

Embora a profissão de arquiteto 
paisagista ainda não exista legal
mente no Brasil (o projeto, a dire
ção e a fiscalização das obras de 
arquitetura paisagística são legal
mente de competência do enge
nheiro e do arquiteto), um dos mais 
conhecidos paisagistas em todo o 
mundo é o brasileiro Roberto Burle 
Marx (1909- ). Ele acredita 
que o melhor estilo paisagístico 
para o Brasil é o jardim tropical — 
dramático, variado e extraordina
riamente colorido. Suas obras po
dem ser vistas em várias cidades do 
mundo, como o Parque dei Leste, 
em Caracas (Venezuela), onde diri
giu um grupo de jovens arquitetos 
e botânicos associados na constru
ção. No Rio de Janeiro, os jardins 
projetados por ele estendem-se ao 
longo da costa, desde o aeroporto 
Santos Dumont até o túnel do Pas
mado, e são de máxima importân
cia como área verde para os bair- 
iOS que se localizam entre a praia 
e a montanha, sem possibilidade de 
expansão horizontal. A necessi
dade de espaços recreativos deter
minou um programa no qual se deu 
muita atenção a todas as atividades 
capazes de atrair a população. 
Quando foi possível, seleciona
ram-se espécies vegetais brasileiras, 
sem que isso significasse a exclusão 
de plantas de outras procedências. 
Em contraste com a vegetação fo
ram selecionados muros, rochas e 
esculturas que sugerem diferentes 
emoções. O ponto básico da obra 
de Burle Marx é que procura susci
tar uma sensação de maravilha e 
um sentimento de euforia, pela sis
tematização das massas plastica
mente dispostas e a diversificação 
e contraste das cores de uma a ou
tra massa de vegetação.

VEJA TAM BÉM : Ecologia; Jardi 
nagem; Lazer; Ornamentação; Pla
nejamento Ambiental; Urbanismo; 
Visual, Comunicação.Segundo Burle Marx (retratado por Flávio de Carvalho), o melhor estilo para o Brasil é o jardim tropical.

os quais Thom as C hurch, G arre t 
E ckbo, Jam es Rose e Law rence 
H alprin  —  foi responsável por

do planejafflên(ô, bufiflôll-fiô Ultl3
integração global com outras áreas, 
chegando-se à Escola de Ian 
McHarg, que desenvolveu o plane
jam ento regional da paisagem se
melhante ao planejamento territo
rial em muitos aspectos.

Em 1948 foi fundada em Cam- 
bridge a Federação de Arquitetos 
Paisagistas, que contava em 1972 
com 24 associações nacionais de 
arquitetos paisagistas, com cerca 
de 4 000 membros em 32 paises. 
Essa instituição visa à valorização 
e à conservação da paisagem no 
mundo inteiro. E, para informar as 
profissões aliadas e as organiza
ções interessadas em seus progres
sos e atividades, a cada dois anos 
organiza um congresso mundial.

O paisagismo no trabalho

A antiga arte do paisagismo tor
nou-se oficialmente profissão 
quando, em 1863, o título de arqui
teto paisagista foi usado pela 
Board of Central Park Comissio- 
ners, na cidade de Nova York. Até 
aquela época, os projetistas de ja r
dins e parques eram considerados 
jardineiros paisagistas.

A denominaçao contudo, já  ti
nha sido usada por Frederick Lato 
Olmsted, quando, juntamente com 
Calvert Vaux, ganhara a concor
rência para o projeto do Central 
Park de Nova York. Disseram-se 
“arquitetos paisagistas” para co
municar sua intenção de adotar 
para com a paisagem total a 
mesma relação que um arquiteto 
adota para com um edifício, em
prestando ênfase especial ao pro
jeto. Isso exigiria, posteriormente, a 
análise do problema, a proposta de 
uma solução e ainda a supervisão 
do trabalho.

Por outro lado, a Revolução In
dustrial* mostrara, tanto na Eu
ropa como na América, o valor das 
cidades projetadas e organizadas, 
dos parques e reservas e de outras 
áreas externas.

A grande procura de projetistas 
especializados em formas de ter
reno e vegetação, assim como em O Central Park de Nova York: criação de áreas verdes ligadas por vias.
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Em suas três regiões, a língua possui papilas filiformes, fungiformes e ovaladas. Num corte longitudinal das papilas 
(à direita), destacam-se seus cálices ou botões gustativos, que constituem formações arredondadas do epitèlio lingual.

Paladar

Como o olfato*, o paladar é uma 
aquisição filogenética tardia, isto é, 
ocorreu num momento adiantado 
da evolução* das espécies. Meca
nismo puramente químico, é muito 
desenvolvido nos animais superio
res, sobretudo na espécie humana.

Quando se introduz na boca 
uma substância, ela estimula os re
ceptores gustativos, estruturas for
madas por um conjunto de células 
alongadas e finas nas extremidades 
superiores que terminam em proje
ções ciliares (pêlos gustativos). Es
sas células, denominadas neuroepi- 
teliais, formam uma estrutura esfé
rica, com um pequeno espaço 
interno, que entra em contato com 
a superfície através do poro gusta
tivo, em torno do qual se dispõem 
os pêlos gustativos. Células estru
turais, fusiformes, envolvem os qui- 
miorreceptores e servem de apoio 
ao conjunto.

Os receptores gustativos encon 
tram-se com maior freqüência nas 
pequenas reentrâncias da mucosa 
bucal (responsáveis pelo aspecto 
aveludado da língua), que limitam 
áreas mais elevadas, denominadas 
papilas gustativas. Estas, por sua 
vez, podem ser filiformes (alonga
das e finas), fungiformes (arredon
dadas, em forma de cogumelo) ou 
circunvaladas (bem maiores do que 
as outras, formando um ângulo na 
parte posterior da língua).

A p a rte  in fe rio r ou  b a sa l d a s  c é 
lulas neuroepiteliais entra em con

tato direto com terminações nervo
sas. A sensação de gosto prove
niente dos dois terços anteriores da 
língua transmite-se por um ramo 
do nervo facial, e as sensações pro
venientes do terço posterior são 
transmitidas por meio do nervo 
glossofaríngeo,_seguindo até o cen
tro de percepção gustativa, situado 
na porção inferior do córtex cere
bral, através da medula.

Para que a substância ingerida 
estimule um quimiorreceptor, é ne
cessário que seja líquida; caso con
trário, deve ser dissolvida pela sa
liva, para que penetre no poro 
gustativo e estimule os pêlos. Se a 
boca estiver seca no momento em 
que receber um alimento sólido, 
este parecerá totalmente insípido.

Sabores e odores

O homem é capaz de perceber 
quatro sabores básicos: doce, 
amargo, salgado e' azedo (também 
os sabores metálico e alcalino po
dem ser considerados básicos); os 
demais resultam de combinações 
desses tipos fundamentais. A me
nor diluição em que uma substân
cia doce pode ser percebida é de 
uma parte em duzentas; uma subs
tância salgada é geralmente sentida 
a partir de uma parte em quatro
centas; azeda, de uma parte em 
130 000; e amarga, de uma parte 
em 2 000 000.

Os quimiorreceptores não estão 
distribuídos de maneira uniforme 
por toda a mucosa bucal, existindo 
areas específicas para a sensibili
dade de cada tipo básico de sabor. 
As papilas gustativas, dotadas de 
receptores destinados à sensação 
dos sabores doce e salgado, encon

tram-se na ponta e na parte ante
rior da língua; para o gosto 
amargo, na parte posterior e no iní
cio da epiglote; para o azedo, nas 
bordas laterais da  língua. Como a 
região central da superfície da lín
gua é praticamente desprovida de 
papilas gustativas, pouco ou ne
nhum sabor pode ser percebido 
nessa área.

O paladar está geralmente asso
ciado ao sentido do olfato, sendo 
possível a identificação prévia de 
um sabor pelo cheiro da substância
—  certos sabores tornam-se bem 
mais intensos, ao exalarem odores 
fortes.

O paladar disperso dos animais

Nos organismos superiores, as 
papilas gustativas e células neuroe
piteliais relacionadas com a per
cepção do gosto localizam-se em 
geral na boca. O mesmo não ocorre 
em organismos inferiores, onde elas 
se distribuem pelas mais diversas 
regiões do corpo.

As abelhas , formigas e borbole
tas, por exemplo, experimentam a 
sensação gustativa através da ex
tremidade de sua espirotromba; po
rém, são as papilas existentes no 
tarso do segundo par de patas que 
permitem uma sensação de sabor 
mais acurada. Uma experiência 
efetuada com esses insetos mostrou 
çiue, após um longo período de je 
jum , a borboleta Vanessa distingue 
uma solução de sabores na concen
tração de 0,25 por mil. Também as 
moscas apresentam órgãos qui
miorreceptores sobre a tromba e os 
tarsos.

Nos anelídeos* (minhocas, san
guessugas e outros) e alguns artró

podes*, como as baratas, as células 
sensoriais (semelhantes às neuroe
piteliais dos animais superiores) 
distribuem-se pela epiderme, en
trando em contato com o cordão 
nervoso longitudinal interno; nos 
moluscos*, encontram-se em torno 
dos palpos labiais, na tromba e na 
borda do manto. Particularmente 
nos cefalópodes* (polvos e lulas), 
supõe-se a existência de uma papila 
gustativa no teto da cavidade bu
cal, na porção anterior do odontó- 
foro —  estrutura responsável pelo 
apoio de pequenos dentes córneos 
utilizados para raspar o alimento.

No anfioxo (uma espécie de pro- 
tocordado*) existe uma depressão 
na parte antero-superior da cabeça, 
denominada goteira olfativa, que 
possui células quimiorreceptoras. 
Nesses animais, bem como em pei
xes*, répteis*, anfíbios* e aves ,_o 
órgão responsável pelo paladar não 
existe, ou é pouquíssimo desenvol
vido. Ocorre, no caso, um desen
volvimento de outros tipos de ór
gãos sensoriais, tais_ como a 
audição*, o olfato, a visão*, etc.

Todavia, registram-se algumas 
exceções, como é o caso de bagres 
e carpas, que possuem células qui
miorreceptoras espalhadas pela su
perfície do corpo. Como habitam 
um meio líquido, qualquer substân
cia que estiver dissolvida na água 
entrará pelo poro olfativo, tor
nando o mecanismo da olfação 
dessas espécies semelhante à gusta
ção humana.

O paladar pode ser usado como 
orientador para a seleção de ali
mentos, embora menos intensa
mente do que o olfato. Se em uma 
determinada região existe uma es
pécie animal ou vegetal saborosa 
para outra espécie animal, esta fi
cará estreitamente relacionada com 
a primeira, sensibilizando-se a 
qualquer alteração que possa ocor
rer nos hábitos da espécie comestí
vel. Experiências com ratos mos
traram  que, ao surgir uma 
deficiência nutritiva, estes animais, 
orientados pelo paladar, procuram 
ingerir grandes quantidades do ali 
mento carente, a fim de manter sua 
dieta estável.

VEJA TAM BÉM : Audição; Ner- 
voso, Sistema; Olfato; Tato; 
Visão.

Atravessando os poros, as partícu
las de alimento aiingem os botões.
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Palavra

Como testemunham os fósseis da "Esquisetum columnare", as pteridófitas do Período Jurássico eram enormes.

A combinação de sons pela qual 
se designa algo ou alguém cha
ma-se “palavra” . O balbucio de 
uma criança que ainda não fala 
não constitui palavras. Mas se uma 
criança diz “ aua” quando quer be
ber, isso é uma palavra, embora 
não corresponda exatamente ao 
modelo (“ água”) da fala adulta. A 
palavra (vocábulo) seria a mínima 
unidade autônoma da linguagem.

A gramática* chama substanti
vos às palavras que indicam coisas, 
pessoas ou conceitos. Em todo 
idioma há inúmeros substantivos, e 
são os mais imediatos entre eles 
que as pessoas procuram memori
zar quando começam a aprender 
um a língua. Os designativos de coi
sas, particularmente, dão uma ima
gem do acervo cultural de um 
povo, e freqüentemente migram 
(com o objeto designado) de região 
para região e de povo para povo, 
integrando-se em outras línguas.

Lexema e morfema

Um dicionário geralmente não 
inclui as derivações mais comuns 
das palavras — como as de gênero, 
número e grau — , a não ser que as 
diferenças entre masculino e femi
nino, singular e plural, aumentativo 
e diminutivo impliquem diferenças 
de significado. Os dicionários con
signam, a palavra principal, que é 
cham ada “ lexema”.

A identificação de lexemas é ta
refa da lingüística* descritiva. Esta 
distingue-se da lingüística histó
rica, que se ocupa do estabeleci
mento de famílias de palavras. Pa
lavras como “humano” e “hum a
nismo” são etimologicamente 
ligadas a “homem”, mas têm sen
tido um tanto diferente. Diz-se por 
isso que “homem”, “ humano e 
“humanismo” pertencem à mesma 
família de palavras.

“ Palavra” é também um con
ceito intermediário entre “ mor
fema” (o menor elemento com sig
nificado), e “ sintagma” (cada 
componente de uma oração). Na 
palavra “cachorro”, por exemplo, 
há dois morfemas: cachorr-, que é 
o morfema-raiz ou morfema lexi
cal; e -o, morfema gramatical que 
indica o gênero masculino e pode 
ser substituído por -a para indicar 
o feminino. A diferença entre esses 
dois morfemas consiste no fato de 
o morfema lexical ter existência ex
trai ingüística e o outro não. Na pa
lavra “cachorrinho” há um terceiro 
morfema, -inh-, que indica o dimi
nutivo e deve ser intercalado entre 
o morfema-raiz e o indicador de 
sexo. Uma palavra pode ser consti
tuída de apenas um morfema.

Uma só palavra também pode 
constituir um sintagma, ou mesmo 
uma oração (“Chove”, por exem
plo). Mas as orações, geralmente, 
têm mais de um sintagma.

Definir a palavra em termos de 
seus limites é uma grande dificul
dade para os lingüistas, pois nem 
sempre é possível determinar com 
p re c isã o  se o  o b je to  de e s tu d o  é um

simples morfema ou uma palavra 
autonoma. Na verdade, a delimita
ção de uma palavra depende muito 
de razões de conveniência de deter
minada língua. Por exemplo, o la
tim amat, segundo observou o lin- 

üista inglês Henry Sweet 
1845-1912), seria formado real

mente de duas palavras (ama — t), 
sendo que o t corresponderia origi
nariamente a um pronome da ter
ceira pessoa.

A divisão da palavra em sílabas, 
inteiramente distinta de sua compo
sição por morfemas, relaciona-se 
com a fonética*. A propósito, o lin
güista português Rodrigo de Sá 
Nogueira propõe esta definição: 
“Sílaba é cada parcela da cadeia 
sonora vocabular, caracterizada 
pela continuidade de sua sonori
dade. Corte silábico é cada solução 
de continuidade da cadeia sonora 
vocabular” .

VEJA TAM BÉM : Comunicação: 
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Paleobotânica

A paleobotânica (ou paleofitolo- 
gia) e a ciência que trata das plan
tas fósseis*. A palinologia constitui 
o ramo da paleobotânica que se de
dica especificamente ao estudo dos 
esporos e polens fósseis.

O trabalho do paleontólogo ini
cia-se pela identificação da amos
tra fóssil. Para isso, é preciso recor
rer aos vários métodos de análises, 
entre os quais o da seção delgada, 
o da transferência, o do desloca
mento e o da maceração.

O método da seção delgada, 
também chamado metodo de Ni- 
col, é aplicado ao estudo dos caules 
fósseis petrificados. O espécime é 
desgastado até que apresente uma 
superfície plana, pela qual é co
lado, com bálsamo-do-canadá, a 
uma lâmina de vidro. A amostra é 
então cortada com uma serra espe
cial, paralelamente à face plana, de 
modo que reste apenas uma fina fa
tia do tóssil original. Em seguida.

desgasta-se essa fatia com pó de es
meril, até que a amostra adquira a 
transparência necessária para a ob
servação ao microscópio. Isto feito, 
o passo final é a montagem da 
amostra na lâmina de observação 
microscópica.

O método da transparência é 
usado sobretudo quando o fóssil 
encontra-se engastado em uma ma
triz mineral (por exemplo, uma fo
lha carbonizada em matriz sili- 
cosa). Começa-se por reduzir me
canicamente o especime, de modo 
a restar o mínimo possível da ma
triz. A seguir, cola-se o fóssil a 
uma lâmina de vidro, protege-se 
com parafina toda a porção ex
posta da lâmina e mergulhasse o 
conjunto na solução de um ácido 
que dissolva a matriz (no caso de 
a matriz ser silicosa, utiliza-se 
ácido fluorídrico). Resta então ape
nas o fóssil, colado à lâmina de 
vidro.

Quando se deseja estudar madei
ras petrificadas em que há preser- 
vaçao de material carbonoso, em- 
prega-se o método denominado 
deslocamento. Se o fóssil contém 
sílica, ataca-se sua superfície com 
uma gota de ácido fluorídrico; a
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dissolução localizada da sílica 
deixa livre uma pequena camada de 
substância orgânica. Sobre o ponto 
atacado derrama-se então um 
pouco de nitrocelulose.

Quando seca, a nitrocelulose 
apresenta-se como uma membrana 
aderente ao fóssil, que, ao ser des
locada com uma pinça, traz con
sigo uma porção muito delgada da 
estrutura organica. A película des
colada pode, a seguir, ser montada 
sobre laminas, para que se realize 
a observação microscópica. No 
caso de o fossil conter calcários em 
vez de sílica, pode-se substituir o 
ácido fluorídrico por ácido clorí
drico e em seguida procede-se da 
mesma forma.

De grande aplicação no estudo 
de folhas, frutos, esporos e polens 
fósseis é o método da maceração, 
em suas várias versões. A finali
dade do processo é remover as por 
ções de celulose e de lignina de
compostas na hulheização da 
amostra. No caso de frutificações, 
pode-se empregar a maceração em 
acido nítrico e cloreto de potássio, 
seguida de banho de álcali (eau de 
Javelle). Depois embebe se a amos
tra em glicerina, após o que se 
monta a preparação. Caso interesse 
o estudo do fóssil em lâminas del
gadas, o material macerado pode 
ser secionado no micrótomo.

Samambaias: uma evolução 
de milhões de anos

Dos quinze filos que compõem o 
reino vegetal*, destacam-se pela 
importância paleofitológica os cor
respondentes às plantas vasculares. 
Estas dividem-se em pteridófitas* e 
espermatófitas.

As pteridófitas possuem raízes, 
ramos e folhas, ainda que de orga
nização inferior: faltam-lhes flçres. 
e a geração é feita em duas fases 
alternadas. Classes importantes de 
pteridófitas são as eqliissetíneas, as 
filicineas e as licopoaíneas.

As eqiiissetíneas — ou calama- 
riáceas — são encontradas pela 
primeira vez no Período Triássico, 
estendendo-se sua descendência até 
hoje. Uma classe vizinha é a das 
calamites (extinta), que alcança
vam até 10 m de altura. As filicí- 
neas, ou samambaias comuns, são 
plantas antigas: já  no Período Pa
leozóico, quando se encontram os 
primeiros exemplares dessa ordem, 
as filicineas formavam arbustos de 
dimensões variadas. O estudo siste
mático dos esporângios das filicí- 
neas trouxe esclarecimentos para a 
interpretação de sua evolução.

As licopodíneas são vegetais ar- 
borescentes, caracterizados pela ra
mificação dicotômica de seus tron
cos e raízes. Entre elas, 
destacam-se os Lepidodendron, ár
vores que alcançavam de 20 a 30 
m de altura, com troncos de 1 m 
de diâmetro. As folhas dessas árvo
res nasciam apenas na parte mais 
jovem do caule; nas regiões mais 
velhas, restavam as cicatrizes de 
sua implantação. Essas marcas são 
de grande importância para a de
terminação aa classificação dos 
fósseis, servindo ainda como ele
mentos de distinção entre vegetais 
da mesma família. Assim, os fós
seis das Sigillaria, também árvores 
muito grandes que formavam flo-

Aiguns dos melhores exemplos de fossilização ocorreram durante o Período Carbonífero. ("Pecopteris miltoni".)

As benetitíneas compõem importante grupo de gimnospermas do Triássico.

restas nas regiões úmidas, distin
guem-se dos Lepidodendron pela 
forma das cicatrizes: nestes, elas 
são em forma de losango, ao passo 
que naquelas a forma e hexagonal.

Entre as espermatófitas, citam-se 
pela importancia as gimnosper
mas*, plantas fanerógamas — isto 
é, que possuem flores e frutos. A 
este grupo pertencem as Cordaites, 
exclusivamente paleozóicas, cuja 
altura chegava a 30 m. Muito im
portante é também o gênero Cycas. 
Os troncos fósseis da Cycadeoidea 
masseiana são conservadíssimos.

As coníferas* são bem represen
tadas nas plantas fósseis. Entre 
elas, encontram-se os predecessores 
diretos da Gingko biloba, uma 
planta atual. Coníferas fósseis im
portantes são Salisburya do Pe
ríodo Permiano), Cupressus, Volt- 
zia e Pinus.

Entre as plantas situadas infe
riormente na escala orgânica que se 
conservaram como fosseis encon- 
tram-se as algas*, cujo número 
atual é bem superior ao das que vi
veram em outros períodos. Dessa 
maneira, é pequena a variedade de
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algas encontradas nos depósitos 
fossilizados; predominam, entre 
elas, as algas silicosas e calcárias.

As algas fósseis

Os paleontólogos costumam di
vidir as algas fósseis em dois gran
des grupos: o das algas verdadeiras 
e o correspondente a traços encon
trados nas rochas (os quais exibem 
alguma semelhança com as algas). 
Este segundo grupo é conhecido 
pelo nome d epseuaoalgas.

As algas fósseis verdadeiras 
compreendem as diatomáceas, as 
sifonáceas verticiladas, as corali
nas e as caroficófitas.

As diatomáceas são algas unice
lulares, microscópicas, munidas de 
uma carapaça silicosa e dotadas de 
movimento autônomo. Elas vivem 
sempre em colônias, na água sal
gada ou doce. Mas sobrevivem 
também na terra úmida.

A presença da carapaça silicosa 
tornou possível a preservação des
sas algas na forma de fósseis; os 
depósitos de diatomáceas fósseis 
têm freqüentemente grandes dimen
sões, e são conhecidos pelo nome 
de trípoli. Muitas rochas silicosas 
antigas foram originalmente depó
sitos de diatomáceas, que se trans
formaram por efeito do aumento de 
temperatura e pressão. O material 
que forma tais depósitos é cha
mado farinha fóssil.

As algas sifonáceas verticiladas 
fósseis foram confundidas original
mente com as coralinas e com os 
briozoários, pois após a morte da 
planta o taio (revestido de um es
trato calcário) forma um cilindro 
dotado de canalículos.

As formas da Haploporella têm 
tubos muito delicados, ao passo 
que as da Dactylopora têm tubos 
grandes. São comuns os fósseis de 
Gyroporella, que alcançam entre l 
e 6 mm de comprimento.

Na família das coralinas existem 
algumas formas de grande impor 
tância paleontológica: os litotãm- 
nios, incrustados de carbonato de 
cálcio. Possuem talos ramificados e 
vivem em todos os mares. Formam 
bancos extensos em muitas forma
ções do Terciário e do Cretáceo.

Os grupos brasileiros

Os depósitos fósseis encontrados 
no Brasil dividem-se em vários gru
pos, entre os quais o Tubarão, que 
inclui sedimentos da glaciação Per- 
mocarbonifera, camadas de carvão 
fóssil e restos da flora Glossopteris 
(Gangamopteris) da bacia do Pa 
raná. Semelhanças entre essa se
qüência e algumas da África e ín
dia têm sido usadas como 
argumento em favor da teoria da 
derivação dos continentes*.

As camadas de carvão do Tuba 
rão têm sido usualmente interpreta
das como de origem autóctone, for
madas em ambiente lacustre. Entre 
as plantas fósseis encontradas no 
grupo Tubarão estão Lepidoden 
dron, Sigillaria, Lepidophloios, Pe- 
copteris, Sphenopteris, etc., asso 
ciadas a formas típicas do 
Gondwana.

No subgrupo Itararé, do grupo 
Tubarão, encontram-se elementos 
da flora Rhacopieris, associado^ a 
u m a  c a m a d a  dc c a rv ão  üa reg ião

As angiospermas (plantas com sementes protegidas pelos frutos) aparece
ram no Período Jurássico: são contemporâneas dos primeiros antropóides.

VEJA TAM BÉM : Estratigrafia; 
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de Monte-Mor, no Estado de São 
Paulo. A maceração de certos car
vões inter-glaciais de São Paulo re
vela a presença de numerosos me- 
gásporos de Lagenoisporites 
brasiliensis, L. sinuatus e Trileites 
nitens.

No Rio Grande do Sul, elemen
tos da flora Glossopteris incluem 
Gangamopteris obovata, G. cy- 
clopterioides, G. indica, Gondwa- 
niaium plantianum, Cordaites his- 
lopi, Phylotheca sp e ainda 
Gangamopteris angustifolia.

Em Santa Catarina e no Paraná 
ocorrem associações de micróspo 
ros de Florenites, Vesicaspora, 
Vestigioporites, Vittatina.

O grupo Aquidauana, no Es
tado de Goiás, revela a presença de 
Psaronius; há referências, também, 
da existência de Lepidostrobus nos 
arenitos que se encontram nas pro
ximidades de C asa Branca (São 
Paulo), interpretados como perten
centes ao grupo Aquidauana..

Outros depósitos brasileiros são 
o subgrupo Quatá e a formação 
Tatuí, em que ocorrem várias espé
cies de Glossopteris; no grupo 
Passa Dois, do Período Paleozóico 
Superior, encontram-se Glossopte
ris, Lycopodiopsis e outras plantas 
fósseis.

Numa rocha carbonífera da região de Waldenburg (Polônia) foi encontrado um fóssil da "Sphenopteris elegans'
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Paleografia

O termo “paleografia” deriva do 
grego e significa “ciência das escri
tas antigas” . Limita-se às escritas 
dos documentos de caráter não mo
numental, geralmente gravados em 
papiro, pergaminhos ou velos, e ta- 
buinhas de madeira encerada. As 
escritas dos monumentos são estu
dadas pela epigrafia, uma das mais 
importantes ciências auxiliares da 
história, especialmente antiga, e 
cujo objetivo consiste em decifrar e 
interpretar inscrições em material 
resistente como a pedra ou o metal.

A paleografia estuda o desenvol
vimento e a transformação da es
crita’ . Estabelece para cada tipo as 
características e a época em que foi 
usado e permite determinar com 
certeza a autenticidade dos docu
mentos estudados. Possibilita ainda 
fixar com grande aproximação a 
época de documentos não datados.

Podem existir tantas paleogra
fias quantas são as escritas usadas 
no mundo; mas o estudo limitou-se 
aos sistemas dos quais restaram 
numerosos documentos, que abran
gem um vasto período e que têm 
importância histórica e literária. A 
paleografia eslava, a árabe, a síria 
e a das escritas indianas tiveram 
seus cultores; mas somente a paleo
grafia grega e a latina elevaram-se 
a categoria de ciência autônoma.

A paleografia é considerada uma 
ciência auxiliar extremamente im
portante para todos os ramos do 
conhecimento baseados em mate
rial escrito, principalmente a histó
ria, a filologia, a teologia e a ju ris
prudência.

Paleografia grega

Na Antiguidade, havia duas es
pécies de escrita manual e vários ti
pos de letras. A escrita de livro, 
empregada usualmente em docu
mentos literários, era a mais 
elegante e formal. A escrita cur
siva, por sua vez, era usada em car
tas, relatórios, petições, escrituras 
de venda, recibos, etc.

Os quatro tipos de letras gregas 
eram as capitais, as unciais, as mi
núsculas e as cursivas. As capitais; 
mais antigas, caracterizavam-se 
pela angulosidade e pelas linhas re
tas. Logo se desenvolveram as for
mas unciais, que por seu arredon
damento distinguiram-se das 
primeiras. Tanto as capitais como 
as unciais são algumas vezes desig
nadas “ maiúsculas, em contraste 
com as minúsculas”.

Os humanistas diferenciaram 
três períodos de escritas gregas em 
papiros: o grego ou ptolemaico 
(332 a 30 a.C.), o romano (30 a.C. 
a 284 d.C.) e o bizantino (284-641).

O papiro mais antigo do período 
ptolemaico é um fragmento dos 
Persae, do poeta Timoteus de Mi- 
leto (4467-357 a.C.). Essa escrita 
de livro era ainda inteiramente se
melhante à uma inscrição, em rigi 
dez e angulosidade.

No período romano, a escrita de 
livro grega exibia diferentes tipos. 
Um dos mais belos foi gravado no

papiro da Odisséia III. Trata-se de 
escrita arredondada, vertical, de ta
manho. uniforme. Outro primoroso 
rolo de papiro que conservou esse 
tipo de escrita uncial é a cópia (sé
culo II) de um comentário sobre o 
Teeteto de Platão*.

Durante os períodos ptolemaico 
e romano, a escrita cursiva teve 
grande variedade de estilos. Em al 
guns casos, a velocidade do escriba 
e a freqüente ligadura das palavras 
tornaram a escrita quase ilegível.

No período bizantino, tanto a es
crita de livro como a cursiva carac
terizaram-se por certo artificia
lismo, com maneirismo objeti
vando a decoração. Esses ma
nuscritos datam dos séculos III e 
IV. O único que pode ser atribuído 
à primeira metade do século II é 
um pequeno fragmento do Dietes- 
saron, de Taciano (c. 120-173), en
contrado em 1932, em Dura-Eu- 
ropo, à beira do Eufrates. Os 
códices Vaticanus e Sinaiticus, co
piados no século IV, são os mais 
antigos manuscritos da Bíblia, em 
pergaminho. Em beleza e legibili
dade, a escrita desses dois famosos 
códices jam ais foi igualada.

Do seculo IV ao IX, os manus 
critos unciais em pergaminho fo
ram o único veículo para a trans
missão da literatura, embora 
fossem raros os de escritores clássi
cos, pois os escribas da época esta
vam ocupados com teologia e legis
lação. Os traços verticais da escrita 
tornaram-se mais espessos e mais 
longos em certas letras, enquanto 
os horizontais ou inclinados foram 
ganhando pontos grossos nas extre
midades.

No século IV e nos seguintes, 
produziram-se cópias luxuosas da 
Bíblia, em letras muito grandes 
com tinta de ouro e prata sobre 
pergaminho ricamente tinto em 
púrpura. Essa prática foi denun
ciada como luxo inútil por São Je- 
rônimo (347-420), no seu prefácio 
ao Livro de Jó.

Com o tempo, a escrita uncial 
perdeu a antiga graça e tornou-se 
feia. Algumas vezes, as letras incli- 
navam-se para a direita e as curvas 
tendiam a tornar-se pontudas. Em 
seu desenvolvimento final, a escrita 
uncial passou novamente à posição 
vertical.

No século VIII, apesar da insufi
ciência de papiro e do alto custo do 
pergaminho, a produção de livros 
foi impulsionada pela invenção de 
uma escrita pequena e compacta, 
baseada na escrita cursiva da 
época. Essa escrita foi aperfeiçoada 
no século IX, em Constantinopla, 
provavelmente no mosteiro Stu- 
dion, e espalhou-se rapidamente 
por todo o Império Bizantino. 
Como muitas letras podiam ser li
gadas às adjacentes, o escriba tor- 
nou-se capaz de trabalhar com 
maior velocidade. O mais antigo 
manuscrito grego em letra minus- 
cula é uma cópia dos quatro Evan
gelhos, produzida provavelmente 
em Constantinopla, no ano 835.

Os humanistas dividem a histó
ria subseqüente ao desenvolvi
mento da escrita minúscula em três 
ou quatro períodos. Um dos princi
pais meios de datar modelos dessa 
escrita é a presença de sinais de 
respiração quadrados nos códices 
produzidos antes do ano 1000. en-

Através da análise das escritas, a paleografia auxilia a compreender o pas
sado da humanidade. (Sinetes indianos entalhados entre 2500 e 1500 a.C.)

Com o mesmo objetivo, a epigrafia dedica-se a decifrar as inscrições de mo
numentos. (Em cima. escrita cuneiforme; embaixo, hieróglifos egípcios.)



(da qual o modelo mais antigo cjue 
se conhece é um a carta em papiro, 
do século IV, achada no Egito) de
senvolver am-sé as diversas escritas 
nacionais.

Monges e leigos, fugitivos das in
vasões bárbaras na antiga Gália ro
mana, levaram a escrita semi-un- 
cial para a Irlanda, onde ela tomou 
caráter distinto.

Nos manuscritos de origem ir
landesa foram introduzidas as le
tras unciais ornamentadas e um sis
tema especial de abreviaturas. Esse 
estilo, denominado escrita insular, 
foi levado por missionários para a 
Inglaterra (séculos V e VI) e para 
os mosteiros de Bobbio, na Itália 
setentrional, de St. Gall, na Suíça, 
e de Fulda e Wurzburg, na Alema
nha (século VII e VIII).

Antes do ano 698 foi produzido 
em escrita insular (também deno
minada anglo-saxônica) o Evange
lho de Lindisfarne. Gradualmente, 
os escribas anglo-saxônicos desen
volveram estilos próprios, de mi
núsculas, dos quais se isolaram di
versos tipos.

Várias escritas derivaram direta 
mente da cursiva minúscula ro
mana, entre elas a merovíngia 
(usada em toda a extensão do Im
pério Franco), a lombarda (Itália) 
e visigótica (Espanha).

Quando, em 789, Carlos* 
Magno ordenou que monges habili
dosos copiassem a Bíblia a fim de 
facilitar sua utilização, deu-se ver
dadeira reforma na caligrafia, re
sultando a escrita carlovíngia (es
crita de livro minúscula), que 
suplantaria todas as outras escri
tas. Somente a escrita beneventana, 
da Itália meridional, conseguiu re
sistir à sua influência, continuando 
a ser usada até o século XIII. Mas 
a carlovíngia acabou por impor-se 
definitivamente, influenciando in
clusive o tipo romano, usado até o 
século XX.

No século XII desenvolveu-se no 
norte da França, a escrita angular, 
conhecida como gótica ou de letras 
negras. Apesar de agradável esteti
camente, a escrita gotica é de difícil 
leitura, pois muitas de suas letras 
são bastante parecidas. Além disso, 
a crescente produção de manuscri
tos exigiu economia de material, fa
zendo com que o volume de bolso 
substituísse o grande fólio, o que 
afinal resultou na excessiva quanti
dade de contrações e abreviaturas. 
Os escribas da França medieval 
empregavam mais de 5 000 formas 
de contrações.

No século XV, os humanistas 
italianos restauraram a escrita car
lovíngia. Manuscritos e publica
ções espalharam-se pela Europa e 
o estilo passaria a ser denominado 
escrita minúscula humanista. A le
tra gótica derivada da França foi 
conservada apenas na Alemanha e 
Áustria, sobretudo nas publicações 
artí sticas.

Da escrita minúscula humanista, 
originou-se a cursiva inclinada, 
com o nome de escrita italiana. Os 
impressores passaram a usá-la, 
chamando-a tipo itálico.

VEJA TAM BÉM : Arqueologia; 
Escrita: Livro; Paleontologia: Pa 
pel.Escritas orientais: silabario coreano da dinastia Yi (á esquerdal e peça de teatro javanesa do século XVIII.
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quanto os sinais de respiração re
dondos são atribuídos ao período 
posterior a 1300.

Outro aspecto da evolução da 
escrita minuscula foi a introdução 
da forma uncial de certas letras. A 
multiplicação das ligaduras ou das 
combinações de letras possibilita
ram maior rapidez de copia, o que 
constitui uma das principais causas 
do declínio da escrita maiúscul a.

Paleografia latina

Todos os estilos da escrita latina 
desenvolveram-se a partir das le
tras capitais quadradas encontra
das nas mais antigas inscrições. 
Mas em velhos manuscritos literá
rios latinos —  entre os quais o pa
piro fragmentado com o poema da 
batalha de Actium (escrito entre 3 1 
a.C., data da batalha, e 79 d.C., 
quando Herculano, onde se achou 
o papiro, foi destruída) — as letras 
são de um padrão menos cuidado, 
por isso essa escrita é denominada 
capital rústica.

Os primeiros exemplos da es
crita cursiva latina são encontrados 
nas palavras sobre os muros de 
Pompéia, destruída no ano 79, e em 
uma série de tabuinhas enceradas 
existentes no local. Posteriormente, 
entre as muitas variedades dessa 
escrita, a maioria caracterizou-se 
pela grande desigualdade na altura 
das letras.

Na evolução da escrita literária, 
as letras capitais quadradas e rústi
cas foram suplantadas pelas un
ciais, essencialmente arredondadas. 
A escrita uncial desenvolvida co
meçaria a degenerar no século VII.

No final do século V, começou 
a ser usado um outro estilo latino, 
mais fácil de gravar e que ocupava 
espaços menores. Resultante da fu 
são entre as escritas uncial e mi 
núscula, é denominado semi-uncial. 
Um exemplo dessa escrita está no 
comentário bíblico de Monte Cas
sino, escrito antes do ano 569.

Sob a influência das semi-un- 
ciais e a'partir de minúsculas seme
lhantes às de escrita cursiva latina

Todas as escritas nacionais européias derivaram da latina. Manuscritos da 
Idade Média: "Livro de Kells" (à esquerda) e "História", de Nitardo.

Página da tragédia "Orestes", de Ésquilo, redigida durante o século XII em 
escrita grega minúscula (à esquerda) e manuscrito judeu do século XIV.
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Paleolítico
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O fóssil de um homínida (à esquerda), a mão estampada sobre a rocha e os objetos trabalhados que serviam também  
para caça e defesa (período mousteriano, caverna de Dordonha) são característicos do Paleolítico.

Os primeiros estudiosos da Pré- 
História tiveram sua atenção des
pertada pelos artefatos de pedra en
contrados em locais outrora 
habitados pelo homem. Esses obje
tos líticos (de pedra) tinham formas 
diversas, revelando diferentes mé
todos de fabricação. Foram essas 
djferenças técnicas que serviram de 
base para as primeiras classifica
ções da Pré-História em vários 
períodos. Assim, a “ Idade da Pe
dra” foi subdividida em um período 
“Paleolítico” (que incluiria os obje
tos trabalhados pelo processo de 
lascagem da pedra e associados a 
restos de animais extintos) e um pe
ríodo “ Neolítico” (instrumentos de 
pedra, associados a animais ainda 
não extintos).

O Paleolítico, considerado a 
princípio uma mera classificação 
tecnológica, foi, mais tarde, rela
cionado com um período geoló
gico, o Pleistoceno.

Considera-se, portanto, que o 
Paleolítico iniciou-se no Pleisto
ceno Médio, há cerca de 500 mil 
anos, e seu desenvolvimento liga-se 
às quatro fases principais da Era 
Glacial: as glaciações de Günz, 
Mindel, Riss e Wiirm. Separadas 
por três intervalos interglaciais, es
sas fases caracterizam-se pela alter
nância de faunas e floras. Ao longo 
dessas mudanças ambientais várias 
espécies animais desapareceram, e 
outras emergiram, inclusive o pró
prio homem. O Paleolítico corres
ponde, assim, ao período em que se 
dão as transformações que resulta
ram no aparecimento da vida hu
mana, desde o início ligada a um 
equipamento extracorporal e à ca
pacidade de acumular e transmitir 
técnicas e conhecimentos.

Paleolítico Inferior

Os primeiros instrumentos fabri
cados pelos homens, os eólitos, 
aparecem no Paleolítico Inferior, 
que durou provavelmente até o fim 
do terceiro período glacial. Devem 
ter sido objetos encontrados na na
tureza, levemente modificados para 
atender a necessidades esporádicas, 
e, às vezes, mal se distinguem de 
seixos naturais. Esses instrumentos 
rudimentares ligam-se à emergên
cia do primeiro homínida reconhe
cido como membro do gênero hu
mano: o Homo erectus ou 
pitecantropo, que deve ter apare 
eido há aproximadamente meio mi
lhão de anos. Exemplo de eólitos 
são os seixos utilizados pelo Homo 
ereclus (homem de Pequim) du
rante o Pleistoceno Médio de 
Chou-kou-tien.

No Paleolítico Inferior surgem 
também instrumentos de pedra que 
já  podem ser associados a tradições 
definidas e estáveis. Assim, a cha
m ada cultura acheulense (de Saint- 
Acheul, localidade da França onde 
se encontraram seus primeiros 
vestígios) caracteriza-se pelas 
achas de mão. Classificadas como 
ferramentas de núcleo, as achas de 
mão eram obtidas a partir de uma

pedra grande (núcleo), da qual se 
retiravam lascas, até que ela assu
misse uma das quatro ou cinco for
mas básicas padronizadas.

A tradição da acha de mão foi 
encontrada, ligada ao Homo erec
tus, na África, na Europa e também 
na Ásia, sem chegar, porém, às zo
nas montanhosas desse continente, 
que se associam à indústria de las 
cas do vale do Soan, Chou-kou-tien 
etc. De qualquer,forma, a presença 
dos instrumentos de núcleo com 
formas quase idênticas, desde o 
cabo da Boa Esperança até o Me 
diterrâneo, indica a existência de 
um intercâmbio de idéias e expe
riências entre esses grupos disper
sos de coletores e caçadores que 
usavam achas de mão como arma 
e instrumento de corte.

Paleolítico Médio

Abrangendo parte do terceiro 
período interglacial e os primeiros 
milênios da quarta e última glacia- 
ção, o Paleolítico Médio corres
ponde ao desenvolvimento das cul
turas mousterianas (de Le 
Moustier, caverna de Dordonha, na 
França) e levaloisense (de Leval- 
lois-Perret, subúrbio parisiense). 
Nesse estágio, o equipamento ma
terial torna-se mais variado e espe

cializado, contando com armas 
(das quais restam pontas de lança), 
e instrumentos para raspar, esbas 
tar, etc., em geral de pedra Jascada. 
No Oriente Próximo e na África, a 
técnica usada era a levaloisense: 
delineava-se forma desejada no 
centro da pedra, para depois las- 
cá-la.

O homem desse período é o “ ho
mem de Neandertal” ou “neander- 
talóide” (Homo sapiens neander- 
thalensis). Os neandertalóides da 
Europa ocidental caçavam grandes 
mamíferos e provavelmente pos
suíam uma organização social rela 
tivamente complexa. Além disso, 
enterravam seus mortos, índice da 
existência de crenças e de uma ca
pacidade de simbolização desen
volvida. Ocupando cavernas e fa
bricando roupas com peles de 
animais, espalharam-se por um am
plo território ao norte da Europa, 
na Sibéria e mesmo na China, sob 
um clima intensamente frio.

Paleolítico Superior

Ao encerrar-se a primeira fase 
da última era glacial, o homem de 
Neandertal, juntamente com suas 
tradições culturais, foi substituído 
na Europa, em um prazo curto, 
pelo homem moderno (Homo sa

piens sapiens). Este surge mais ou 
menos simultaneamente na Europa, 
no norte e no leste da África e na 
China, há cerca de 35 000 anos (há 
indícios de estágios intermediários 
em relação ao homem de Neander
tal, também interpretados como re
sultado de hibridação entre os dois 
grupos).

O Homo sapiens sapiens distin- 
gue-se dos seus antecessores por 
ser caçador especializado, que em
prega armas variadas, munido de 
equipamentos adaptados às dife
rentes condições. Além disso, era 
dotado de inventividade e criativi
dade estética manifestadas, por 
exemplo, na arte rupestre*. Os di
versos ambientes em que o Homo 
sapiens se desenvolveu propiciaram 
o surgimento de culturas distintas, 
das quais as mais significativas fo
ram a chatelperronense, na França; 
a aurignaciana, na Ásia interior, 
Criméia, Balcãs, Europa central e 
França; a gravetense, que sucedeu 
a aurignaciana na Europa central e 
França, prolongando-se até a In
glaterra e Espanha; a aterense e a 
capsense, na África; e as culturas 
solutrense e magdalenense. na Eu
ropa ocidental.

A tecnologia dos grupos paleolí
ticos avançados baseava-se nas in
dústrias líticas. Através de técnicas
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de golpe, eram produzidas lâminas 
ou lascas estreitas, a partir das 
quais surgiram facas, pontas de 
projéteis montáveis em cabo ou 
lança, raspadoras com extremidade 
convexa para preparar peles e mo
delar objetos, bem como o buril 
para trabalhar galhos e ossos e 
para entalhar. Com ele produzi- 
ram-se vários tipos de cabeças de 
lanças e arpões, lançadores de dar
dos, bastões perfurados, instrumen
tos para trabalhar o couro, perfura
dores e agulhas__ para costurar 
roupas. A utilização do osso e do 
marfim para ferramentas e orna
mentos foi comum a todas as socie
dades do Paleolítico Superior.

Economicamente, esses grupos 
dependiam da caça, da pesca e da 
coleta. As caçadas organizadas às 
manadas de mamutes, renas, bi
sões, bois e cavalos selvagens eram 
realizadas, principalmente, em ter
ritórios de estepes e tundras, como 
as planícies do sul da Rússia e Eu
ropa central, onde viveram os gra- 
vetenses. Contra o frio, prote- 
giam-se com roupas de peles e 
abrigavam-se em tendas de peles ou 
em “casas” cavadas no solo, cober
tas com peles e palha.

Na Dordonha e nas costas dos 
Pireneus, os aurignacianos e grave- 
tenses protegiam-se em amplas ca
vernas. Provavelmente, cada “famí
lia” ou “casa” fabricava seus 
próprios equipamentos de trabalho, 
formando, em conjunto, unidades 
grupais independentes e auto-sufi
cientes, onde, de acordo com o 
sexo, estabelecia-se uma rudimen
tar divisão de trabalho. O relacio
namento entre grupos distintos foi 
comprovado por arqueólogos que 
encontraram conchas e ossos de 
peixes entre os restos de comunida
des magdalenianas.

Nessa fase, o equipamento espi
ritual legado pelos neandertalóides 
foi amplamente reelaborado e refi
nado. Os mortos eram enterrados 
com adornos em cerimônias maio
res; os ritos mágicos, destinados a 
assegurar o abastecimento de ali
mentos, a  promover a multiplica
ção de animais e èxito na caça, as
sumiram nova importância. 
Algumas esculturas de figuras fe
mininas desse período, sugerem a 
existência de cultos de fertilidade, 
e há  também indícios de sacrifícios 
e rituais ligados à caça.

Com o fim da Era Glacial, 
ocorre um declínio populacional na 
Europa, característico da fase me- 
solítica. Os grupos mesolíticos, em
bora pequenos e dispersos, conse
guiram domesticar os primeiros 
cães e idealizar um equipamento 
para o aproveitamento da madeira. 
Chegaram a criar todo um jogo de 
ferramentas de carpintaria —  ma
chados, enxós, goivas — com as 
quais fabricaram até mesmo trenós.

No fim do Pleistoceno, surgiram 
no Oriente Próximo novos tipos de 
sociedades. Estas, dedicando-se à 
agricultura, libertaram-se da caça e 
da coleta como meio de subsistên
cia, concretizando a chamada “re
volução neolítica” .
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Paleontologia

A paleontologia (do grego pa- 
laios =  “ antigo ’, ontos =  “ser” e 
logos =  “estudo”) é a ciência que 
estuda os fósseis*, ou seja, os restos 
ou vestígios de animais e plantas 
que viveram antes dos tempos his
tóricos e que se conservaram em 
determinados tipos de rochas. 
Dessa maneira, a paleontologia re
laciona-se, por um lado. com a 
zoologia* e com a botânica*, e, por 
outro, com a geologia*. Os biolo- 
gos recebem da paleontologia in
formações sobre a vida em eras 
passadas; os geólogos, por sua vez, 
obtêm dos paleontólogos dados que 
os auxiliam na determinação da 
idade de muitos tipos de rochas e 
também do tipo de ambiente em 
que eles se formaram. Essa intera
ção baseia-se no fato de que os pro
cessos vitais e geológicos do pas
sado são análogos aos do presente.

O relacionamento entre a pa
leontologia, a zoologia, e a botâ
nica também se dá no sentido in
verso: o estudo da ecologia* e da 
anatomia de animais e plantas mo
dernos permite estabelecer homolo- 
gias e analogias que facilitam a 
análise dos fósseis.

A nomenclatura

Um dos principais objetivos da 
paleontologia é a identificação de 
cada fóssil, com o fim de enqua
drá-lo no quadro da evolução* de 
sua espécie. Por isso, a sistemática 
ou taxonomia* (do grego táxis = 
“arranjo” e nomós = "lei") é de 
grande importância, pois é ela que 
permite classificar os fósseis e en
quadrá-los segundo semelhanças 
ou distinções morfológicas.

Assim, ao lado da construção de 
um inventário dos seres vivos em 
grupos elementares — as espécies* 
— , a paleontologia preocupa-se 
com a ordenação das espécies em 
diversos grupos: gênero, família, 
ordem, classe, filo. Outras catego
rias são subgênero, subfamília, su- 
perfamília, subordem, subclasse, 
subespécie e variedade.

Toda a nomenclatura utilizada 
na taxonomia baseia-se no latim, 
ou em palavras latinizadas, e obe
dece a regras internacionalmente 
aceitas.

As espécies são designadas por 
um nome duplo, a rigor seguido do 
nome do descobridor do fóssil. O 
primeiro nome indica o gênero a 
que pertence o indivíduo em ques
tão, e o segundo identifica a espé
cie. Assim, escreve-se Mesosaurus 
brasiliensis Mac Gregor, Megathe- 
rium americanum  Blumb, Lvcopo- 
diopsis derbyi Renault, etc.

As categorias superiores são de
signadas por sufixos também lati
nos. Assim, no caso dos animais, 
tem-se por exemplo: para subfamí
lia, o sufixo inae (Dictyoclostinae); 
para família, idae (Dictyclostidae); 
para superfamília, oidea (Produc- 
toidea); para subordem, odea (Pro 
ductodea); e assim por diante. Para 
os vegetais, os sufixos empregados 
são outros: para família, aceae, ou

Segundo algumas hipóteses, a representação de animais constituía parte 
dos rituais mágicos para o âxito nas caçadas. (No alto. pintura de um bi
sonte encontrada na França; embaixo, desenho da África meridional.)
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Os paleontólogos procuram reconstruir o passado e estabelecer as relações com o presente. (À direita, olmo do Quaternário, comum na Europa.)

eae ou ae (Rosaceae, Gramineae, 
Leguminosae); para ordem, ales 
(Psilophytales); para classe, ae 
(Angiospermae); para filo, phyta  
(Bryophyta), etc.

Existem cerca de 21 filos ani
mais com milhares de espécies exis
tentes e extintas.

Os fósseis brasileiros

Devido à dificuldade de acesso à 
maior parte de-suas regiões, o Bra
sil — como a América do Sul em 
geral e os territórios pertencentes a 
países menos desenvolvidos — não 
foi ainda alvo de estudos paleonto 
lógicos à altura de sua extensão. 
Apesar disso, são muitas as espé
cies fósseis já  encontradas no país.

Na formação Itaituba (Amazô
nia), que data do Período Carboní
fero, ocorrem os foraminíferos Mil- 
lerella e Fusulinella, do filo 
Protozoa. Nos recifes de corais do 
nordeste brasileiro é comum a es
pécie Millepora alcicornis, perten
cente ao filo Coelenterala (Cretá
ceo Recente).

No Devoniano Superior do Piauí 
encontraram-se vestígios de Mvria- 
nites (Errantia), um poliqueto do 
filo Annelida; a formação Pirabas, 
no Estado do Pará, que data do 
Mioceno, apresenta o genero Lunu- 
lites, do filo Bryozoa.

O filo Brachiopoda (do grego 
brachion =  “braço" e podos = 
“pé") está representado no Brasil 
por vários géneros entre os quais o 
Lingula, o Lingulops e o Langella. 
O primeiro deles, do Ordoviciano 
Recente, ocorre no Siluriano da 
Amazônia e nos terrenos devonia- 
nos em geral. O Lingulops aparece 
na formação Trombetas, da Ama 
zônia. Finalmente, o Langella é um 
pequeno lingulídeo pertencente ao 
grupo Tubarão, do Carbonífero do 
Brasil meridional.

Do filo Mollusca, que reúne ani 
mais de corpo mole, podem ser ci
tados: os dentaliideos dos terrenos 
carboníferos da Amazônia (forma
ção Itaituba) e da formação Pira
bas, do Mioceno do Estado do 
Pará; o gênero Tylostoma malerí- 
num  White, encontrado em rochas

cretáceas do Sergipe; os gastrópo- 
des pulmonados Itaborahia lame- 
goi Maury e Brasilenhea arethusae 
Maury, provenientes do calcário de 
Itaboraí (Paleoceno), no Estado do 
Rio de Janeiro; diversas espécies de 
Ostrea, descobertas nos terrenos 
cretáceos dos Estados do Rio 
Grande do Norte e Sergipe; as con
chas de Sphenodiscus brasiliensis 
Maury, da formação Gramame 
(Cretáceo), na região setentrional 
da Paraíba.

O filo Arthropoda, muito rico 
em espécies compõe-se de animais 
de corpo segmentado. Dele conhe
cem-se, no Brasil, a Calmonia sig- 
nifer Clarke, e a Burmeisleria no- 
tica Clarke, ambas do Devoniano 
do Paraná.

O filo Echinodermata represen
ta-se por vários fósseis: o Australo- 
cvstis langei Caster, um heteroste- 
leado devoniano do Estado do 
Paraná: o Dicromyocrinus mendesi 
Lane, crinóide inadunado da for
mação Itaituba, do Carbonífero do 
Estado do Pará; o Cidaris bran- 
neri, equinóide regular do Cretáceo

de Sergipe; o Hemiaster jacksoni 
Maury, um equinóide irregular do 
Cretáceo de Sergipe.

O filo Chordata ocorre com seus 
quatro subfilos: Hemichordata, Ce 
phalochordata, Urochordata e Ver 
tebrala. Destes, existem no Brasil, 
entre outros: o Aspidorrynchus 
comptoni Agassiz, holósteo cretá
ceo do grupo Araripe do Ceará; o 
Leplolepis diasi, teleósteo do Cre
táceo de Pernambuco; o Traverso- 
don stahleckeri Huene, dicinodonte 
da formação Santa Maria, do 
Triássico Superior do Rio Grande 
do Sul; o Mesosaurus brasiliensis 
Mac Gregor, da formação Irati, do 
Permiano do sul brasileiro; o Ce- 
phalonia lolziana, rincocéfalo triás
sico do Rio Grande do Sul; o Nyc- 
tosaurus lamegoi Price, réptil 
voador que ocorre na formação 
Gramame (Cretáceo), no Estado de 
Pernambuco.
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Palestrina

Giovanni Pierluigi (15257-1594) 
adotou como sobrenome Pales
trina, cidade onde nasceu. Após ter 
estudado música em Roma, inte- 
grou-se no coro da catedral de sua 
cidade (1532). Quando o bispo de 
Palestrina tornou-se arcebispo da 
igreja de Santa Maria Maior, em 
Roma, chamou Giovanni para par
ticipar do coro infantil daquela 
igreja, onde ele pôde aprofundar 
seus estudos. Em 1547, retornando 
a Palestrina, foi designado orga
nista e maestro do coro da catedral. 
No ano seguinte casou-se com Lu- 
crezia Rori (7-1580), com quem 
teve três falhos —  Rodolfo 
(1549-1572), Angelo (1551 1575)« 
Igino (1558-1610) — , que tambem 
seriam músicos.

A primeira obra importante de 
Palestrina foi um livro de missas 
que escreveu em 1551, quando foi 
nomeado pelo Papa Júlio III 
(1487-1555) —  ex-cardeal de Pa 
lestrina — maestro da capela Júlia, 
no Vaticano. Nessa obra, influen
ciada pela música flamenga, predo
minam técnicas contrapontisticas 
de composição*. Dedicando a mú
sica ao papa, pretendia obter um 
lugar no coro da capela Sistina. 
Atingiu seu objetivo em 1555, ape
sar de o corpo de coristas já  estar 
completo e de ser casado (todos os 
outros componentes eram celibatá
rios). No mesmo ano o papa mor
reu e o novo pontífice, Marcelo II 
(1501-1555), engajado no processo 
de Contra-Reforma da Igreja C ató
lica, dispensou-o do coro , fazendo 
valer o regulamento, que proibia a 
presença de homens casados.

Durante o período que dirigiu o 
coro da capela de São João de La 
trão (de 1555 a 1560), Palestrina 
compos alguns de seus trabalhos 
mais importantes: a Missa Papae 
Marcelli, a Missa Brevis, uma serie 
de Lamentazioni, de Magnificai, de 
Improperia e o hino Crux Fidelis.

Em março de 1561 transferiu-se 
para a capela de Santa Maria 
M aior; simultaneamente trabalhou 
como diretor de música da casa do 
Cardeal Ippolito d’Este. Nessa 
época publicou seu primeiro livro 
de motetos (1563) e apresentou,, 
pela primeira vez, a Missa Papae 
Marcelli.

A música da nova religião

Os religiosos envolvidos com a 
Contra-Reforma ocuparam-se in
tensamente com questões litúrgi- 
cas. Criticando a polifonia dos 
compositores flamengos, afirma
vam que eles não somente introdu
ziam textos profanos na música 
como também tornavam difícil a 
compreensão das palavras sacras. 
Os participantes do Concílio de 
Trento teriam aceitado a obra poli- 
fônica de Palestrina.porque, redu
zindo as complicações contra- 
pontísticas, ela tornava os textos 
claros e compreensíveis. O compo
sitor procurava traçar limites bem 
delineados à independência meló
dica das diversas vozes, fazendo-as

coincidir em acordes. Palestrina es
crevia num estilo declamatório: sua 
música pretendia exprimir o senti
mento dos textos. Seu trabalho 
ajustava-se ao misticismo defen
dido pelos promotores da Contra- 
Reforma, por sua expressividade, 
clareza e grandiosidade.

Em 1566, Palestrina tornou-se 
responsável pela instrução musical 
do Seminário Romano. Convidado 
pelo Imperador Maximiliano II 
(1527-1576) para trabalhar na 
Áustria, recusou-se por causa do 
salário.

Um convite do duque de Mântua 
para que compusesse uma missa a 
ser rezada naquela cidade marcou 
o início de uma relação estreita en
tre o nobre e o compositor. Essa 
missa foi a primeira de uma série 
de dez —  Messe Mantovane (M is
sas Mantuanas) — , compostas en
tre 1568 e 1579 (descobertas so
mente em 1933), que incluem nove 
missas-corais e uma a quatro vo
zes, a Messe Sine Nomine.

Na década de 1570, Palestrina 
teve sua vida profundamente aba
lada pela morte da mulher, de dois 
filhos e de um irmão, vítimas de 
uma epidemia de peste. Em 1580, 
depois de pensar em ser padre, mu

dou repentinamente a decisão, ca- 
sando-se com uma viúva bastante 
rica, Virginia Dormuli (7-1610).

Apesar da riqueza, Palestrina 
não parou de compor. Entre 1581 
e a data de sua morte publicou 
cerca de 320 obras. Entre elas, mis
sas encomendadas pelo duque de 
M ântua e várias missas dedicadas 
ao duque da Baviera: Missarum L i
ber Quintus, Quatuor, Quinque ac 
Sex Vocibus Concinenaarum, etc. 
Também é dessa fase um Stabat 
M ater a oito vozes, caracterizado 
pelo despojamento da técnica con- 
trapontística.

Excetuando-se dois volumes de 
madrigais profanos, toda a obra de 
Palestrina é religiosa: 103 missas e 
seiscentas composições que in
cluem motetos, ofertorios, hinos, li
tanias, magnificats, responsórios e 
lamentações. Praticamente esque
cida durante o século XVII, so
mente em fins do século XVIII a 
obra de Palestrina foi valorizada, 
graças ao interesse dos composito
res românticos.
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Palmares, 
Quilombo dos

Inicialmente, iam em pequenos e 
esparsos bandos; depois, em gran
des levas; Reuniam-se numa região 
de solo fértil, com abundante vege
tação de extensos palmeirais, entre 
as serras da Barriga e Juçara, a 
vinte léguas do mar e a 9o de lati
tude sul, entre o rio Mundaú e o ri
beiro Judiá. Aproveitando-se da 
impenetrabilidade da floresta (uma 
defesa natural), da fertilidade das 
terras e da abundância de madeira, 
caça e água, os escravos de Per
nambuco e de outras capitanias vi
zinhas foram se agrupando, reu
nindo gente, juntando braços para 
o trabalho e a guerra. As autorida
des portuguesas, preocupadas com 
o domínio holandês*, não pude
ram, de início, impedir que os ne
gros construíssem um importante 
sistema de autogoverno fora do 
continente africano: o quilombo de 
Palmares.

As mãos e os pés 
do senhor de engenho

Ocupando um extenso território 
e oferecendo enormes problemas às 
autoridades, Palmares teve longa e 
sangrenta existência (de 1630 a 
1694). No início, os palmarinos 
exerceram intensa atividade preda
tória nas vizinhanças, para conse
guir víveres, armas e munições. Vi
viam num regime seminômade; 
entretanto, com o crescimento do 
número de homens e a necessidade 
de uma agricultura de subsistência, 
fixaram-se nas terras mais férteis e 
instalaram o quilombo.

Pouco tempo depois, além do 
milho, que era a base de sua ali
mentação, dispunham de man
dioca, banana, batata-doce, feijão. 
Fabricavam objetos de cerâmica 
(panelas, cuias e vasos de barro) e 
teciam cestos, esteiras e abanos. 
No quilombo, esqueciam a senzala, 
o tronco, o bacalhau.

O aspecto físico do quilombo era 
semelhante ao de muitas aldeias 
africanas. As casas — cobertas de 
palha ou de outros materiais da  re
gião —  espalhavam-se sem obede
cer a nenhuma simetria. Numa su
perfície de 60 léguas distribuíam-se 
as cidades — “mocambos” — , 
que, pouco antes do fim; tinham 
esta localização: a 16 leguas de 
Porto Calvo ficava o mocambo de 
Zumbi*; ao norte dele, afastado 5 
léguas, o de Arotirene; a leste loca- 
lizavam-se dois mocambos conhe
cidos pelo nome de Tabocas; a nor
deste, distante 14 léguas, situava-se 
o de Dambrabanga e. a 6 léguas 
para o norte, o de Subupira; 6 lé
guas ao norte deste quartel-general 
estava a Cerca Real do Macaco, 
capital do mocambo, com 1 500 
casas; a 5 léguas para oeste da ca
pital localizava-se o mocambo de 
Osenga; e a 9 léguas de Serinhaém 
a Cerca do Amaro. A 25 léguas de 
Alagoas, para o nordeste, localiza
va-se o mocambo de Andalaquitu- 
che, além de inúmeros outros que.
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Domingos Jorge Velho chefiou uma expedição contra Palmares. Mas Zumbi lutou até o fim pela liberdade: uma esperança que não morreu.

se concentravam ao redor dos mais 
importantes.

De volta de seus saques pela re
gião, os palmarinos traziam muitos 
negros que aumentavam o número 
de habitantes do quilombo. Os que 
vinham obrigados acabavam trans
formados em escravos para traba
lhar na agricultura. M as obtinham 
alforria assim que levassem outro 
negro cativo para o quilombo.

Palmares era semelhante a mui
tos reinos existentes na África, 
onde o chefe era escolhido entre os 
mais capazes na guerra e de maior 
prestígio. Também no quilombo a 
crescente necessidade de organiza
ção social e política fez surgir o

Íirimeiro rudimento de governo: pe- 
os méritos demonstrados em lutas 

(ou, segundo a tradição, por ser fi
lho da princesa africana Aqual 
tune), Ganga Zumba foi escolhido 
chefe. Seus sobrinhos Zumbi e An
dai aquituche também ocupavam 
cargos de importância.

Além do rei. Palmares contava 
com um conselho composto pelos 
principais chefes dos mocambos 
espalhados pela região. Ao que pa 
rece, este era o mais importante ór
gão deliberativo do quilombo; fun
cionava na capital de Palmares, 
sob a presidência do rei, e reunia-se

quando havia assuntos de interesse. 
Desse conselho^ participavam 
Ganga Zona (irmão do rei e chefe 
do mocambo de Subupira); Pedro 
Capacaça, Amaro, Arotirene, 
Osenga, Andalaquituche e Zumbi
—  todos senhores absolutos em 
seus mocambos.

O crescimento de Palmares co
meçava a ameaçar os moradores 
das vizinhanças. As vilas de Ipo- 
juca, Serinhaém, Alagoas, Una, 
Porto Calvo e São Miguel —  que 
forneciam provimentos para o lito
ral — tinham suas mercadorias fre
qüentemente interceptadas pelos 
quilombolas, além de sofrer cada 
vez mais ataques às fazendas e aos 
engenhos, que resultavam na eva
são de seus escravos que eram per
seguidos pelo capitão-do-mato, 
mas quase sempre inutilmente. As
sim, aos senhores só restava apre
sentar queixas à Coroa pela perda 
de sua força de trabalho, a única 
que possuiam. Sem os escravos, fi
cavam praticamente “sem as mãos 
ou os pes” .

Guerra e guerrilha

Várias expedições foram envia
das com o objetivo de destruir o 
quilombo de Palmares.

Ainda sob o domínio dos holan
deses, organizou-se (em 1644) a 
primeira “entrada” contra o qui
lombo, comandada por Rodolfo 
Baro. Após lutas violentas, nas 
quais os negros perderam maior 
número de'hom ens, os holandeses 
regressaram pensando que tivessem 
exterminado o quilombo. Um ano 
depois, no entanto, os negros volta
ram à ação, o que motivou uma 
nova expedição, comandada por 
João Blaer. Essa segunda investida 
deve ter exacerbado os ânimos dos 
quilombolas, pois eles procuraram 
fortalecer-se e reiniciaram suas ati
vidades na região, atacando todos 
que se aproximassem de seu reduto. 
Â medida que suas atividades agrí
colas se desenvolviam, eles se tor
navam mais sedentários e muda
vam a técnica e a tática de seus 
combates. A flexibilidade inicial da 
força palmarina foi substituída 
pelo peso numérico. Seu exército 
deve ter crescido muito — com 
uma população de 20 000 habitan
tes (ocupando 27 000 km 2), tinham 
de manter uma tropa que os ja ra n -  
tisse. E, como essa populaçao não 
podia sustentar-se com o produto 
de eventuais ataques, a agricultura 
desenvolveu-se e marcou a trans
formação militar.

A guerra de movimento, susten
tada por outros quilombos, não se 
conservou por muito tempo em 
Palmares. Esse quilombo adotava 
uma técnica meramente defensiva. 
Ao invés de atacar os colonos, 
como faziam anteriormente, os ne
gros passaram a cobrar uma espé
cie de tributo — isso quando não 
mantinham um comércio relativa
mente tranqüiló.

Mas os inimigos de Palmares ha
viam descoberto desde o início das 
lutas que o maior mal que podiam 
causar aos palmarinos era arrasar- 
lhes a§ roças, base de sua alimenta
ção. A medida que as plantações 
eram destruídas e suas terras ocu
padas, a base territorial e econô
mica que havia transformado os 
quilombolas em sedentários foi 
ruindo. Nessas condições, seu exér
cito passou a adotar uma tática 
guerrilheira, de mais movimenta
ção.

Em 1678, Ganga Zumba, já  
exausto das seguidas guerras, rece
beu uma proposta de paz dos bran
cos que lhe parecia bastante vanta
josa: os palmarinos seriam 
integrados à colônia como homens 
livres e os mocambos seriam reco
nhecidos como cidades pertencen
tes à capitania onde estivessem si-
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tuados. Mas, com essa negociação, 
o rei acabou comprando a inimi
zade, a reprovação e o desagrado 
de seus súditos que, revoltados, tra
maram sua morte.

Zumbi o substituiu, e com ele re
começaram as violências.

A liberdade: uma esperança 
que não se mata

Já  severamente castigados pelas 
sucessivas expedições enviadas 
contra eles, a partir de dezembro de 
1692 os palmarinos começam a so
frer um ataque sistemático coman
dado pelo paulista Domingos Jorge 
Velho. No primeiro choque, o pau
lista sofreu um revide à altura por 
parte dos comandados de Zumbi. 
Assim, os atacantes foram obriga
dos a recuar para a vila de Porto 
Calvo.

Enquanto isso. Zumbi e seus ho
mens fortificavam-se no cume da 
serra da Barriga, dentro de suas 
cercas defensivas. A segunda expe
dição comandada por Jorge Vefho 
(1694) foi obrigada a parar diante 
das surpreendentes fortificações 
palmarinas. O governador pernam
bucano precisou enviar uma tropa 
em seu socorro.

Depois de ter efetuado vários 
ataques, Domingos Jorge Velho fez 
a artilharia entrar em ação. Os es
cravos começaram a sentir a falta 
de munição e de mantimentos; logo 
sua posição era totalmente insus
tentável.

Notando existir um vão na con- 
tracerca m andada construir pelos 
sitiantes, Zumbi iniciou uma m ano
bra audaciosa: evacuou seus ho
mens durante a noite, pelo vão que 
bordejava um fundo precipício. Ao 
perceberem a fuga, os atacantes in
vestiram imediatamente sobre os 
negros em retirada, matando cerca 
de duzentos e aprisionando mais de 
quinhentos, enquanto outros tantos 
precipitavam-se no abismo. Assim 
mesmo, Zumbi conseguiu escapar 
com muitos de seus soldados.

Mas a capital de Palmares es
tava' efetivamente ocupada pelos 
inimigos. A única preocupação dos 
soldados era caçar Zumbi, agora 
transformado num perigoso sím
bolo vivo.

Numa batida, as tropas legais 
conseguiram aprisionar um de seus 
companheiros que, com a promessa 
de ser libertado, denunciou o local 
onde se escondia o líder dos palm a
rinos. Descoberto (20 de novembro 
de 1695), Zumbi resistiu: lutou, fe
riu, matou.

O governador Caetano de Melo 
Menezes ordenou que sua cabeça 
fosse pendurada num pau e exposta 
“no lugar mais público desta praça, 
a satisfazer os ofendidos e ju sta 
mente queixosos e atemorizar os 
negros que supersticiosamente ju l
gavam esse imortal” .

Consta que os escravos não 
acreditaràm na versão oficial dos 
fatos. Consideravam que Zumbi — 
que era visto como o símbolo de 
sua ânsia de liberdade — não po
dia ser assassinado.

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo; 
Balaiada; Escravidão; Holandês, 
Domínio; Negro Brasileiro.

Conhecida pelos caldeus como "árvore da vida", a tamareira fornece frutos e matérias-primas fundamentais.

Palmeiras

A família das palmáceas 
abrange cerca de 3 400 espécies ve
getais, cujo habitat* se estende 
desde as regiões temperadas até as 
tropicais. Nas primeiras, esse tipo 
de planta é mais comumente explo
rado para utilização ornamental; 
nos trópicos, ao contrário, as pal
meiras têm função econômica por 
vezes primordial, pois quase tudo 
delas se aproveita.

Desenvolvem-se em dunas, pân
tanos, savanas, caatingas e cam 
pos, e algumas espécies possuem 
caule subterrâneo. As folhas, que

Íiodem ser palmadas ou penadas, 
òrmam uma roseta ao redor do 

caule. O tam anho dos pecíolos va
ria de poucos centímetros a dois ou 
mais metros de comprimento. As 
flores, pequenas e periantadas, reú
nem-se em inflorescências que às 
vezes chegam a alcançar 7 m de 
comprimento; raramente são her
mafroditas.

A árvore da vida

Há seis subfamílias de palm á
ceas: Coryphoideae, Borassodas, 
Ceroxyloideae, Lepidocaryoideae, 
Phytelephantoidae e Nipoideae.

O genero típico da subfamília 
Coryphoideae e o Corypha, origi
nário das florestas tropicais da 
Ásia e da Oceania; com uma altura 
média de 30 m, floresce somente 
trinta anos após ser plantada. Da

Coryphaelata, natural de Bengala e 
Birmania, extrai-se um suco ade
quado à preparação de óleo. As fo
lhas da Corypha umbreculifera, 
originária do Ceilão, são utilizadas 
na fabricação de guarda-sóis, estei
ras, tendas e fibras têxteis, servindo 
ainda para envolver tabaco; os fru
tos prestam-se à fabricação de bo
tões, enquanto os pecíolos forne
cem a chamada “fibra de Buntal” , 
com aplicações têxteis.

Talvez a mais notável represen
tante das Coryphoideae seja a 
Phoenix dactilifera, a tamareira. Os 
caldeus consideravam a tamareira 
como a “árvore da vida” , pois dela 
dependiam para a obtenção de ma
térias-primas fundamentais. Du
rante séculos, a tâmara constituiu 
um dos principais alimentos das 
populações nômades do norte da 
África: além de poder ser ingerida 
“ ao natural”, o fruto pode ser con
servado durante meses, quando 
seco. Dela também se extraem su
cos para o preparo de xaropes e 
aguardentes. O tronco da tam areira 
é adequado para a extração de ma
deira para construções, e fornece 
um exsudato que, fermentado, 
constitui a base do laghbi, uma be
bida alcoólica. As folhas são larga
mente utilizadas na cobertura de 
cabanas e na fabricação de esteiras, 
redes e cordas.

A tamareira frutifica pela pri
meira vez no quarto ou quinto ano 
de vida, após o que fornece cerca 
de 5 kg de tâm aras por ano.

A Copernicia cerifera, a car
naúba brasileira, cresce na região 
Nordeste do país. Com a madeira 
de seu caule constroem-se cabanas, 
cobertas por suas folhas; a zona

medular do caule fornece uma fé
cula que, ao fermentar, transfor
ma-se numa bebida. As folhas são 
recobertas na face interior pela 
cham ada cera de carnaúba, utili
zada na indústria de cosméticos, 
sabões e polidores.

Os representantes mais conheci
dos da subfamília das Borassodae 
são os gêneros Borossus, Hy- 
phaene, Lodoicea e Areca. A Bo- 
rassus flabelliformis, originária da 
Africa ocidental e do Sudeste Asiá
tico, tem valor tanto ornamental 
quanto econômico. Pode atingir 35 
m de altura, e apresenta muitas uti
lidades: os frutos, chamados “ no
zes de Palmira” , fornecem matéria- 
prima para a fabricação de botões; 
os caroços imaturos são gelatino
sos, e têm sabor semelhante ao do 
leite de coco; da medula da planta 
ainda não florida extrai-se a fécula 
conhecida como “sagu de Pal
m ira” ; seu tronco é adequado à 
construção de cabanas, que podem 
ser cobertas com suas folhas; estas 
produzem a “fibra de Palmira”, 
empregada na fabricação de estei
ras.

Do gênero Lodoicea, a espécie 
Lodoicea seychelhrum S  típica das 
ilhas do oceano Indico; com 15 a
30 m de altura, seu fruto chega às 
vezes a atingir de 9 a 13 kg de peso, 
alcançando circunferência de 1 m. 
As sementes são empregadas na 
m anufatura de objetos de uso do
méstico, como cuias e pratos.

Na subfamília Ceroxyloideae 
destaca-se a espécie Areca catechu, 
originária da Indochina e da Malái- 
sia, intensamente cultivada no Cei
lão e em Sumatra. O fruto dessa 
palmeira, que pode alcançar 30 m
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de altura, é pouco menor que um 
ovo; conhecido como “noz de 
Areca”, de sua casca extraem-se al
guns alcalóides, como a arecolina 
e a arecoidina.

Palmeiras do gênero Arenga  
constituem fator essencial na vida 
econômica dos povos das ilhas 
compreendidas entre a Ásia tropi
cal e a Oceania. Arenga sacchari- 

fera, cultivada nas zonas de clima 
quente e úmido, fornece um xarope 
açucarado. A fervura ou condensa- 
çao desse líquido dá lugar a um 
produto sólido, empregado como 
substituto do açúcar de cana.

Ainda à subfamilia das Ceroxy- 
loideae pertence o coqueiro, ou Co
cos nucifera. Tal palmeira cresce 
espontaneamente em todas as re
giões intertropicais em que a tem
peratura média situa-se em torno 
de 20° C: Ceilão, Filipinas, Indoné
sia, índia, Polinésia, Brasil, Flórida 
(EÚA), Madagáscar, etc. O co
queiro nasce também ao longo dos 
litorais marinhos, pois adapta-se 
bem aos terrenos arenosos e com 
alto índice de cloreto de sódio. Seu 
fruto —  o coco —  tem uma cavi
dade interna ocupada por grande 
quantidade de albume, que, antes 
da maturação, apresenta-se em 
forma líquida (a água de coco). Tal 
líquido representa de 15 a 20% do 
peso do fruto, e contém água, gli
cose e substâncias graxas. Quando 
o fruto amadurece, o albume tor
na-se carnoso e oleaginoso —  é a 
“amêndoa” do coco — , com a qual 
se fabricam sabões, velas, farinhas 
e gorduras vegetais.

Do gênero Elaeis, a Elaeis guian- 
nensis —  ou dendezeiro — é en
contrada em grande quantidade no 
Brasil, Costa Rica,, Venezuela, Co
lômbia, México e África ocidental. 
Da carnuda polpa do fruto ex- 
trai-se um azeite avermelhado, em
pregado na fabricação de sabões, 
de chapas finas de aço, e como 
condimento alimentar. De sua se
mente extrai-se um óleo usado na 
preparação de margarinas vegetais.

Áo genero Euterpe pertencem as 
principais palmeiras que produzem 
palmitos comestíveis, a Euterpe 
oleracea e a Euterpe edulis. Esta ul
tima é nativa da região Centro-Sul 
brasileira: Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. A E. oleracea é en
contrada na região Norte do país. 
A principal diferença entre as duas 
espécies é o crescimento do caule, 
que, na E. edulis, é único —  produ
zindo um palmito só — , ao passo 
que na E. oleracea forma touceiras 
—  produzindo vários palmitos. As 
principais culturas brasileiras de 
palmiteiros situam-se no vale do 
Ribeira (Estado de São Paulo) e no 
Pará.

O babaçu (Attalea speciosa ou 
Orbignia speciosa) é uma palmeira 
nativa do Brasil, sendo encontrada 
principalmente nos Estados do Ma
ranhão, Piauí e Goiás. Com um 
diâmetro médio de 25 a 40 cm, 
atinge de 15 a 20 m de altura. Cada 
palmeira produz anualmente de 2 a 
4 cachos de cerca de trezentos fru
tos, pesando cada fruto de 80 a 250 
g. Tudo nessa palmeira é aprovei
tado; o caule, as folhas, o palmito, 
e, principalmente, o fruto. Este é 
matéria-prima rica e versátil, esti-

mando-se que possa fornecer cerca 
de 64 produtos diferentes, desde 
óleos alimentícios e industriais até 
desinfetantes e gases combustíveis. 
No Brasil, a cultura do babaçu ca
racteriza toda a região geo-econô- 
mica situada entre o Nordeste se
mi-árido e Amazônia superúmida; 
no entanto, a agricultura de subsis
tência, não planejada e na maioria 
das vezes predatória, contrasta 
com o objetivo principal da explo
ração do babaçu, que é a exporta
ção.

Das palmeiras da subfamilia Le- 
pidocaryoideae, as do gênero Me- 
troxylon  constituem fator impor
tante na economia de certos povos 
da Maláisia, Nova Guiné e das ilhas 
Fidji: algumas de suas espécies têm 
a medula do caule preenchida com 
uma fécula, chamada sagu, que 
compõe em grande parte o regime 
alimentar de tais povos.

Da subfamilia das Phytelephan- 
toideae, o gênero mais significativo 
é o das Pnytelephas, originário da 
América tropical. Seus frutos con
têm uma substância albuminosa 
branca, o “marfim vegetal” , da 
qual se fabricam botões e objetos 
afins.

A subfamilia das Nipoideae 
compreende uma única espécie: a 
Nipa fruticana. Crescendo ao 
longo dos cursos dos rios indianos 
e malaios, essa palmeira fornece 
matéria-prima para a fabricação de 
vinho e de uma substância muito 
usada como açúcar.

A família das palmáceas cresce nos trópicos e nas regiões temperadas. VEJA TA M B É M : Oleaginosas.

A carnaúba (no alto, à esquerda) e o dendezeiro são encontrados em grande quantidade no Brasil; o babaçu (à 
direita) caracteriza a região geoeconômica situada entre o Nordeste semi-árido e a Amazônia superúmida.
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Panamá

SUM ÁRIO

Localização: América Central 
Limites: Oceano Atlântico (N); 

Oceano Pacífico (S); Colômbia (L); 
Costa Rica (0)

Superfície: 75 650 km2 (mais 1 676 
km2 da zona do Canal)

População: 1 570 100 hab. (mais 
45 200 hab. da zona do Canal) 

Cidades principais:
Panamá (capital: 455 027 hab.), 
Colón (68 000 hab.-1 9 7 3 ) 

Idiomas: espanhol (predominante): 
inglês

Religiões: católicos (93%); protes
tantes (6%)

Portos principais: Balboa, Cristóbal, 
Puerto Armuelles 

Aeroporto principal: Panamá 
Ferrovias: 719 km 
Rodovias: 2 952 km 
Unidade monetária: balboa

No início da colonização espa
nhola, a região panamenha fazia

parte do vice-reino do Peru*. Em 
1739, foi anexada à’ colônia de 
Nova Granada, que incluía as 
atuais Venezuela* e Colômbia*. 
Toda essa colônia tornou-se inde
pendente em 1821, numa ação co
m andada por Simón Bolívar*, e 
passou a integrar a República da 
Grande Colômbia, que também 
abrangia o atual Equador. Em 
1830 Venezuela e Equador conse
guiram a independencia; entre
tanto, o Panamá continuou fazendo 
parte da Colômbia.

A importância do istmo paname
nho para a ligação interoceânica 
atraiu a Grã-Bretanha* e os Esta
dos* Unidos, gerando um conflito 
de interesses entre essas nações. 
Mas em 1903, depois de consegui
rem um tratado com a Colômbia 
para explorarem o canal, os Esta
dos Umdos incentivaram no istmo 
um bem sucedido movimento sepa
ratista.

No episódio, destacou-se o enge
nheiro francês Philippe J. Bunau- 
Varilla (1860-1940), que fora aos 
EUA buscar apoio do presidente 
Theodore Roosevelt* para a cons
trução do canal (Bunau era ligado 
a uma empresa francesa concessio
nária do projeto).

Como a Colômbia recusava os 
termos de um acordo proposto pe
los EUA, Bunau conseguiu com os 
norte-americanos cem mil dólares 
para sustentar a revolta paname
nha, que eclodiu a 3 de novembro 
e teve rápido êxito, depois do su
borno de guardas colombianos da

guarnição da cidade do Panamá. 
Bunau também redigiu a declara
ção de independência da  nova re
pública.

A 18 de novembro, os Estados 
Unidos assinaram um tratado com 
o governo do novo país, pelo qual 
este cedeu em arrendamento perpé

Na Cidade do Panamá, construções coloniais sobrevivem ao lado de um dos mais importantes canais do mundo.

tuo a área de 1 676 km 2 onde seria 
construído o canal. O Panamá re
cebeu em troca dez milhões de dó
lares e pagamentos anuais de 250 
mi! dólares. No ano seguinte, to
mou posse o primeiro presidente, 
Manuel Amador Guerrero 
(1833-1909).

Logo após a assinatura do 
acordo de arrendamento, a questão 
do canal começou a causar diver
gências internas e protestos. Os pri
meiros anos do Panamá foram con
turbados e por três vezes (em 1908, 
1912 e 1918) os EUA intervieram 
no país.

Em 1942, os norte-americanos 
obtiveram licença do Panamá (que 
declarara guerra ao Japão, Alema
nha e Itália) para o uso de áreas 
fora da Zona do Canal. Terminada 
a guerra, os EUA mantiveram 36 
dessas áreas de defesa, mas acaba
ram por abandoná-las, depois de 
protestos populares panamenhos.

De 1949 a 1951, o país foi en
volvido por agitações políticas. Em 
1955, o presidente José Antônio 
Remón (1908-1955) foi assassi
nado e uma grave crise econômica 
levou à assinatura de novo tratado 
com os EUA: o pagamento anual 
pelo uso da Zona do Canal aumen
tou para 1 930 mil dólares (em 
1936 já  houvera o aumento de 250 
para 430 mil dólares).

A questão do canal agravou-se 
em 1956, quando o ministro pana
menho do Exterior, Aquilino Boyd 
(1879- ), afirmou os direitos do 
país sobre a área ocupada pelos 
norte-americanos. No ano seguinte, 
uma comissão de juristas da Amé
rica Latjna declarou que acordos 
de cessão perpétua (como o da 
Zona do Canal) eram incompatí
veis com os princípios de soberania 
das nações. As manifestações inter
nas antinorte-americanas sucede
ram-se e atingiram maior intensi
dade em 1959 e 1964, ano em que
o país chegou a interromper rela
ções diplomáticas com os Estados 
Unidos por quatro meses.

Em 1967, quando se projetaram

Uma arquitetura modema marca as zonas residenciais. (Avenida Balboa.)
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tratados para substituir o de 1903 
e dar aos EUA a opção de cons
truir outro canal, os protestos reco
meçaram, e intensificaram-se no 
início do ano seguinte. Em maio de
1968, Arnulfo Arias venceu o can
didato situacionista nas eleições 
para a presidência, mas a 12 de ou
tubro (onze dias após a posse) foi 
deposto pela Guarda Nacional, 
chefiada pelo coronel Omar Torri- 
jos, e este passou a dominar a polí
tica do pais. O coronel José Pinilla 
foi nomeado presidente pelos mili 
tares.

Em 1970, o governo rejeitou o 
projeto de tratado elaborado em 
1967 pelos EUA. Em agosto de
1972, foi eleita uma Assembléia 
Nacional, que nomeou Demetrio 
Lakas presidente do país. Mas Tor- 
rijos, agora general, era quem deti
nha de fato o poder, adotando uma 
linha nacionalista intransigente na 
questão do canal. O problema 
agravou-se de novo em março de
1973, quando o Conselho de Segu
rança da ONU reuniu-se no Pa
namá. Nessa ocasião, os EUA uti
lizaram seu direito de veto no 
Conselho para rejeitar uma resolu
ção que condenava sua soberania 
na Zona do Canal.

Em 1974, Omar Torrijos e o se
cretário de Estado dos EUA, 
Henry Kissinger assinaram um tra
tado no qual o governo norte-ame- 
ricano renunciava à soberania do 
canal. O principal impasse nas ne
gociações entre os dois países está 
na fixação de un;a data para que os 
americanos se retirem do Panamá. 
O governo panamenho propõe um 
prazo não superior a 25 anos e os 
EUA não aceitam um prazo infe
rior a 50 anos.

Entre os mares, 
a cordilheira

Ao norte do paiç, o mar das An
tilhas forma uma linha costeira 
contínua, cuja uniformidade só é 
interrompida a ocidente, onde se 
abrem o golfo dos Mosquitos e a 
lagoa de Chiriquí. Na parte orien
tal da costa norte, os acidentes geo
gráficos mais relevantes são a 
ponta e o golfo de San Blás, em 
cuja entrada está o arquipélago das 
Mulatas.

Na costa sul, a península de 
Azuero entra por mais ou menos 
150 km pelo Oceano Pacífico, divi
dindo o litoral: a ocidente, situa-se
0 golfo de Chiriquí; e a oriente, si
tuam-se o amplo golfo do Panamá 
(1 100 km 2), com uma centena de 
ilhotas e mais o arquipélago Las 
Perlas ao centro.

A cordilheira da América Cen
tral atravessa todo o país. A oeste, 
com o nome de serra de Chiriquí 
e Vera Cruz,'ela tem altitude média 
de 1 300 m e seus pontos culminan
tes são o vulcão Chiriquí (3 477 m) 
e os montes Santiago (2 826) e 
Horquete (2 600). A leste, ela se in
terrompe no estreito de Culebro — 
onde a altitude máxima é de 96 m. 
— , que foi aproveitado para a pas
sagem do canal. Mais a leste, a cor
dilheira volta a elevar-se acima dos
1 000 m (serra de San Blás) e até 
os 2 200 (serrania de Darién, perto 
da Colômbia). Também há zonas
m o n ta n h o s a s  n a  p lan íc ie  de 
Azuero, embora mal ultrapassem Grandes avenidas arborizadas suavizam a paisagem tropical das cidades.

os novecentos metros. Entre mon
tanhas e oceanos, estendem-se fai
xas de terras planas (llanuras), as 
mais férteis do país.

Há muitos rios, em geral cauda
losos mas curtos. Os maiores são
0 Darién (175 km) e o Bayano 
(150), que deságuam no Pacífico. O 
C hagres corre para o Atlântico e 
foi represado para formar o lago 
Gatún, usado no canal.

O Panamá é quente (temperatu
ras médias entre 27 e 28° C) e chu
voso (precipitação média anual de 
2 500 mm). Do lado do Pacífico, 
há menos chuvas (1 700 mm), mas 
em outros pontos elas chegam a 
4 000 mm. Cerca de oitenta por 
cento do país ainda é coberto por 
florestas tropicais e onze por cento 
por pastagens permanentes. As re
giões baixas caracterizam-se por 
florestas, alagadiços, clima quente 
e incidência de impaludismo e febre 
amarela.

O território panamenho foi pri
mitivamente ocupado pelos chib- 
chas, desde provavelmente 3 000 
a.C. Grande parte desse povo mis- 
turou-se ao elemento espanhol, mas 
ainda compõe dez por cento da po
pulação, na qual os mestiços for
mam 52%, os brancos dezoito, os 
negros quinze e os mulatos 5%. Os 
negros são praticamente todos imi
grantes da Jamaica, pois os que 
vieram como escravos do Senegal 
e do Congo mesclaram-se aos 
índios e mestiços. Grande parte da 
população £80%) concentra-se do 
lado do Pacifico.

País de passagem

Apesar do intenso movimento 
marítimo, o Panamá é um país po
bre. A renda nacional concentra-se 
nas mãos de um pequeno número 
de famílias; nas cidades principais, 
é alto o índice de desemprego (em
1969, a população ativa do país era 
de apenas 415 mil pessoas).

O arrendamento do canal for
nece a principal renda do país:
1 930 mil dólares por ano. A agri
cultura, praticada em grandes pro
priedades (das quais uma boa par
cela pertence a uma empresa 
norte-americana), produz princi
palmente banana, arroz e milho. O 
país importa quase todos os m anu
faturados que consome: máquinas, 
equipamentos, alimentos, bebidas e 
fumo. A balança comercial tem 
sido desfavorável: a exportação 
não chega aos cem milhões de dó
lares por ano e a importação é 
cerca de 2,5 vezes maior (situação 
de 1972 a 1973). A diferença foi 
coberta por financiamentos exter
nos, principalmente dos EUA.

O canal e uma legislação alta
mente incentivadora conseguiram 
tornar o Panamá sede de uma das 
maiores marinhas mercantes do 
mundo: cerca de oitocentos navios 
de mais de cem toneladas, num to
tal de 12 milhões de toneladas (da
dos de 1973). Contudo, a quase to
talidade dessa frota pertence a 
empresas de outras nações que 
usam a bandeira do Panamá e sua 
passagem interoceânica.
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A soberania dos EUA na Zona do Canal tem sido contestada pelo Panamá, criando um grave problema político.

Panamá, 
Canal do

Rodrigo de Bastides, em 1501, e 
Cristóvão Colombo, no ano se
guinte, já  haviam costeado o ja d o  
atlântico do Panamá, mas não se 
aprofundaram na região a ponto de 
perceberem que se tratava de um 
istmo. Doze anos depois, porém, o 
espanhol Vasco Nunez de Balboa* 
atravessou a área, habitada pelos 
chibchas, e descobriu a vantajosa 
proximidade do Pacífico. Imaginou 
ali um canal que unisse os dois 
oceanos.

O canal ainda estava longe da 
realidade, mas já  no ano seguinte 
Pedro Arias de Ávila (1440? 1531) 
fundava junto ao Pacífico a cidade 
do Panamá e iniciava-se o tráfego 
entre as duas costas. Aos poucos 
foi construída uma estrada ligando 
Panam á a Nombre de Dios (do 
lado atlântico), com percurso quase 
igual ao que seria adotado para o 
futuro canal.

Em 1551, o historiador F ran
cisco López Góm ara (15107-1560) 
apresentou às Câmaras espanholas 
um projeto para a construção de 
um canal na regiãopanam enha. No 
entanto, a idéia nao foi concreti
zada devido às dificuldades —  ex

cessivas para  os recursos técnicos 
daquela epoca. Além dos acidentes 
de relevo, devia-se levar em consi
derarão a diferença de nível das 
mares entre o Pacífico e o Atlân
tico e a necessária construção de 
comportas.

A Espanha* manteve ó controle 
sobre a estratégica região, apesar 
dos ataques de corsários ingleses, e 
tirou proveito da  importância do 
istmo para o comércio internacio
nal: as preciosas mercadorias da 
Ásia e da região ocidental da Amé
rica do Sul (metais preciosos do 
Peru*, principalmente) passavam 
por comboios de mulas desde Pa
namá até Nombre de Dios e Porto- 
bello, de onde seguiam para os por
tos espanhóis. Economizava-se 
assim uma longa viagem oceânica 
em torno da América do Sul ou da 
África.

Com a independência sul-ameri
cana, no início do século XIX , Si- 
món Bolívar* determinou que se fi
zessem estudos para a construção 
do canal. Acabou desistindo da 
idéia, em 1829, ao constatar o altís
simo custo que as obras atingiriam. 
Os sul-americanos não poderiam 
construir o canal com seus pró
prios recursos, principalmente de
pois da fragmentação política que 
se seguiu a morte de Bolívar (a 
grande república colombiana, que 
antes abrangia os atuais territórios 
da Venezuela* e do Equador*, fi
cara restrita aos limites presentes, 
acrescidos do istmo panamenho).

As grandes potências do mundo 
começaram a especular sobre as 
possibilidades de assumir a tarefa 
e usufruir as vantagens da posse da 
região.

Interesse de muitos

Os interesses pelo futuro canal 
levaram a divergências entre a Grã- 
Bretanha* (primeira potência mun
dial, que mantinha a hegemonia da 
navegação e a tutela econômica da 
América Latina) e os Estados* 
Unidos (que, a par da doutrina 
Monroe* contra as interferências 
européias nas Américas, tinham 
aumentado grandemente seu inte
resse pelo canal a partir da desco
berta de ouro na Califórnia em 
1849). Para transportar o ouro en
tre a península californiana e a 
costa atlântica, os Estados Unidos 
precisavam de uma comunicação 
mais rápida e eficiente que as pre
cárias vias continentais, e menos 
longa e custosa que a circunavega- 
ção da América. Pensou-se inicial
mente na construção de uma ferro
via no istmo.

O conflito anglo-norte-ameri- 
cano, no qual a Colômbia* ficava 
reduzida à condição de mera espec
tadora, terminou com a assinatura 
do acordo Clayton-Bulwer. Este 
acordo estabelecia que o controle 
sobre ferrovias e canais futura
mente construídos no país seria 
exercido em conjunto pelos dois 
países (Grã-Bretanha e Estados

Unidos). Iniciou-se então a cons
trução de uma ferrovia de 77 km, 
com capital norte-americano. A 
obra, realizada de 1849 a 1855, 
custou oito milhões de dólares e a 
vida de 25 mil operários.

Em 1881, o engenheiro francês 
Ferdinand de Lesseps*, construtor 
do canal de Suez*, assumiu o en
cargo de fazer o canal panamenho 
e formou a Compagnie Universelle 
du Canal Interoceanique du Pa
namá. Os_ Estados Unidos e a In
glaterra não se opuseram e mesmo 
a ferrovia passou ao controle dessa 
companhia. Mas Lesseps fracas
sou, principalmente por despreparo 
em relação ao clima local e à febre 
amarela e por má administração 
dos recursos financeiros. A em
presa faliu, depois de gastar cerca 
de 250 milhões de dólares, tornan 
do-se o maior escândalo financeiro 
e político da III República Fran
cesa.

Dez anos depois, foi organizada 
outra empresa francesa com o 
mesmo objetivo: a Compagnie 
Nouvelle du Canal du Panamá. 
Esta realizou algumas obras, mas 
aparentemente seu objetivo era 
apenas o de manter a concessão em 
mãos francesas para passã-la, 
oportunamente, a outros interessa
dos.

Os Estados Unidos surgiam 
como o maior país interessado, 
mas não_ pretendiam arcar com a 
construção do canal para depois, 
nos termos do acordo Clayton-Bul 
wer, terem de dividir as rendas e a 
administração com a Inglaterra. O 
impasse foi resolvido com a assina
tura de novo acordo entre os dois 
países em 1901: o tratado Herran- 
Hay, pelo qual a Inglaterra reco
nheceu o “exclusivo direito” dos 
Estados Unidos na construção e 
administração do canal. Em se
guida, os Estados Unidos compra
ram  a_ concessão da França* mas 
a Colômbia recusou-se a admitir a 
concorrência por discordar dos ter
mos propostos pelos norte-ameri
canos para a exploração do canal 
(situado em território colombiano). 
A divergência foi resolvida em 13 
de novembro de 1903 com a inde
pendência do Panamá, promovida 
por interferências políticas e econô
micas dos Estados Unidos, e reali
zada através do engenheiro francês 
Philippe Jean Bunau-Varilla 
(1860-1940).

A 18 de novembro desse mesmo 
ano, os Estados Unidos assinaram 
um tratado com o governo do novo 
país, pelo qual este lhes concedia 
arrendamento perpétuo e soberania 
sobre a cham ada Zona do Canal: 
esta Zona compõe-se de uma faixa 
de 16 km de largura média, do 
oceano Pacífico ao Atlântico. In
cluíam-se no arrendamento a ferro
via, as águas do lago Gatún e terre
nos ao redor, numa linha de 
contorno até 26 m acima do nível 
do mar. A superfície total envol
vida era de 1 676 km2 (dos quais 
pouco mais de um terço era su
perfície líquida), incluindo cinco 
quilômetros mar adentro em cada 
oceano, com as ilhas e ilhotas aí si
tuadas. O Panamá receberia pelo 
território cedido uma indenização 
de dez milhões de dólares e uma 
compensação anual dè 250 mil dó
lares (aumentada para 430 mil dó-
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por o desnível existente entre o lago do mesmo nome e o oceano Pacífico.

lares em 1936 e para 1 930 mil em 
1955). O canal começou a ser cons
truído em 1904.

D e  co s ta  a co sta

A 15 de agosto de 1914, o navio 
Ancón  passava do Pacífico ao mar 
das Caraíbas em seis horas. O ca
nal assim inaugurado diminuía em 
16 032 km a viagem marítima de 
costa a costa dos Estados Unidos, 
antes feita através do chamado pé
riplo sul-americano. A distância 
entre Nova York e Valparaíso 
(Chile), por exemplo, diminuiu em 
sessenta por cento e até Hong 
Kong em trinta por cento. Essas 
vantagens custaram dez anos de 
trabalho de 35 500 homens e 371 
milhões de dólares.

O canal do Panamá tem 81 km 
de comprimento, largura variável 
de noventa (estreito de Culebra) a 
350 m (lago Gatún) e profundidade 
variando entre 12,5 e 30 m. Os 
principais problemas enfrentados 
em sua construção foram o desní
vel das marés (30 cm no oceano 
Atlântico e 3,75 m no Pacífico) e 
as altitudes na área continental (o 
fundo do canal chega a atingir a al
titude de 25,9 m). Por isso foi ne
cessário construir três sistemas de 
comportas: Gatún, Pedro Miguel e 
Miraflores.

No Atlântico, a entrada para o 
canal está na baia de Limón. Um 
canal de acesso atravessa 11 km 
no mar e mais 12 km no istmo, 
até a comporta de Gatún, onde o 
navio é elevado a 26 m. Depois o 
canal prossegue dentro do lago ar
tificial de Gatún (de 167,5 km 2), 
atravessa os estreitos de Óbispo e 
Culebra, e chega à comporta de Pe
dro Miguel, onde o navio é baixado 
8,40 m para alcançar o nível do 
lago Miraflores. Ultrapassado este 
lago, as últimas comportas põem o 
navio ao nível do mar. O canal 
continua até atingir águas profun-

das, para que o navio prossiga em 
segurança.

O canal do Panamá recebe na
vios de 45 bandeiras, mas a maior 
parte do movimento (setenta por 
cento em 1960) corresponde aos 
Estados Unidos. Em 1964, 12 093 
navios atravessaram o canal, trans
portando 71,6 milhões de toneladas 
de mercadorias. Em 1969 o movi
mento aumentou para 108 milhões 
de toneladas e os EUA arrecada
ram (só com a taxa de passagem) 
96 milhões de dólares. Em 197 1, o 
movimento do canal chegou a 118 
milhões de toneladas, com arreca
dação de 97 milhões de dólares. 
Em 1974, 15 269 navios, num total 
de 149 679 373 t, proporcionaram 
uma arrecadação de 121 319 791 
dólares.

O fluxo de carga tende a aumen
tar e também é crescente o número 
de navios de 60 000 t ou mais que 
não podem usar o canal, pois não 
conseguem passar no estreito de 
Culebra. Esse estreito também não 
permite a passagem simultânea de 
navios nos dois sentidos. O canal 
do Panamá estaria superado no fim 
do século XX, segundo cálculos 
dos EUA, constantes dos planos 
para a construção de um novo ca
nal na região.

A administração do canal do Pa
namá é realizada pela Companhia 
do Canal — que tem a seu cargo 
a via interoceânica —  e pelo gover
nador civil da cham ada Zona do 
Canal (que é também o presidente 
da Companhia). Este é nomeado 
pelo Secretário do Exército norte- 
americano, representante direto do 
presidente dos EUA. A Zona do 
Canal tinha 45 200 habitantes em 
1974, dos quais mais de 80% eram 
norte-americanos.

VEJA TAM BÉM : Panamá; Suez, 
Canal de.
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Sob a mesma bandeira, os povos eslavos afastariam as influências otomana 
e européia, invocando a-proteção russa a todos os cristãos orientais.

Pan-Eslavismo

O pan-eslavismo, ideologia que 
consagrava a Rússia como prote
tora dos cristãos do Oriente e das 
minorias eslavas dos Balcãs, come
çou a se desenvolver na época ro
mântica, quando vários escritores 
eslavos passaram  a se interessar 
por tradições populares de origem 
comum.

Os ideólogos do movimento pre
tendiam expandir a idéia de que os 
eslavos estavam ligados por um pa
rentesco linguistico e cultural: de
viam, portanto, empreender sua 
união a fim de opor firme resistên
cia às influências e ambições das 
poderosas nações européias. Do 
ponto de vista político, eles tenta
vam fazer com que prevalecesse o 
princípio das nacionalidades, se
gundo o qual todo o povo unido 
por língua e civilizaçao comuns 
tem direito à independencia e à uni
dade política.

As minorias eslavas encontra
vam-se desagregadas desde o 
Cisma Bizantino, em 1054. A par
tir daí, alguns povos eslavos (rus
sos, sérvios, búlgaros) ligaram-se à 
Igreja Ortodoxa Grega; outros, 
como os poloneses, tchecos e croa
tas, continuaram na Igreja C ató
lica. Depois, do Cisma, as diferen
ças culturais entre esses povos 
acentuaram-se ainda mais: os polo
neses mantiveram estilo próprio de 
vida; os tchecos, croatas e eslove
nos lutaram para não sucumbir ao 
germanismo; os sérvios e búlgaros 
assimilaram os traços de seus do
minadores turcos. E, nos reinados 
de Pedro*, o Grande, e Catarina* 
II, os russos trilharam o caminho 
da ocidentalização e procuraram 
apagar suas origens eslavas.

Renasce o eslavismo

No século XIX , contudo, esse 
panoram a começaria a se modifi
car. Interessada em apoderar-se do 
rico espólio otomano nos Balcãs, a 
Rússia se valeria de todos os expe
dientes possíveis para penetrar na 
área. E a renascença do pan-esla- 
vismo velo ao encontro das ambi
ções czaristas.

Influenciado inicialmente pelo 
romantismo alemão, o pan-esla
vismo nasceu entre eruditos e filó
logos tchecos e eslovacos (José Do- 
brovski, Pavel José Safarik, Jan 
Kollar, etc.), ganhando força entre 
1820 e 1840, quando se expandiu 
a idéia da necessária unificação es
lava. Uma das primeiras manifesta
ções ocorreu em 1848, com o Con
gresso Eslavo reunido em Praga 
sob a presidência de Frantisek Pa- 
lacky (1798-1876): os intelectuais 
liberais tentaram associar o movi
mento a uma feroz oposição, tanto 
ao redime dos Habsburgos*, 
quanto a autocracia dos czares.

O Congresso, entretanto, não 
teve êxito, principalmente porque 
os eslavos do Império de Viena 
çpnfiavam na transformação da 
Áustria num Estado Multinacional, 
no qual teriam tanta autonomia 
quanto os alemães e os magiares.

Mas essa esperança seria frustrada 
com a formação do Império Aus- 
tro-Húngaro, em 1867, que só ga
rantia autonomia para as duas na
cionalidades, excluindo os eslavos. 
Os pan-eslavistas voltaram-se as
sim para a Rússia, onde o movi
mento vinha se desenvolvendo.

Um grupo de intelectuais russos, 
que incluía Alexei Khomiakov, Ki- 
reiévski e, de certa forma, Dos- 
toiêvski*, pregava uma volta às ori
gens, pois acreditava encontrar no 
passado remoto uma Rússia har
moniosa, disciplinada, popular, 
piedosa e espontânea; enfim, um 
tipo único de civilização cristã, 
destinado a conciliar todas as con
tradições (entre elas socialismo e 
cristianismo, autoridade e liber
dade, ciência e fé) com as quais se 
debatia o Ocidente do século XIX. 
Aos seus olhos, Moscou era uma 
“Terceira Roma” , chamada a com
pletar a História, materializando o 
reino terrestre de Deus.

Os pan-eslavistas do Congresso 
de Praga e os eslavófilos russos fo
ram bem recebidos pelo poder: na 
prática, essas concepções serviram

para sustentar a autocracia do czar 
(pela invocação da autoridade tra
dicional) e as tendências expansio- 
nistas do Império Russo (pela afir
mação de seu caráter missionário).

Importante papel nesse ressurgi
mento foi desempenhado pelo livro 
A  Rússia e a Europa, de Nikolai 
Danilévski (1822-1885). Denun
ciando a ocidentalização como 
uma doença, Danilévski concla
mou seus compatriotas a lutarem 
pela libertação dos povos eslavos 
oprimidos pelos turcos, e defendeu 
a formação de um bloco eslavo sob 
a liderança da Rússia.

A obra vinha ao encontro dos in
teresses do governo russo, que pas
sou a contar com uma justificativa 
para sua expansão imperialista. 
Em nome do sentido religioso do 
pan-eslavismo, a Rússia passou a 
reclamar direitos sobre os territó
rios dominados pelos turcos.

VEJA TAM BEM : Nacionalismo; 
Oriente, Questão do; Otomano, 
Império.

Panteísmo

O  termo “panteísmo” (do grego 
pãn  =  tudo, e theós =  deus) é de 
origem relativamente-recente, tendo 
sido usado pela primeira vez por 
John Toland (1670-1722) em seu 
Pantheisticon, publicado em 1720. 
Trata-se de uma visão filosófico-re- 
ligiosa que identifica ou tende a 
identificar Deus com todas as coi
sas e, reciprocamente, todas as coi
sas com Deus. O panteísmo não se 
caracteriza sempre como uma dou
trina precisa, mas como uma ten
dência que enfatiza a presença ima
nente de Deus no cosmo. Ele se 
opõe, assim, ao teísmo, que identi
fica a divindade a uma força trans
cendental ao mundo. Em muitos 
momentqs da história das religiões, 
há dificuldade de distinguir nitida
mente entre a  imanência e a trans
cendência do Ser Supremo. Dessa 
maneira, tanto na filosofia como 
em determinadas perspectivas reli
giosas, não existem formas apenas 
teístas ou apenas panteístas: há, 
antes, prevalencia de graus de iden- 
tificaçao e distanciamento entre o 
homem e Deus, e entre Deus e a na
tureza.

A tradição judaico-cristã

Desde o seu nascimento, a reli
gião judaica reflete o caráter trans
cendente de Javé, o Deus de Israel. 
Ele é concebido como o Criador, 
justo e bom, essencialmente supe
rior ao homem, que deve aceitar o 
jugo de Sua vontade e de Seus po
deres ilimitados. A aliança entre 
Deus e o povo de Israel é estabele
cida pelos líderes religiosos que, 
através da revelação, percebem 
Deus como uma realidade objetiva.

O Cristianismo* herdou ao Ju
daísmo* a noção do Deus transcen
dente; também no Islamismo* pre
dominam a idéia da revelação 
profética, e a crença em um Deus 
infinitamente superior à natureza. 
Entretanto, a cultura judaico-cristã 
não ficou imune às influências do 
neoplatonismo e das experiências 
místicas, passando a conceber rela
ções mais próximas entre o homem 
e Deus.

Surgido no início da Era Cristã, 
o neoplatonismo expressou uma 
tendência para a compreensão pan- 
teísta do mundo, derivada do pla
tonismo. Para os neoplatônicos, 
não há uma identidade direta entre 
o Ser Supremo e o cosmo; porém, 
o mundo constituiria uma das for
mas pelas quais Deus se revela. Deus 
não seria alcançado pelo raciocí
nio, e somente em condições muito 
específicas de êxtase poderia a 
alma humana obter um vislumbre 
da perfeição divina. Essa coloca
ção caracteriza o sentido plena
mente místico da doutrina neopla- 
tônica.

Também a cultura judaica foi in
fluenciada pelas concepções neo- 
platônicas; as especulações de Avi- 
cebrón — ou Ibn Gabirol 
(10217-1058) —  revelam tendên
cias panteístas evidentes. Segundo 
Avieebrón, a livre vontade de Deus
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fez com que de Sua própria essên
cia emanasse uma matéria univer
sal e única, comum a todos os se
res. A criação do mundo, assim 
concebida, reduzir-se-ia a uma 
forma imanentista; essa doutrina 
influenciou cabalistas em vários 
momentos da longa história do 
misticismo judaico.

Durante a Idade Média, algumas 
correntes da reflexão cristã incluí
ram asjjectos panteístas em sua for- 
mulaçao. Dessa forma, Johannes 
Scotus Erigena (8157-877) afirma 
sua crença na distinção entre Deus 
como criador (Antecedente) e Deus 
como fim de todas as coisas (Con
seqüente). As criações de Deus se
riam, assim, manifestações do Ser 
Supremo. Muitos teólogos cristãos 
negam que o pensamento de Johan 
nes Scotus seja panteísta, conside
rando sua formulação ortodoxa, 
mas eivada de exageros de expres
são verbal.

Outro expoente de tendências 
panteístas foi Eckhart*, o grande 
místico dominicano. Recebendo 
fortes influências do neoplatonismo 
alexandrino, Eckhart situava as al
mas humanas como centelhas do 
Fogo Divino, que a Ele poderiam 
retornar por um processo de união 
gradual e mística. Para muitos in 
térpretes contemporâneos, as con
cepções de Eckhart não são consi
deradas propriamente panteístas, 
refletindo apenas a intimidade da 
relação entre o homem e Deus na 
comunhão mística.

No pensamento moderno, é im
portante a posição de Spinoza*, 
que combateu a noção de causa fi
nal (inerente à tradição escolás
tica*) e afirmou a identidade entre 
Deus e a natureza.

Já  nas grandes religiões orien
tais, o fenômeno religioso apresen
ta-se sob forma bastante diversa da 
tradição judaico-cristã. A vida reli
giosa seria essencialmente uma 
procura da verdadeira identidade 
da alma humana, que ascende, 
através de exercícios espirituais ate 
a divindade (uma certa unidade 
cósmica absoluta). Segundo as reli
giões orientais, através da experiên
cia mística, a alma certifica-se de 
que é imortal, já  que ela se funde 
com o espírito universal, em que 
não existe individualidade. A anti 
nomia sujeito-objeto desaparece, 
pois o conhecimento, o conhecedor 
e o conhecido formam uma só uni
dade. Nessa comunhão íntima en
tre a divindade, o cosmo e o indiví
duo, que se desvenda pelo processo 
espiritual, encontra-se o cunho 
panteísta das religiões orientais.

No Rig-Veda, o mais antigo 
texto do Jiinduísmo, discerne-se 
uma tendência panteísta. Apesar de 
o politeísmo indo-europeu manifes
tar-se no conteúdo do livro, as par 
ticujaridades dos deuses indivi
duais não se opõem a uma 
unicidade essencial. Ao mesmo 
tempo em que os deuses tendem a 
se confundirem entre si, a ordem 
cósmica permanece idêntica a si 
mesma, assumindo as característi 
cas de um absoluto ao qual se deve 
a organização do mundo. Nos últi
mos hinos do Rig-Veda, em que o 
politeísmo já  se encontra quase to
talmente abandonado, as especula
ções voltam-se para a problemática 
da origem do mundo. Surgem as-

Crenças hinduístas afirmavam a identidade das divindades com o cosmos.

sim os vários mitos cosmológicos 
que pretendem explicar a formação 
do universo e o aparecimento da 
multiplicidade a partir da unidade. 
É nesse momento que a visão pan
teísta torna-se mais evidente: o 
Uno e a matéria, formador e forma, 
identificam-se na unidade de um 
absoluto que se desdobra em for
mas que sao distintas apenas apa
rentemente.

Um conteúdo filosofico mais ela
borado, se bem que não enqua
drado em um sistema único, pode 
ser encontrado nos Upanishades, 
que constituem as bases das medi
tações religiosas ulteriores ao hin- 
duísmo. Nesses textos, a concepção 
panteístajiarece ter assumido uma 
formulaçao definitiva: abordam-se 
os temas da descoberta do funda
mento eterno do universo e da es
sência eterna da alma humana. Os 
textos dos Upanishades concluem 
que o elemento eterno, presente na 
alma, é, em seu nível mais pro
fundo, idêntico ao fundamento e à 
origem do universo: o Uno é o ho
mem e vice-versa, e entre os dois 
não reside nenhuma diferença es
sencial.

As noções de brâman e atman, 
respectivamente o agente interno 
imortal, objetivo, que penetra todas 
as coisas, e a manifestação subje
tiva, ou seja,_ a alma, são tidas 
como revelações do absoluto. As 
soluções extraídas dos Uçanisha- 
des são, portanto, a procedencia di
vina do universo e da alma, a no
ção de que o Uno é o agente 
interno da alma e do universo, e a 
identificação entre o Uno, a alma 
e o mundo.

A maioria das grandes religiões 
orientais, assentadas em experiên
cias essencialmente místicas, deixa 
subjacente que os cultos teístas po
pulares constituem apenas meios 
imperfeitos para a descoberta do 
verdadeiro sentido da vida: o en
contro do Eterno.

VEJA TAM BÉM : Deus; Religião.

As doutrinas de Maomé (à esquerda) concebiam um ser supremo desvinculado da natureza que criou. Na tradição 
judaico-cristã. Deus criou o cosmos do nada. (À direita. "Descida do Espírito Santo".)
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Papel

Sucedâneo para outros materiais 
de escrever, usados nos milênios 
precedentes (papiro, pergaminho, 
tábuas de argila, pedra, tecido, cor
tiça), o papel foi inventado no ano 
105 d.C. por um funcionário impe
rial chinês chamado Ts’ai Lun. Em 
sua fabricação, a matéria-prima —  
cortiça, trapos de pano, redes de 
pesca e fibras vegetais —  era ma- 
cerada e suas fibras desagregadas 
por ação mecânica, em presença da 
agua, formando uma pasta. Essa 
pasta era colocada num molde 
onde se escoava a água, obtendo-se 
a folha. Aliás, este princípio geral 
de fabricação do papel (a desagre
gação das fibras e seu rearranjo em 
folha de papel) é que o distingue 
dos materiais anteriormente usa
dos. Nestes, as fibras da matéria- 
prima conservavam, em todo o pro
cessamento de fabricação, sua 
disposição natural.

No antigo Egito, empregava-se a 
técnica de fabricação do papiro, 
um dos precursores mais aproxi
mados do papel. Usava-se uma es
pécie de junco fluvial encontrado 
nas margens do rio Nilo —  o Cy- 
perus papyrus —  que tinha a haste 
cortada em tiras longitudinais (as 
do centro eram mais largas e valio
sas). Essas tiras eram dispostas 
lado a lado, para se obter a largura 
desejada. Sobre essa primeira ca
mada, colocava-se outra de tiras 
menores, em sentido perpendicular. 
Tecida dessa maneira, a folha era 
mergulhada em água do próprio 
Nilo (cujas águas seriam dotadas 
de propriedades especiais), e devido 
a uma resina própria do vegetal, as 
tiras aderiam entre si. Após esse 
processamento, as folhas eram se
cadas, golpeadas para eliminar os 
vestígios de água e lixadas com es
pátulas de marfim ou concha lisa.

Os maias*, na América Central, 
conheciam uma forma superior de 
papiro, o huun, fabricado com a 
casca da figueira. O modo de fabri
cação era semelhante ao do papiro 
egípcio. Os astecas* também usa
ram essa modalidade de papiro, 
dando-lhe o nome de amatl. Os chi
neses, que antes escreviam em teci
dos, começaram a difundir a m anu
fatura do papel no século VII 
(primeiramente para o Japão). 
Nessa época, os missionários bu
distas propagavam outros padrões 
culturais, alem da religião, espe
cialmente a escrita* e a imprensa. 
No Japão, o papel passou a ser 
adaptado as matérias-primas locais 
e, gradualmente, aperfeiçoado. A 
princípio usavam se plantas como 
o gampi e, muito mais tarde, a pa
lha de arroz e a cortiça de matsu- 
mata.

Para chegar ao Ocidente, porém, 
através de lentas e esparsas carava
nas, o papel levaria uns seis sécu
los. Os choques militares entre ára
bes e chineses pela posse de 
Samarkand (a “porta do Oriente”), 
em 751, favoreceram o contato 
marginal de artesãos dos dois po
vos. Passando por Bagdá, D a
m a sc o , E g ito  e M a rro c o s , o papel

Momentos da produção de papel: cortam-se ramos de amoreira, secam-se 
as cascas das árvores, prepara-se a pasta e empacota-se o produto acabado. 
("Manual Prático da Fabricação de Papel", gravura japonesa, 1798.)

acabou sendo levado pelos mouros 
à Espanha e Sicília. No século 
X III, apareciam as primeiras fábri
cas de papel na Itália, desenvolven- 
do-se estudos para a utilização da 
madeira como matéria-prima. Pra
ticamente até meados do século 
XIX , todo papel produzido no 
mundo era de processamento ma
nual e empregava como matéria- 
prima_ principal trapos de linho e 
algodão. Mas, em 1765, alguns 
cientistas alemães criavam proces
sos para aproveitamento de polpa 
e fibras vegetais. Com Friedrich 
Gottlob Keller (1816-1895), no sé
culo XIX , a madeira passou a 
constituir a principal matéria- 
prima.

A oferta de papel começou a au
mentar no mercado. O produto tor- 
nou-se mais abundante e barato, 
em função da disponibilidade e 
custo da matéria-prima básica. 
Com isso, as atividades mais one
rosas e menos produtivas na indús
tria gráfica passaram a ser o sis
tema de impressão* e o de 
gravação de matrizes. Só depois 
que o papel barateou é que come
çou a haver produção de impressos 
em escala mais ampla, para justifi
car o uso de máquinas de impres
são mais velozes, como a rotativa 
ou máquina-cilindro.

Os métodos de produção em sé
rie em outros setores industriais 
que não o gráfico viriam, também, 
criar poderosos estítpulos à indús
tria de impressão. À medida que 
aumentava a produção de artigos 
de consumo, crescia também a de
m anda de embalagens. E, a princí
pio j>or intuição, depois por verifi- 
caçao objetiva, os técnicos em 
comercialização- passaram a dar 
importância crescente à qualidade 
da embalagem, para apresentação e 
preservação do produto.

Atualmente, papéis especiais 
(para plantas de engenharia, di
nheiro, títulos) ainda levam pelo 
menos um quarto de massa de 
pano: linho, algodão, sisal, ju ta  e 
cânhamo. Porém a predominância 
é a do emprego de polpa de ma
deira, que em geral representa uns 
90% do volume dos ingredientes. O 
aproveitamento de resíduos agrico- 
las —  sabugos, bagaço de cana — , 
além de gramíneas, como o bambu, 
poderia ser mais amplo, já  que há 
uma crescente preocupaçao por en
contrar novas fontes de matéria- 
prima, diante da demanda cada vez 
maior de papel e da carência de re
servas florestais no mundo. Além 
das espécies mais empregadas na 
produção de papel —  as coníferas, 
como o pinheiro, cujas maiores re
servas estão na Suécia, no Canadá 
e na Finlândia — já  são utilizadas 
espécies tropicais de madeira 
(como o eucalipto) na Austrália e 
no Brasil.

As fibras vegetais contêm menos 
substâncias associadas à celulose 
que a madeira. Mas o baixo custo 
desta, aliado ao barateamento das 
operações conseguido pela tecnolo
gia desenvolvida para seu aprovei
tamento, transformaram-na na 
principal fonte de celulose, cujas fi
bras constituem o grande compo
nente do papel.

A celulose é um polímero de gli
cose e sua molécula constitui uma 
longa cadeia de moléculas de gli-

O papiro é um dos precursores do papel. (Hieróglifo funerário egipcio.)
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cose unidas por ligações glicosídi- 
cas. Nessas ligações, as duas molé
culas, ao se unirem, desprendem 
dois átomos de hidrogênio e um de 
oxigênio, formando uma molécula 
de agua. Como a antiga molécula 
de glicose na cadeia possuía duas 
ligações e perdeu uma molécula de 
água, cada unidade é chamada de 
anidroglicose. Em determinadas 
condiçoes, estas ligações que- 
bram-se, fixando uma molécula de 
água e reconstituindo as moléculas 
de glicose originais, numa reação 
chamada hidrólise. O número de 
unidades de anidroglicose de cada 
molécula é variável, e atinge, no es
tado natural, alguns milhares. Esse 
número elevado, além de assegurar 
a estrutura fibrosa, torna-a insolú- 
yel em água e, a temperaturas nor
mais, em ácido ou álcali diluídos.

Ao construir as paredes celula
res, a celulose forma um sistema 
continuo com espaços interligados 
por poros. Nos espaços, locali
zam-se as células que realizam suas 
trocas através desses poros. Nestes, 
depositam-se constituintes amor
fos, sendo os mais importantes as 
hemiceluloses e a lignina. Outras 
substâncias também presentes, 
além de pouca importância quanti
tativa, não apresentam maiores 
problemas na purificação da celu
lose por serem, em geral facilmente 
solúveis.

Processo de fabricação

Na obtenção da pasta de ma
deira, utilizam-se geralmente partes 
da árvore que, pelo reduzido diâ
metro, não são aproveitáveis para 
outros fins. Após a limpeza, a ma
deira passa jjo r desfibradoras mu
nidas de mos de superfícies duras 
e ásperas, que esfregam a madeira 
na presença de um veu de água. Na 
superfície das mós estão fixados 
graos de sílica que raspam a ma
deira, tirando-lhe as fibras. Com a 
mesma finalidade, usam-se, tam 
bém, q carborundo e outros mate
riais abrasivos. Em seguida, apar- 
tam-se as fibras maiores, que 
podem ser utilizadas em produtos 
mais grosseiros, como o papelão. 
As fibras mais finas são ainda sub
metidas à refinação, prensadas 
contra dois elementos de pedra ou 
metal, até atingirem a espessura sa
tisfatória e a pasta resultante ad
quirir homogeneidade. Essa pasta 
recebe o nome de pasta mecanica 
ou pasta de madeira.

Quando se utilizam aditivos quí
micos para enfraquecer a ligação 
entre as fibras do tecido lenhoso e 
procede-se, a seguir, ao desfibra- 
mento mecânico, obtém-se a cha
m ada pasta semiquímica. Para 
isso utiliza-se, geralmente, o cozi
mento da matéria-prima com car
bonato de sódio (N ajC O ,), ou com 
sulfito de sódio (N a ,S O A  cm tem
peraturas de 170 a f75° C.

No caso do reaproveitamento de 
papel usado, para a obtenção de 
novo papel, após proceder-se à lim
peza e polimento, macera-se o ma
terial em água, até chegar-se à 
pasta. Esta, depois de embranque
cida, para eliminar os pigmentos de 
tinta impressa, pode ser tratada pe
los processos comuns de fabrica-
ç ã o .

A pasta mecânica mais usada

O pinheiro é uma das espécies vegetais mais usadas na produção de papel.

provém de coníferas e tem uma 
porcentagem de celulose de cerca 
de 85%. E, nos processos para a 
obtenção da pasta, a celulose conti
nua associada a outras substâncias, 
principalmente às hemiceluloses e 
a lignina.

No século XIX , começaram a 
desenvolver-se processos indus
triais de purificação da celulose, 
dando origem às chamadas pastas 
químicas. O mais antigo desses 
processos ainda em uso tem como 
agente químico principal a soda 
caustica (hidróxido de sódio — 
NaOH). Sua ação produz uma fi
bra macia, própria para a fabrica
ção de papéis de imprensa.

No processo do bissulfito, utili- 
za-se uma solução de bióxido de 
enxofre (S 0 2) e carbonato de cál
cio, ou dolomita (carbonato duplo 
de magnésio e cálcio). Nessa solu
ção, a pasta é cozida em tempera
turas que chegam a 145° C. M :' 
recentemente, p 
também bissulfito de 
sódio, ou amónia.

Muito empregado atualmente é o 
processo do sulfeto ou kraft. Nele, 
utiliza-se uma solução de sulfeto de 
sódio (Na2S), carbonato de sódio 
(N a-C O j) e hidróxido de sódio 
(NaOH). Nesse processo, o cozi
mento é feito a temperaturas de até 
175° C.

O processo kraft e o do bissulfito 
são superiores ao da soda, no que 
diz respeito ao rendimento e à re
sistência da fibra. Menos impor
tante é o processo do sulfito neutro 
que, além do sulfito de sódio 
(N ajSO ,), utiliza o bicarbonato de 
sódio (NaHCO j), para neutralizar 
a acidez do cozimento. A desligni-

ais
assou-se a usar 

magnésio e

Também o eucalipto é amplamente utilizado, sobretudo em países de clima tropical, como Brasil e Austrália.
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ele, o cilindro gira. A água da sus
pensão atravessa os orifícios da 
tela, forçando contra ela as fibras 
do empasto. O movimento da água 
é assegurado por um sifão que a re
tira continuamente do interior do 
cilindro. Este, ao_ girar, carrega 
para fora da solução uma película 
de fibras, que continua a escoar 
água para dentro do tambor. Antes 
de completar a volta, a tira é depo
sitada sobre uma esteira de feltro, 
sofrendo, daí em diante, processo 
idêntico ao verificado na máquina 
de mesa plana.

Ainda na máquina contínua, al
guns tipos de papel recebem a pá 
tina em uma ou em ambas as faces: 
é aplicada uma suspensão aquosa 
de caulim ou de outros aditivos, 
formando uma camada, para que o 
papel adquira a qualidade desejada 
(acetinação, absorção, impermeabi
lidade, etc.).

Principais tipos de papel

As diferentes propriedades me
cânicas do papel dizem respeito à 
tração, ao arrebentamento, ao

Para extraíra celulose, a madeira sofre extenso processo de transformações químicas. (Fábrica de papel.) rasgo e às dobras que o papel pode

ficação é incompleta, motivo peio 
qual é usado em vegetais pouco lig- 
nificados.

Depois da obtenção da pasta, 
procede-se ao embranquecimento 
por coloração, que a livra dos pig
mentos presentes, por ação do 
cloro livre (Cl). Com igual finali
dade, utiliza-se também o hipoclo- 
rito, ou ainda oxidam-se os pig 
mentos com peróxido de 
hidrogênio (água oxigenada: 
H2Oj ). Pode ser também empre
gada para o alvejamento a extração 
alcalina, que, pelo banho em solu
ção alcalina retira da pasta os pig
mentos solúveis em álcalis. No pro
cesso de embranquecimento usa-se 
mais de um método.

Assim tratada, a pasta pode ser 
armazenada, após uma dessecação 
parcial'(que lhe dá  um aspecto fari-' 
nhoso). Porém, devido a umidade 
residual, a pasta pode ser atacada 
por fungos e bactérias, deterioran
do-se. Para que isso não ocorra, 
usam-se fungicidas e bactericidas, 
já  que a secagem total seria antie
conômica.

O passo seguinte é a preparação 
do empasto, isto é, da suspensão 
aquosa a ser secada já  sob a forma 
de papel. Nesta fase, dosam-se e 
misturam-se os materiais fibrosos, 
os aditivos, os materiais colantes 
os eventuais corantes, de acordo 
com o produto desejado. Geral
mente o papel leva uma mistura de 
pastas químicas e mecânicas, além 
dos aditivos próprios. Isso é feito 
com o intuito de melhorar o com
portamento do material na forma
ção da tira e quanto à impressão, 
ao embranquecimento, etc. São 
exemplos de aditivos o caulim, o 
talco, os carbonatos de metais alca- 
lino-terrosos, a farinha fóssil, o sul
fato de cálcio, a pedra-pomes, os 
óxidos de zinco, etc. Esses aditivos 
podem ser incorporados à pasta, na 
preparação do empasto, ou a uma 
ou às duas faces da tira de papel 
já  formada, junto com o material li- 
gante, formando a pátina.

Para o papel não absorver tinta 
demais, adicionam-se ao empasto 
colantes como emulsões de para
fina ou de cera natural, ésteres de 
celulose e de amido, etc.

Outros aditivos são usados para 
obter propriedades específicas. Por 
exemplo: resinas melamínicas, 
uréicas ou fenólicas aumentam a 
resistência mecânica do produto.

A última fase da fabricação do 
papel é a formação da tira. Até o 
fim do século XIX , essa operação 
era feita manualmente, usando-se 
um molde que possibilitava o es
coamento da água do empasto. A 
película de fibras restante era pren
sada, secada e lixada —  quase o 
mesmo processo usado pelos chine
ses. Modernamente, usam-se má
quinas contínuas que produzem au
tomaticam ente grandes quantida
des de tiras de papel.

A máquina de mesa plana — um 
dos tipos principais — possui uma 
tela de metal cujas extremidades se 
unem, fechando em anel. A tela é 
m ontada sobre dois cilindros gira
tórios, formando uma esteira que se 
move horizontalmente sem cessar. 
Num dos lados, nas proximidades 
do primeiro cilindro, o empasto é 
espalhado continuamente em forma 
de película, seguindo em direção ao 
outro cilindro. No percurso, a ãgua 
escoa-se e as fibras colam-se entre 
si formando a tira de papel. Ao gi
rar no seçundo cilindro, a tela de
posita a tira de papel ainda úmida 
numa esteira de feltro, que a con
duz através de prensas e de secado
res aquecidos a vapor. Nesse pro
cesso, a tira perde os resíduos de 
água e adquire a espessura reque
rida pelo tipo de papel que se pro 
duz.

Na máquina de tambor, a tela é 
substituída por um cilindro oco, 
cujas paredes são formadas por 
uma tela de metal. Esse cilindro é 
colocado em posição horizontal, 
semi-mergulhado num tanque que 
contém o empasto. Um eixo atra- 
vessa-o longitudinalmente e, sobre Em cavacos, a madeira vai aos digestores. onde a lignina é dissolvida.
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sofrer. As propriedades físicas refe- 
rem-se ao peso específico, à espes
sura, rigidez, absorção, porosidade 
e impermeabilidade às graxas. Ás 
propriedades morfológicas, estéti
cas e funcionais, somam-se as quí
micas: o grau de umidade, a quan
tidade de cinzas e de cola e o pH 
(grau de acidez ou alcalinidade).

O papel comum  é produzido 
com cerca de 80% de pasta de ma
deira (mecânica) e 20% de celulose 
(química). Usa-se pouco ou ne
nhum aditivo, e nenhuma cola. 
Pode ter a face lisa ou acetinada.

O papel de jornal é o de maior 
consumo. Distingue-se dos demais 
papéis de imprensa devido às suas 
características e à sua importância 
no mundo moderno. Deve possuir 
resistência suficiente para  ser ope
rado em rotativas, alem de ser ba
rato. O papel de jornal é produzido 
de pasta de madeira com 30 a 40% 
de pasta química, para ser mais re
sistente. Tem por aditivo caulim ou 
talco e, devido às necessidades de 
impressão em rotativa, pouca ou 
nenhuma cola.

Sob a denominação “papel para 
imprensa” existe uma vasta gama 
de tipos, que inclui desde os finíssi
mos aos meio finos ou comuns. A 
quantidade de celulose pura utili
zada na fabricação do papel condi
ciona essa qualificaçao: quanto 
mais celulose, mais finos. Os.finís- 
simos não utilizam pasta mecânica 
(só celulose pura embranquecida). 
Entre eles, está o papel bíblia, de 
reduzida espessura, capaz de con
ter muitas folhas num pequeno vo
lume, e de resistir, por muito 
tempo, ao manuseio constante.

Os papéis patinados ou couché 
recebem o revestimento em uma ou 
em ambas as faces. Esse revesti
mento pode aplicar-se diretamente 
na própria maquina (machine coa- 
ted) ou em uma segunda operação 
em máquina especial, para melho
rar a qualidade, sendo assim a ca
m ada mais espessa. Tais papéis po
dem ter superfícies brilhantes ou 
opacas.

Para papel de carta utiliza-se 
quase exclusivamente celulose 
branca, com pouca pasta mecânica 
(pasta de madeira) empregando 
poucos aditivos e colas para dimi
nuir a absorção de tinta de modo 
a facilitar a escrita manual.

Papéis de embrulho são usados 
nos mais diversos tipos, conforme 
os produtos a que visam: desde o 
papel fino para presentes até o co
mum de embrulho. Quando se des
tinam a envolver alimentos, por 
exemplo, a substância usada como 
bactericida durante o armazena
mento da pasta não pode ser vene
nosa.

Erítre os papéis de embrulho ci- 
tam-se o comum, kraft, pergami
nho, velino, acetinado de um lado, 
etc.

Papelão e cartolina (papel-car
tão) são papéis grossos, produzidos 
com matéria-prima mais grosseira. 
Em sua fabricação utiliza-se pasta 
de celulose de maior consistência e 
de fibras maiores. Fibras grossas e 
massa de papel velho moído são 
utilizadas na fabricação dos pape
lões e papéis de espessura maior. 
Outro método consiste em prensar 
várias folhas de papel não fino (em 
geral usa-se papel palha), colan-

Etapas de preparação da celulose: o acetato deve ser transformado numa pasta, que será prensada e enrolada.

do-as umas às outras, para formar 
a folha de papelão. A cartolina é 
composta, conforme o fim a que é 
destinada (cartuchos, caixas, dis- 
plays), de duas ou mais camadas: 
nas camadas internas que formam 
o volume (espessura de 0,33 até 1,3 
mm) usa-se a mesma matéria- 
prima com que se faz o papelão; e, 
nas camadas de cobertura, fabrica
das com celulose branqueada de 
sulfito ou soda, empregam-se aditi
vos minerais e corantes para facili
tar a impressão e melhorar o as
pecto. As duas camadas são unidas 
ainda em estado úmido, por pres
são. Para trabalhos mais finos, a 
cartolina pode ser patinada ou ace
tinada.

Tipo de papel muito usado em 
embalagens, devido à transparên
cia, impermeabilidade e baixo 
custo, o celofane é feito de celulose 
e passa por um tratamento químico 
especial. Prepara-se uma solução 
densa de xantogenato de sódio (a 
viscose) e devido à sua consistência 
submete-se essa solução à prensa
gem, para obter uma folha de mais 
ou menos um metro de largura, na 
espessura desejada. A celulose, rea
gindo na solução, transforma-se em 
xantogenato de celulose. Depois, 
submete-se a folha de viscose a um 
banho de ácido sulfúrico e bissul- 
fato de sódio. Nesse banho, a celu
lose é regenerada, desprendendo o 
radical xantogenato. À folha, en
tão, é lavada, branqueada e am a
ciada, para receber a impermeabili
zação, que pode ser obtida por 
meio de plastificantes, como as re
sinas e parafinas dissolvidas em ál
cool ou éter acético, tolueno, ou 
qualquer outro solvente orgânico, 
espalhados na superfície da folha. 
Sao usadas, tambem, com a mesma 
finalidade, soluções de nitrato de 
celulose.

Numa fase final, jâ em tiras, o papel ô acondicionado para distribuição.
VEJA TAM BÉM : Artes Grq/icas; 
Impressão; Livro.
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SUM ÁRIO

Localização: sul da Ásia 
Limites: Afeganistão (N e NO): Mar 

da Arábia (S); índia (L); Irã (0) 
Superfície: 803 943 km2 
População: 66 7 5 0 0 0 0  habitantes 

(1973)
Cidades Principais:

Islamabad (capital—77 000 hab.), 
Karachi (3 469 000 hab.), Lahore 
(2 148 000 hab.)

Idiomas: urdu e inglês 
Religiões: islamismo (97%), hin- 

duísmo e cristianismo 
Porto principal: Karachi 
Aeroporto principal: Karachi 
Rodovias: 20 234 km (1972) 
Ferrovias: 8 612 km (1972)
Unidade monetária: rupia

O Estado do Paquistão surgiu 
juntamente com o aa  índia*, em 
1947, quando os colonizadores in
gleses se retiraram do subconti
nente indiano. A maioria muçul
m ana foi a justificativa para a 
constituição de um Estado paquis
tanês (enquanto o Estado indiano 
Ficava reservado aos habitantes de 
religião hindu). Mas esse critério 
resultou num país bipartido —  Pa
quistão Ocidental e Paquistão 
Oriental (atual Bangladesh) — , 
com uma região distante 1 600 km 
da outra.

O passado do Paquistão sempre 
fora ligado ao da índia. Os muçul
manos, que no começo do século 
VIII haviam penetrado no subcon
tinente pelo noroeste, estabelece

ram uma hegemonia que atingiu o 
apogeu no sultanato de Delhi (sé
culo XIII ao XIV). No século XVI, 
invasores mongóis criaram o Impé
rio Mongol da índia, que atingiria 
o apogeu sob Akbar (1542-1605), 
último dos grandes soberanos mon
góis e que sonhava unir o isla
mismo* ao hinduísmo*. No en
tanto, seus sucessores fracassaram 
nessa tentativa e a índia acabou 
caindo sob o domínio inglês, no sé
culo XVIII.

Os ingleses, que responsabiliza
ram os muçulmanos por uma re
volta autonomista de soldados em 
1857, passaram a favorecer os hin
dus. Em 1825, quando foi fundado 
o Congresso Pan-indiano e se deli
neava o movimento pela indepen
dência, o líder muçulmano Sayyid 
Ahmad Khan (1817-1898), preve
niu seu povo contra o Congresso, 
por ser este composto por maioria 
hindu. Os muçulmanos temiam que 
sua participação no grande movi
mento de independência pan-hindu 
significasse submissão a maioria 
hindu e prejudicasse a preservação 
de sua cultura islamita. O movi
mento nacional de libertação so
freu uma ruptura quando em 1906 
foi fundada a Liga Muçulmana 
Pan-indiana para defender a auto
nomia cultural e política da comu
nidade islâmica. Diante da agita
ção nacional pela independência, 
os ingleses passaram a apoiar-se 
nos muçulmanos, para explorar 
suas rivalidades com os hindus.

A partir da segunda década do 
século XX, o Congresso, sob a in
fluência do líder nacional Gandhi*, 
passou a ser mais moderado e me
nos discriminatório em relação aos 
muçulmanos, com o objetivo de fa
zer uma frente comum pela inde
pendência. Nessa tentativa de 
união, destacou-se Muhammad Ali 
Jinnah (1876-1948), diretor da 
Liga Muçulmana. Em 1916, a Liga 
e o Congresso assinaram o pacto 
de Lucknow.

Mas os antagonismos latentes 
intensificaram-se em 1926, che
gando a hostilidades abertas, comoAkbar, último soberano mongol, queria conciliar hinduísmo e islamismo.

Em 1947 os habitantes islamitas formaram um país à parte: o Paquistão. Reforma e irrigação são as armas paquistanesas contra a pobreza rural.
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ocorreu nas revoltas de Calcutá. 
Os esforços para salvar a unidade 
nacional foram prejudicados pela 
idéia de um Estado autônomo den
tro da índia, lançada pelo poeta e 
filósofo Muhammad Iqbal 
(1877-1938) e que encontrou apoio 
crescente a partir de 1930. Che
gou-se a sugerir o nome desse Es
tado: Pakistan, formado pelas ini
ciais das províncias muçulmanas 
de Pundjab, Afeganistão e Kash- 
mir, mais a terminação istan 
(“pais”, “ terra” como em Curdis- 
tão, Hindostão e Afeganistão).

Depois de 1935, ^quando os 
“Atos do Governo da índia" colo
caram maioria de chefes hindus nas 
províncias, ganhou impulso a tese 
de um Estado muçulmano autô
nomo. Em 1940, Ali Jinnah, aban
donando a idéia inicial de unidade 
nacional, reclamou na “ Resolução 
de Lahore” a formação de um Es
tado islâmico englobando também 
as províncias muçulmanas de Ben
gala e Assam (_que constituíram o 
antigo Paquístao Oriental). Essa 
idéia foi incorporada pela Ingla
terra que, ao conceder independên
cia à índia, dividiu-a em um Estado 
hindu e outro muçulmano, apoiada 
no recenseamento de 1941, que ti
vera por base a religião. As tropas 
inglesas retiraram-se e Ali Jinnah 
tornou-se governador geral do Pa
quistão.

Liberdade e guerra

Em vez de acalmar os ânimos, a 
partilha provocou um desastre: as 
transferências de populações para 
um e outro país, conforme a reli
gião, foram acompanhadas de vio
lências: em três meses, morreram 
mais de 500 000 pessoas; 6,6 mi
lhões de muçulmanos refugia- 
ram-se no Paquistão e 10 milhões 
de hindus na índia. Além disso, o 
problema das fronteiras não foi re
solvido, tornando-se particular
mente grave na Caxemira, onde 
mais de 80 por cento da população 
era muçulmuna, sob governo exer
cido por soberano hindu, cujos an
cestrais haviam sido impostos pe
los ingleses no século XIX.

Em 1948, índia e Paquistão en
traram em guerra pela posse da Ca
xemira. No ano seguinte, a ONU 
obteve o cessar-fogo e fixou-se uma 
linha de demarcação, pela qual a 
índia passou a ocupar dois terços 
da região (as terras mais férteis, ao 
sul), enquanto o Paquistão ficou 
com o norte montanhoso e árido. 
Em 1957, a índia anexou a parte 
que lhe coubera e a questão da Ca
xemira continuou como foco de di
vergências.

Durante a guerra da Coréia 
(1950/53), que coincidiu com _o 
auge da guerra* fria, o Paquistão 
obteve ajuda econômica dos Esta
dos Unidos e, em contrapartida em 
1954, ingressou na SEATO (Orga
nização do Tratado do Sudeste 
Asiático) e em 1955 na CENTO 
(Organização do Tratado Central)
— organismos internacionais pró- 
Ocidente. A Constituição Federa- 
lista de março de 1956 estabeleceu 
uma república islâmica; na oca
sião, o General Iskander Mirza 
(1899- ) foi nomeado presi
dente. O movimento autonomista 
no Paquistão Oriental, a inflação e

Na pobre e desértica paisagem paquistanesa, os rios sobressaem como meios de irrigação e de transporte.

Desde a independência, indianos e paquistaneses têm entrado em conflito pela posse da região da Caxemira.
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(1928- ), defensor da amizade 
sino-paquistanesa e da causa “ Ca
xemira para o Paquistão”. Ele pas
sou a liderar uma oposição cres
cente, que reivindicava a 
instauração do sufrágio universal, 
entre outras medidas. Em novem
bro de 1968, o Partido Popular Pa
quistanês, liderado por Ali Bhutto, 
foi responsabilizado por violentas 
manifestações contra o regime. 
Bhutto foi preso, mas depois de 
forte pressão popular, ganhou a li
berdade em fevereiro de 1969. Ao 
mesmo tempo, intensificava-se _a 
agitação autonomista no Paquistão 
Oriental. Em março, Ayub Khan 
renunciou e entregou o governo ao 
General Yahya Khan, que revogou 
a Constituição, dissolveu as assem
bléias e estreitou os laços com Pe
quim.

N a sc im en to  de B angladesh

Em novembro de 1970, quando 
um ciclone devastou o Paquistão 
Oriental, o Estado não conseguiu 
ajudar a província. Em 1971, insta
laram-se na região as guerrilhas do 
Mukti Bahini (Exército de Liberta
ção de Bengala). O governo adotou 
medidas drásticas ae repressão e 
milhares de refugiados fugiram 
para a índia, acusada pelo Paquis
tão de manter campos de treina
mento para os rebeldes. Os dois 
países reforçaram as fronteiras e no 
dia 3 de dezembro de 1971 come
çou a guerra, com as partes acu
sando-se mutuamente pelo início 
dos ataques. Rapidamente, a índia

Paquistão

a corrupção levaram o general a 
defender a necessidade de um re
gime forte: em outubro de 1958, ele 
organizou um golpe de Estado mili
tar, que se concretizou num am
biente calmo. Decretada a lei mar
cial e dissolvidas as assembléias,
Mirza passou o cargo ao General 
Ayub Khan, que aplicou imediata
mente um plano baseado em requi
sição de estoques de alimentos e 
outras medidas antiinflacionárias, 
obras de infra-estrutura e reforma 
agrária. Modificou a política ex
terna, aproximando-se da China e 
da Uniao Soviética, afastando-se 
aos poucos da tutela dos Estados 
Unidos. Conseguiu apoio popular 
através de plebiscitos, em 1960 e 
1964, e exerceu uma ditadura de 
fato, embora a nova Constituição 
(promulgada em 1962) estabele
cesse um regime democrático.

Em 1964, ressurgiu ojjroblem a 
da Caxemira, com violências na 
fronteira com a índia. Em agosto 
de 1965, os indianos dirigiram car
ros blindados em direção à cidade 
paquistanesa de Lahore, mas a 
China ameaçou intervir militar- 
mente em favor do Paquistão; a ín
dia lançou então suas forças na de
fesa da fronteira norte. Em 
setembro, a ONU impôs uma tré
gua e a crise foi suspensa com o 
acordo indo-paquistanês de Tash- 
kent (1966), pelo qual o Paquistão 
conseguiu 700 km2 na área de 
Cutch, constituída de pântanos sal
gados.

Nessa época, começou a sobres
sair o ministro das Relações Exte
riores, Zulfikar Ali Bhutto As casas de Hyderabad (Sind) dispõem de respiradouros para amenizar o calor, que é um dos mais fortes do mundo.



A abundância de sal no pais é fonte de rendas e também de problemas, pois sua infiltração destrói grandes porções de terra fértil. E a fertilidade do 
solo paquistanês depende de um amplo programa de irrigação, reforçado na década de 1960 pela construção da barragem de Gudu, no Indus.

tomou grande parte do território do 
Paquistao Oriental e no dia 5 reco
nheceu a República Popular de 
Bengala (Bangladesh). Derrotado, 
o Paquistao rendeu-se no dia 13, fi
cando reduzido à parte ocidental.

Yahya Khan renunciara no 
curso do conflito e fora substituído 
na presidência por Ali Bhutto, que 
empreendeu vasto programa de na
cionalização e recuperação finan
ceira. Entretanto, o país continuou 
a apresentar sérios problemas: dis
sensão entre os partidos, reivindi
cações de autonomia para o Balu- 
chistão,, deterioração das relações 
com a índia e o Afeganistão. Um 
dos maiores problemas depois da 
guerra foi encontrar novos merca
dos para as exportações, já  que 
quase metade delas se destinava à 
antiga província oriental.

Nos últimos anos, o Paquistão 
tem modificado sua política ex
terna no sentido de afastar-se do 
bloco ocidental, estabelecendo rela
ções cada vez mais estreitas com a 
China Popular, Vietnám do Norte, 
Coréia do Norte, Irã, Turquia e es- 

ecialmente com os Emirados Ára- 
es Unidos.

Rios contra o deserto

Desértica e pobre, a paisagem 
paquistanesa lembra a do Oriente 
Médio. Somente os vales dos rios 
e as zonas irrigadas são férteis; é 
onde se concentra a grande maioria 
da população. O país tem regiões 
bem caracterizadas. Ao norte, 
junto ao Himalaia, principia o vale
do rio Indus, que separa as p lan í

cies do oeste do platô do leste. As 
planícies dessa região são em geral 
férteis. Há uma cadeia de m onta
nhas, Sulaimãn Range, formada 
por imensas dunas solidificadas 
(marcando o limite dessa região 
com o Pundjab), onde se localizam 
provavelmente os maiores depósi
tos de sal-gema do mundo, e tam 
bém as maiores altitudes (algumas 
chegam a 3 500 m).

O Pundjab, a leste, constitui basi
camente uma imensa planície irri
gada por cinco rios: o Indus e seus 
afluentes Jhelum, Chenab, Ravi e 
Sutlej. Excetuada uma zona are
nosa entre o Indus e o Chenab, a 
região é uma das mais férteis do 
Paquistão: lá se cultiva em larga 
escala trigo, milho, cana-de-açúcar 
e algodão, além de ser importante 
centro de pecuária.

Entre o Pundjab e o mar, esten- 
de-se a desértica região do Sind, 
onde se destacam, no sentido oes
te— leste, a cadeia montanhosa de 
Kirthar, o vale do Indus e o deserto 
de Thar. A chuva não vai além de 
120 mm anuais, mas barragens 
como as de Sukkur e Kotri permiti
ram a irrigação de 3 milhões de 
hectares, onde se cultivam trigo, ar
roz e algodão. O gás natural de Sui 
é importante fonte de recursos para 
a economia nacional.

O Baluchistão, a sudoeste, é um 
platô muito árido, acidentado, 

ouco povoado e com vegetação 
astante rara. A agricultura so

mente é possível em zonas como o 
vale do Pishin, provido de canais 
su b te rrân eo s .

O  clim a paquistanês, continental

seco, varia segundo as regiões: o 
Baluchistão e o Sind, com precipi
tações em média entre 100 e 200 
mm anuais, opõem-se ao Pundjab, 
que recebe de 250 a 750 mm. A ve
getação tem grande variação, con
forme o clima e o relevo. Acima 
dos 2 000 m há bétulas, carvalhos, 
pinheiros, abetos, magnolias, rodo
dendros; mas na maior parte do 
país dominam árvores espinhosas, 
de folhas raras, típicas de regiões 
semidesérticas.

O maior rio é o Indus, que nasce 
no Himalaia e percorre cerca de
2 900 km, fecundando o país jun ta
mente com seus afluentes. Barra
gens construídas sobre eles regula
rizam o regime das águas e 
permitem a produção de energia 
para o país.

A economia paquistanesa ba
seia-se principalmente na agricul
tura. Na reforma agrária de 
1959-1960, as terras irrigadas de 
mais de 2 000 acres e as terras co
muns de mais de 40 000 acres fo
ram compradas pelo governo e ven
didas a camponeses. O mais alto 
rendimento é obtido nas terras irri
gadas, que compõem 52% do total 
cultivado. O pais produz trigo, ar
roz, milho e algodão. No período 
de 1963-1968, a produção agrícola 
cresceu apenas 16%, enquanto o 
índice de crescimento industrial no 
mesmo período foi de 50%.

Uma economia 
subdesenvolvida

O Paquistão tem importantes re
servas hidrelétricas e de gás natu-

ral, mas é bastante pobre em car
vão e petróleo. Às principais 
jazidas petrolíferas foram desco
bertas em Qakwal e na região de 
Quetta, a oeste. Na produção mine
ral, destaca-se o sal-gema, o cromo 
e o ferro.

O país é bastante deficiente em 
indústrias de base: não tem siderur
gia nem indústria mecânica pesada. 
Apenas há estaleiros navais em 
Karachi e, espalhadas pelo territó
rio, algumas usinas de cimento, in
dústrias químicas e elétricas. Os 
setores textil e alimentar pa
quistaneses são os mais desen
volvidos. O Paquistão importa car
vão, petróleo, ferro, aço e manufa
turados, e exporta algodão, lã, 
peles, couro, chá e arroz. O déficit 
na balança de pagamentos é co
berto pela ajuda externa, através de 
um consórcio do Banco Mundial 
fundado em 1960 e no qual contri
buem sobretudo os Estados Uni
dos, a Inglaterra e o Japão.

As mais importantes cidades ça- 
uistanesas sao Karachi, que além 
e capital econômica é uma impor

tante encruzilhada das rotas aéreas 
do Extremo Oriente para o Oriente 
Médio, África e Europa; Lahore, 
no Pundjab, sede do governo e da 
Assembléia, e principal centro cul
tural e artístico; e Hyderabad, capi
tal do Sind, onde se concentra a 
produção agrícola, do vale irrigado 
dos Indus.

VEJA TAM BÉM : Ásia; Bangla
desh; índia; Islamismo.

Paquistão
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SUM ÁRIO

Localização: norte do Brasil 
Limites: Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa e Amapá (N); Mato 
Grosso (S); Goiás e Maranhão (L); 
Amazonas (0); Oceano Atlântico 
(NE); Roraima (NO)

Superfície: 1 248 042 km2 
População: 2 167 018 habitantes 
Cidades principais:

Belém (capital - 633 374 hab.);
Santarém (135 215): Bragança....
(61 934)

Rodovias: 19 359 km 
Ferrovias: 117 km

Em janeiro de 1500, o navegador 
espanhol Vicente Yánez Pinzón 
(14607-1524?) tornou-se o pri
meiro europeu a atingir a foz do 
Amazonas —  região posterior
mente incluída no Estado do Pará. 
Ainda no século XVI, franceses e 
holandeses estabeleceram feitorias 
às margens daquele rio. Somente 
em 1615, os portugueses iriam as
segurar o domínio efetivo da região 
norte do Brasil, através de uma ex
pedição comandada por Francisco 
Caldeira Castelo Branco, donatá
rio da capitania de São Luís do 
Maranhão. A 10 de janeiro de 
1616, a expedição construiu o 
Forte do Presépio, ao redor do qual 
surgiria o aglomerado de Santa 
M aria do Belem. Sertanistas à pro
cura de especiarias ou de índios 
para escravizar, missões religiosas 
e expedições militares de reconhe
cimento consolidaram a ocupação 
da terra. Gradativamente, os portu
gueses ultrapassaram a faixa de ter
ritório que lhes cabia pelo Tratado 
de Tordesilhas.

Quando Portugal ainda estava 
sob domínio espanhol (1621), foi 
criado o Estado do Maranhão e 
G rão-Pará (que incluía também os 
atuais Estados do Piauí e Amazo
nas), desvinculado do resto do Bra
sil, tendo São Luís do Maranhão 
como capital. Em 1637, Pedro Tei
xeira* partiu de Belém chefiando 
uma expedição que atingiria Quito, 
no Equador, marcando definitiva
mente a ocupação do norte brasi
leiro pelos portugueses.

Desenvolvimento
econômico

Durante o século XVII., o fra
casso da lavoura açucareira devido 
a dificuldades naturais fez com que 
os colonos se dedicassem à extra
ção de produtos como o cacau, o 
cravo e a baunilha, de grande acei 
tação no mercado europeu. Em 
centros e feitorias criados pelos je 
suítas*, praticava-se também a 
criação de gado e a lavoura de sub
sistência. Como mão-de-obra, dis
punha-se de escravos indígenas. Os 
produtos desses centros eram con
duzidos para Belém e estocados 
nas sedes das ordens religiosas, 
principalmente na  dos jesuítas, que 
se tornaram  os maiores agentes co
merciais da região.

Em 1751, por iniciativa do mar
quês de Pombal*, a Companhia de 
Jesus foi banida de Portugal e das 
colônias; os estabelecimentos reli1 
giosos do Pará passaram a ser diri
gidos por funcionários nomeados 
pela Coroa e a escravidão indígena 
foi substituída pela negra. Em 
1753, foram estabelecidos dois go
vernos distintos para o Maranhão 
e o Grão-Pará e a capital deste úl
timo transferiu-se para Belém; 
Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado (1700-1769) foi nomeado 
governador. Na mesma época, 
criou-se a Companhia de Comércio 
do Grão-Pará. Ao lado do extrati
vismo vegetal, desenvolveu-se na 
região o cultivo do café, tabaco, ar
roz, cana-de-açúcar, algodão e ca
cau. No baixo Amazonas e na ilha 
de Marajó surgiram as primeiras 
fazendas de gado e em Belém cons- 
truiu-se um estaleiro.

Em 1821, o Grão-Pará contava 
com 37 municípios e m antinha in
tenso comércio com Europa e Esta
dos Unidos. Nessa época, a região 
passou a ser agitada por idéias au
tonomistas que se expressaram em 
movimentos antilusitanos. O mais 
importante deles, chefiado por Fe
lipe Patroni, contou com a adesão 
de lavradores pobres e escravos. 
Mas a independência recebeu opo
sição de parte da população do 
Pará. Em 1823, porém, a esquadra 
de Lord John Grenfell*, enviada 
por D. Pedro* I, submeteu a oposi
ção ao governo central. No en
tanto, a províftcia seria logo depois 
convulsionada pela Cabanada, re
belião que duraria até 1840.

A recuperação da província, ar
rasada por vinte anos de luta, seria 
efetuada nas três últimas décadas 
do século XIX, com o “ciclo da 
borracha” . Fugindo da seca de 
1870/77, um contingente de 
160 000 nordestinos transferiu-se 
para a Amazônia, fornecendo mão- 
de-obra para a nova atividade eco
nômica. Apesar de não conter as 
maiores plantações, o Pará benefi- 
ciou-se extremamente. No período 
áureo da borracha (1870-1910), 
Belém* era o principal centro de 
armazenamento do produto.

A partir de 1910 — quando o 
Brasil perdeu a exclusividade da 
produção de borracha —  os serin
gueiros do Amazonas transferi- 
ram-se para o Pará. Formou-se 
nessa época a zona agrícola de 
Bragantina e Guajarina, que asse
guraram o abastecimento de Be
lém. No período imediatamente 
posterior à Primeira Guerra Mun
dial, chegaram ao Estado do Pará 
as primeiras familias japonesas, às 
quais se devem a aclimatação da 
ju ta  indiana e o cultivo racional da 
pimenta-do-reino.

O desenvolvimento da  região re
ceberia novo impulso a partir da 
segunda metade do século XX, 
através da atuação governamental 
sistemática.

Terras baixas

Integrado na Amazônia brasi
leira, o Pará possui relevo baixo e 
plano, caracterizado por planícies 
nas áreas próximas dos rios. Essas 
planícies —  de inundação ou vár
zea —  s ão  p e rio d icam en te  in v a d i
das pelas águas, no arquipélago de

Situada junto à foz do Amazonas. Belém é a grande metrópole do Norte. 
Desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico da região.
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AMAZONAS

A floresta amazônica, que cobre a maior parte do Pará, fomece vários produtos extrativos. Após a queimada, seu solo é usado na agricultura.

Marajó, e chegam _a ter 300 quilô
metros de extensão. Quando se 
afasta dos rios, o relevo tende a ele
var-se ligeiramente: paralelas às 
várzeas estendem-se as “terras fir
mes”, cuja altitude não ultrapassa 
100 metros. No planalto das Guia- 
nas, situado ao norte dessas terras, 
encontram-se as maiores elevações 
do Estado: na serra Acarai, fron
teira com a Guiana, chega a mais 
de 900 metros. O planalto Brasi
leiro, situado ao sul, tem 300 me
tros de altitude média. A costa pa
raense também é baixa. Na ilha de 
Marajó, aparecem numerosas de
pressões lacustres, terrenos que têm 
a maior parte de sua superfície per
manentemente alagada.

Afluentes do Amazonas

Cortando o Estado na direção 
oeste-leste, o rio Amazonas com 
seus afluentes e sub-afluentes com
põe a rede hidrográfica do Pará. Os 
rios mais importantes são: Tapa
jós, Xingu, Anapu, Nhamundá, 
Trombetas, Maicuru, Purus e Jari; 
Tocantins, Pará e Fresco (este úl
timo afluente do Xingu); Araguaia 
(afluente do Tocantins), Guamá, 
Gurupi e Caetê.

As enchentes do trecho paraense 
do Amazonas são moderadas: as 
chuvas ocorrem menos intensa
mente do que nos cursos alto e mé
dio do rio. As cheias dos afluentes 
do sul não coincidem com as do 
norte, o que facilita a navegação. 
Durante o período de cheias, as 
águas podem dirigir-se para os la
gos, principalmente os de várzea: 
são depressões de pouca profundi
dade, na maioria das vezes origina
das de braços de rios. Outros lagos 
— de “terra firme” —  são depres
sões mais profundas, cavadas pela 
erosão no baixo platô amazônico e 
que podem cobrir grandes áreas.

Castanha-do-pará (em cima) e juta: as atividades extrativas e agrícolas do
minam a economia do Estado, ocupando quase toda sua mão-de-obra.

Entre esses lagos destacam-se o 
Grande, o Itandeua, o Grande do 
Curua! e, na ilha de Marajó, o lago 
Arari.

Caa-igapó e caa-etê

A floresta equatorial cobre cerca 
de 87 por cento do território pa
raense. A mais exuberante forma
ção dessa floresta é a m ata de vár
zea (a caa-igapó), periodicamente 
invadida pelas águas, que deixam 
no solo uma cam ada de aluvião, 
com grande quantidade de semen
tes que dão origem a várias espé
cies, entre as quais a seringueira e 
a sumaúma. Por outro lado, a mata 
de terra firme —  caa-etê —  é bas
tante cerrada e possui solos pobres, 
constantemente submetidos as chu
vas, e árvores de grande porte, for
necedoras de madeiras duras, como 
por exemplo o mogno, o angelim e 
a maçaranduba.

Situado em zona equatorial, o 
Pará tem clima quente e úmido: 25 
graus Celsius é a temperatura mé
dia anual. A média de umidade do 
ar é de 80 por cento e a precipita
ção pluviométrica, de 3 000 milí
metros anuais, uma das mais eleva
das do mundo. Nas áreas onde o 
solo é incapaz de absorver a grande 
quantidade de água, a floresta não 
cresce.

Para Marajó, búfalos indianos

Com uma densidade de 1,77 
(1970) habitantes por km 2, a popu
lação paraense concentra-se sobre
tudo no leste e no oeste do Estado. 
No leste, além da capital, situam-se 
os municípios de Castanhal, Capa- 
nema e Bragança. No oeste estão 
Santarém, Monte Alegre, Alenguer 
e Óbidos. Na ilha de Marajo, a 
densidade varia entre 1 e 5 habitan
tes por km z.

CONVENÇÕES
Acima de 50.000 hab. 
de 20.000 a 50.000 hab. 
de 5.000 a 20.000 hab. 
de 2.500 a 5.000 hab. 
até 2.500 hab.
Estrada de Ferro ,
Estrada de Rodagem 
Divisa interestadual 
Divisa Internacional 
Cap ita l

O
®

MARANHÃO
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Os búfalos-d'água importados do oriente aclimataram-se com grande facili
dade nas regiões úmidas, contribuindo para aumentar o rebanho do Pará.

Na região de Bragantina — tre
cho situado entre a capital e a ci
dade de Bragança —  desenvolve-se 
a agricultura, principal atividade 
econômica do Estado. Os produtos 
mais significativos são a pimenta- 
do-reino (23 150 toneladas em 
1973), a mandioca (1 013 675 tone
ladas) e a ju ta (15 210 toneladas). 
Entre as indústrias extrativas, as 
mais importantes são a de malva e 
a de eastanha-do-pará*. A malva, 
explorada em Guajarina, a sudeste 
do Estado, fornece uma fibra em
pregada na indústria têxtil. A cas- 
tanha-do-pará, fundamental para a 
economia da região, concentra-se 
sobretudo no vale do Tocantins: 
em 1973 o Pará colheu 37 675 to
neladas de castanhas. O extrati
vismo engloba também borracha, 
madeiras e sementes de oleagino
sas*. Para consumo regional culti
vam-se arroz, feijão, tabaco, coco 
e cana-de-açúcar.

As melhores pastagens do Esta
do situam-se nas planícies alagá
veis junto aos rios. Além de Ma
rajó, que detém 60 por cento do 
rebanho paraense, Santarém, Alen- 
quer e Monte Alegre são outros im
portantes centros de criação. O 
cruzamento de bovinos da raça 
crioula com reprodutores guzerat, 
nelore, gir e indu-brasil, bem como 
as importações de búfalos-d’àgua 
indianos e indochineses, têm con
tribuído para aperfeiçoar e aumen
tar o rebanho paraense. Em 1973, 
havia no Estado 1 208 044 bovi
nos, 735 000 suínos, 110 000 eqüi
nos, 32 000 caprinos, 31 000 ovi
nos, 7 000 muares e 3 000 asininos.

A maioria das indústrias paraen
ses è de beneficiamento e trans
formação dos produtos agrícolas e

extrativos. A maior unidade indus
trial é uma fábrica de cimento, lo
calizada em Capanema, mas a 
maioria dos 2 137 estabelecimentos 
dedica-se à fabricação de alimen
tos. Outras indústrias economica
mente significativas são as de fia
ção e tecelagem, juta e malva, as 
serrarias e as fabricas de vela, sa
bão e artefatos de couro.

B elém — B rasília , o  n o v o  
cam in ho

Os rios do complexo sistema hi
drográfico constituem as principais 
vias de comunicação entre os mu
nicípios paraenses. Até a constru
ção da estrada Belém— Brasília, a 
rede rodoviária limitava-se à zona 
bragantina. Com a abertura d a  es
trada, o Pará ligou-se por via ter
restre a regiões distantes. Também 
a Transamazônica foi projetada 
para beneficiar a região.

Na capital funcionam escritorios 
de empresas governamentais orga
nizadas para explorar riquezas do 
Estado. Na serra dos Carajás — 
entre Altamira e M arabá —  foram 
encontradas grandes reservas de 
ferro. As perfurações da Petrobrás, 
na região que vai de Monte Alegre 
ao Estado do Amazonas, revela
ram a existência de uma das maio
res bacias de sal-gema do mundo. 
Outras riquezas minerais — cassi- 
terita, manganês, calcário, cobre e 
chumbo —  também já  foram iden
tificadas.

VEJA TAM BÉM : Belém; Brasil 
(Geogrcfta e Geologiá); Norte  
Brasileiro.

Paradoxo

No sentido usual da palavra, 
“paradoxo” é aquilo que se opõe à 
opinião geralmente admitida; o que 
contraria o bom senso. A filoso
fia*, no entanto, chama de parado
xos apenas os resultados contradi
tórios _ de representações ou 
suposições plausíveis; conforme o 
caso, são considerados indícios de 
que há “algo errado” nas represen
tações admitidas ou na maneira 
pela qual se obteve a conclusão.

Muitas filosofias aceitam a con
tradição como seu princípio bá
sico: Marx* afirmava que a contra
dição é inerente as leis do 
movimento e da matéria. Também 
Alfred Korzybski (1879-1950) ba
seou seu sistema (denominado “ Se
mântica Geral”) na teoria de que 
existe uma contradição fundamen
tal entre linguagem* e realidade.

O paradoxo tem desempenhado 
papel-chave na história das idéias, 
na medida em que constitui fer
mento para novas teorias e novos 
modelos. O resultado paradoxal 
das experiências de Michelson* e 
Morley* (a Terra imóvel no éter) 
estabeleceu as bases da teoria da 
relatividade*. Em cibernética*, o 
aparecimento de um paradoxo 
pode indicar o fim das possibilida
des de um sistema, e a necessidade 
um metassistema, onde essas con
tradições irreconciliáveis possam 
ser resolvidas.

Ao defender as concepções de 
Parm ênides* con tra  os que aceita

vam a pluralidade do universo, o fi
lósofo grego Zenão* recebeu de 
Aristóteles* o epíteto de “criador 
da dialética”. Isso porque suas 
“aporias” (“caminhos sem saída” : 
argumentos que partem das premis
sas do adversário para mostrar-lhe 
a contradição com a experiência e 
reduzi-las ao absurdo) visavam a 
demonstrar a ilogicidade de supor 
o todo composto de unidades, ex
traindo dessa tese conclusões para
doxais. Destas, a mais conhecida é 
o “ paradoxo de Aquiles” : embora 
muito mais veloz do que a tarta
ruga, Aquiles jam ais a alcança, 
pois, ao vencer a primeira distância 
que o separado animal, este já  terá 
percorrido um segundo intervalo 
(por mínimo que ele seja), e assim 
sucessivamente. Dessa forma, a 
distância entre Aquiles e a tarta 
ruga decresce sempre, mas nunca é 
eliminada.

Outro gênero de contradição, 
que funciona como prova por redu
ção ao absurdo, é exemplificado 
por Bertrand Russell*: supondo-se 
que em certa aldeia haja um bar
beiro que faça a barba de todos os 
homens que não se barbeiam sozi
nhos, tem-se que, se esse barbeiro 
não fizer a própria barba, cairà no 
conjunto daqueles cuja barba deve 
fazer; caso, então, venha a barbear 
a si próprio, serà um dos que não 
se barbeiam sozinhos. A conclusão 
é tida como prova da falsidade da 

remissa: nao existe semelhante 
ar beiro.

Há casos, porém, em que não há 
“premissas existenciais” das quais 
se descartar, como ocorre com o 
paradoxo de Grelling. Definindo 
como “autológicos” os termos (ou 
adjetivos) que se aplicam a si mes-

Desenvolvendo sua teoria dos tipos lógicos, o filósofo inglês Bertrand Rus
sell demonstrou que alguns paradoxos eram totalmente insustentáveis.
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mos, e como “ heterológicos” os 
que não se aplicam a si mesmos, 
decorre que, se o adjetivo “inglês” , 
por exemplo, não é ele mesmo in
glês (sendo, portanto, heteroló- 
gico), pode-se afirmar que o termo 
“heterológico” é heterológico e 
não-heterológico ao mesmo tempo, 
da maneira análoga ao exemplo do 
barbeiro, com a diferença de que, 
neste caso, apenas se define certo 
termo, sem pressupor nada (como 
“barbeiros”, “aldeias”, etc.). Esse 
gênero de paradoxos, também de
nominados antinomias, leva a crer 
que há inúmeras contradições no 
próprio uso da linguagem corrente.

Essas dificuldades foram em 
parte resolvidas ao se distinguirem 
cuidadosamente duas maneiras de 
empregar o código — como lingua- 
gem-objeto e como metalinguagem. 
Para que façam sentido, enuncia
dos que envolvem noções de “ver
dade e “ falsidade” devem ser hie
rarquizados, sendo necessário não 
confundir a linguagem em que se 
fala, com a linguagem de que se 
fala. Assim, a frase “minto” é con
siderada uma dupla sentença: 
“afirmo algo” (na linguagem-ob
jeto) e “o que afirmo é falso” (na 
metalipguagem).

Além dos paradoxos que envol
vem conceitos de “verdade” e “fal
sidade” (denominados antinomias 
semânticas), há também os que se 
referem ao desenvolvimento do ra
ciocínio, chamados de antinomias 
lógicas, cujo exemplo clássico foi 
imaginado por Bertrand Russell: o 
conjunto dos cavalos é formado 
por cavalos, e o próprio conjunto, 
não sendo um cavalo, não pertence 
a si mesmo. Como constituem a 
maioria, pode-se chamar os con
juntos não pertencentes a si pró
prios de conjuntos normais, e, ao se 
formar o conjunto de todos os con
juntos normais, pergunta-se se esse 
novo conjunto e normal ou não. 
Russell destacou a enganosidade 
desse tipo de paradoxo em sua teo
ria dos tipos lógicos, onde postula

Os paradoxos constituíram um de
safio para a lógica de Aristóteles.

C A T Á L O G O  M E S T R E

O mais conhecido dos paradoxos lógico-matemáticos refere-se à classe 
de todas as ciasses que não são membros de si mesmas. Todos os 
livreiros de um determinado país. por exemplo, incluem seus livros 
num catálogo, que. por sua vez. é um volume extra. Alguns (1) fazem 
constar da relação o próprio catálogo, enquanto outros (2). não. O pri
meiro tipo de rol é denominado conjunto R, como todos os conjuntos 
que incluem a si mesmos. O que sucederá se for editado um catálogo- 
mestre dos catálogos que não se listam a si próprios? Será incluído 
no catálogo-mestre 13) ou não 14)?

C A T Á L O G O  M E S T R E

Aquiles foi utilizado por Zenão para 
exemplificar um paradoxo famoso.

o princípio de que tudo aquilo que 
integra a totalidade de um conjunto 
não deve fazer parte dele, con
cluindo que essa antinomia deve-se 
a uma confusão dos tipos ou níveis 
lógicos.

A comunicação patológica

Um terceiro tipo de paradoxo 
(denominado pragmático) dá-se ao 
nível da conduta humana e em al
guns casos —  como o do duplo nó 
(double bind) — está relacionado 
com o desenvolvimento da esquizo
frenia. Para que esse fenômeno 
ocorra, são necessárias certas con
dições, como uma forte relação 
complementar — superior hierár
quico e subordinado ou pai e filho, 
por exemplo. Caso, nessa situação, 
se dê uma ordem que, para ser obe
decida, deve ser desobedecida — 
como “não seja tão obediente!” — , 
o indivíduo em inferioridade nessa 
relação não pode ultrapassar o 
quadro de referência, denunciando 
o paradoxo (o que seria metacomu- 
nicação), pois essa conduta seria 
tida como insubordinada.

Em contextos desse tipo, ocor
rem mensagens estruturadas de 
modo a afirmar algo e afirmar algo 
da própria afirmação, sendo ambas 
asserções mutuamente exclusivas. 
Se uma mãe diz a seu filho “ não 
seja tão obediente”, ele precisa, 
para cumprir essa ordem, desobe
decê-la. Numa criança emocional
mente dependente, esse tipo de co- 
municaçao pode induzir a uma 
busca contínua de indícios adicio
nais para escapar à situação para
doxal intolerável, assim como à 
obediência literal e compulsiva de 
todas as ordens, ou ainda à recusa 
a engajar-s_e em qualquer tipo de 
comunicação.

VEJA TAM BÉM : Dialética; Elea- 
tismo; Empirismo; Espaço; Infi
nito; Lógica.
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Parafusos

_ Os parafusos são elementos me
cânicos constituídos por um corpo 
rosqueado e por uma cabeça dotada 
de fenda. Tanto o tipo de rosquea- 
mento quanto a forma da cabeça 
variam conforme a finalidade a que 
o parafuso se destina. Eles têm as 
mais variadas aplicações, havendo 
grande quantidade de tipos diferen
tes. Mais comumente, os parafusos 
são utilizados para a fixação de 
junções desmontáveis, para a obtu- 
raçao de orifícios, para regulagens, 
ajustagens,eliminação de folgas ou 
compensação de desgastes; e como 
peças de acionamento, para a ob
tenção de grandes forças axiais me
diante aplicação de pequenas for
ças tangenciais.

O caminho para a escolha

Os principais fatores que influem 
no comportamento dos parafusos e 
que determinam a escolha do me
lhor tipo para cada aplicação são 
o formato da cabeça, o formato da 
fenda de acionamento, o formato 
da rosca e da ponta e o material 
com que são fabricados.

Há oito tipos mais comuns de 
cabeça (figura 1 da página 198): 
hexagonal, redonda, lentilha, pa
nela, cilíndrica, cilíndrica abau
lada, chata e oval.

As cabeças hexagonais são pro
jetadas para parafusos que devem 
ser apertados com as chamadas 
chaves fixa s  (chaves “de boca”); 
esse tipo de cabeça é indicado para 
se obter grande pressão sobre a 
junção.

As cabeças redondas, em forma 
de lentilha, em forma de panela, 
cilíndricas e cilíndricas abauladas 
são planas na parte inferior, trans
mitindo apenas esforços axiais. 
Quando se usam parafusos que 
possuem cabeças com essas for
mas, não há compensação das fol
gas que possam existir entre o 
corpo do parafuso e o orifício no 
qual ele é introduzido. Dessa ma
neira, é possível haver deslocamen
tos laterais das peças de junção de
pois do aperto do parafuso. Esse 
inconveniente é superado nos para
fusos de cabeças ovais e chatas;

O rosqueamento dos parafusos possibilita seu uso na fixação de junções.

nesses casos, as cabeças têm a 
parte inferior cônica, de modo que 
se transmitem esforços axiais e 
transversais. Isso permite o alinha
mento automático dos furos das pe
ças e impede a ocorrência de deslo
camentos relativos entre elas.

As fendas para acionamento são 
ranhuras executadas na cabeça dos 
parafusos; destinam-se a receber o 
torque de aperto da chave de 
aperto, que e transmitido para o 
corpo do parafuso. O tipo de ra
nhura é escolhido de acordo com a 
força a que o parafuso ficará sub
metido no momento da fixação e 
ao tipo de ferramenta utilizada 
nessa fixação.

São três os principais tipos de 
fendas: a fenda norm al'— simples 
corte transversal executado na ca
beça — , a fenda sextavada — re
baixo sextavado interno praticado 
na cabeça — e a fenda Phillips — 
dois cortes em cruz, com perfil in
terno cônico.

As fendas normal e sextavada 
são utilizadas sobretudo quando o 
parafuso é fixado com ferramentas 
manuais; a fenda Phillips empre
ga-se quando tal fixação é feita por 
chaves acionadas com dispositivos

Figura 1 FORMATOS DE CABEÇA

lentilharedondahexagonal panela

cilíndrica
abaulada chatacilíndrica
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Figura 3 FORMATOS DE PONTAS
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auto-atarraxantes

autocortantes

Figura 4

U

automáticos, geralmente elétricos 
ou pneumáticos. Prefere-se usar 
este tipo em produtos de fabricação 
seriada, porque, além da economia 
de tempo no aperto, evita acidentes 
para os operários e danos para as 
peças, uma vez que a ponta da fer
ramenta fica firmemente encaixada 
na fenda, não havendo, portanto, a 
possibilidade de escapar lateral
mente.

A base das formas das roscas é 
determinada pela hélice obtida no 
enrolamento ae uma linha reta com 
inclinação a (alfa) sobre um cilin
dro de raio r. Substituindo-se a se
ção transversal pontual de uma hé
lice por um perfil triangular, 
trapezoidal,_ retangular, semicircu
lar etc., obtêm-se as roscas deseja
das (figura 2, página 198). Dentre 
as roscas normalizadas mais co
muns utilizadas na fabricação de 
parafusos, destacam-se: a métrica 
(M), americana (UNF e UNC) e a 
Whitworth (WW), todas com perfil 
triangular.

Tanto a rosca métrica como a 
americana têm perfil de 60°; elas 
diferem apenas no dimensiona
mento, que num caso obedece ao 
sistema métrico decimal e no outro 
ao sistema de unidades inglês (pole
gadas). A rosca Whitworth possui 
perfil de 55°, e seu uso tem sido 
cada vez mais restrito. Na figura 2 
aparecem as proporções dos forma
tos descritos com relação ao passo  
“P”  (distância longitudinal entre 
dois filetes consecutivos).

Os parafusos com uso específico 
para aperto em madeira sao dota
dos da chamada rosca soberba, de 
perfil triangular executado sobre 
um corpo ligeiramente cônico. Eles 
apresentam passo um pouco maior 
que o dos parafusos empregados 
em peças metálicas.

Os parafusos fixados com por
cas, ou com roscas internas nas pe
ças a serem unidas, têm a ponta 
simplesmente cortada perpendicu
larmente ao corpo. Entretanto, com 
o fim de economizar mão-de-obra 
na usinagem e inspeção de roscas 
internas, assim como para melho
rar a resistência a vibrações, evi
tando afrouxamento do parafuso, 
desenvolveram-se as pontas auto- 
atarraxantes e as pontas autocor
tantes (figura 3 da página 199). 
Elas dispensam as porcas e o ros- 
queamento prévio das peças a se
rem unidas, pois tal rosqueamento 
é feito pelo próprio parafuso, à me 
dida que ele vai sendo parafusado. 
Para isso, é apenas necessário que 
as peças a serem fixadas sejam do
tadas de um orifício com diâiríetro 
aproximadamente igual ao do 
flanco da rosca (ver figura 2). As 
pontas auto-atarraxantes formam 
roscas por deformação plástics. da 
superfície interna do orifício, en
quanto que as autocortantes o fa
zem por “ usinagem”, com remoção 
de material.

Os parafusos são geralmente fa
bricados com latão e aços de baixo 
teor de carbono. Os que devem fi
car submetidos a solicitações maio
res são constituídos por aços com 
teor mais elevado de carbono, 
sendo tratados termicamente para 
aumento de sua resistência mecâ
nica. Existem também parafusos 
fabricados com materiais plásticos, 
destinados a aplicações leves. A fa

cilidade de fabricação, o baixo 
custo da matéria-prima e o fato de 
não necessitarem recobrimentos su
perficiais de proteção contra a oxi
dação fazem com que os parafusos 
plásticos encontrem crescentes 
aplicações industriais.

T o rçã o  e força

Os parafusos de acionamento 
são normalmente executados com 
roscas retangulares, que são robus
tas e permitem melhor conversão 
de forças tangenciais em axiais.

0  cálculo do momento de torção

M que deve ser aplicado à cabeça 
de um parafuso de ângulo de rosca 
a para que se obtenha uma força 

axial P está esquematizado na fi
gura 4 da página 199. Consideran- 
do-se a inexistência de atrito, a re
sultante R entre as forças tangentes 
(U) e axiais (P) deve ser perpendi
cular ao filete. Nessas condições 
obtém-se

U =  P.ty a.
Se r é o raio médio do filete do 

parafuso, a força tangencial U exe
cuta um momento de torção igual 
a U . r. Logo, resulta que 

M =  U.r =  P.r.tga

Paraguai

SUM ÁRIO

Localização: América do Sul 
Limites: Bolívia (N); Argentina (S e 

0); Brasil (L)
Superfície: 406 752 km2 
População: 2 500 312 hab. (1973) 
Cidades principais:

Assunção (capital - 417 152 hab.); 
Caaguazú (73 583 hab.)

Idiomas: espanhol e guarani 
Religião: católica (90%)
Porto principal: Assunção (fluvial) 
Aeroporto principal: Assunção 
Ferrovias: 441 km 
Rodovias: 1 673 km 
Unidade monetária: guarani

De pequena dimensão territorial 
(só é maior, no continente sul-ame
ricano, que o Uruguai e o Equa
dor), a República do Paraguai está 
localizada na região central da 
América do Sul, fazendo fronteira 
com Argentina, Bolívia e Brasil. 
Geograficamente, o pais é dividido 
pelo rio Paraguai em duas regiões: 
a oriental, levemente acidentada, e 
a ocidental, plana.

Os planaltos da região oriental, 
continuação do planalto Meridio
nal brasileiro, sao formados por 
derrames basálticos e arenitos ex
tremamente dissecados, que deram 
origem a uma topografia de peque
nas elevações e cadeias de morros. 
O rio Paraná, que traça as frontei
ras orientais e meridionais do país, 
cava um profundo vale no planalto, 
com altitudes que oscilam entre 
300 e 600 m.

Nessa região, as serras princi
pais são as ae Amambay e Mbara- 
cayú. A primeira, que marca parte 
do limite entre o Estado de Mato 
Grosso, no Brasil, e a República do 
Paraguai, apresenta uma extensão 
de 190 km e, ao ramificar-se, dá 
origem à serra do Mbaracayú que, 
em direção leste, vai até as barran
cas do rio Paraná, junto ao salto de 
Guairá (Sete Quedas, no Brasil).

Da serra de Amambay ramifi
ca-se o pequeno planalto de Ponta 
Porã (com altitudes de 6 a 50 m 
também na fronteira entre Brasil e 
Paraguai. E, não muito distante, a 
serra divide-se novamente, trans
formando uma das ramificações 
numa série de morros (Quince Pun- 
tas) que se dirige para oeste. Ao 
chegar ao rio Paraguai, a serra pro
longa-se pela pequena aldeia de 
Piedras Partidas, bifurca-se para o 
sul e oeste, originando as m onta
nhas de Caaguazú que, transforma
das numa série de morros isolados, 
continuam para o sul.

O planalto recebe chuvas abun- 
dantes e possui uma formação flo
restal que representa excelente re
serva de madeira de lei. Porém, 
escassamente povoada, essa zona
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florestal possui pouquíssimas estra
das, o que prejudica o escoamento 
da madeira.

Outros produtos da região são a 
erva-mate e o óleo de “petit-grain”, 
extraído da flor da laranjeira. Na 
província de Amambay que, junta
mente com a província de Concep- 
ción, é área de pecuária extensiva, 
iniciou-se o cultivo do café.

As “terras baixas orientais” , si
tuadas entre o médio Paraguai e o 
alto Paraná, são planícies inundá
veis que apresentam morros de bai
xas altitudes. Apesar de férteis, es
sas áreas são extensamente 
inundadas pelos rios na estação das 
chuvas, originando alguns pânta
nos permanentes, como na região 
do lago Ypoa.

A vegetação local caracteriza-se 
pela savana — densas gramíneas 
nas áreas pantanosas e algumas ár
vores isoladas nas colinas —  e pe
las palmeiras, solitárias ou tambem 
em grupos.

Para a agricultura do país, essas 
terras são as mais importantes, 
concentrando-se nelas a maior 
parte dos rebanhos e cultivos.

Na região oriental encontram-se 
90% da população paraguaia, com 
absoluta predominância de ativida
des rurais.

Paraguai Ocidental

A oeste do rio Paraguai, locali- 
za-se o Chaco: uma planície homo
génea e inexpressiva, formada por 
grossas camadas de sedimentos 
carregados dos Andes pelos nume
rosos rios que atravessam a região. 
No verão, a temperatura é elevada 
e as chuvas abundantes fazem 
transbordar os rios. O inverno é to
talmente seco, o solo greta-se e os 
rios tornam-se fios de agua. A par
tir da margem ocidental do rio Pa
raguai, o Chaco torna-se seco, à 
medida que se dirige para oeste. A 
diminuição das chuvas reflete-se no 
aspecto das regiões. Perto do rio 
Paraguai, uma capa florestal consi
deravelmente densa é entremeada 
por formações herbáceas e grupos 
de palmeiras; para oeste, predo
m ina uma formação mirrada de 
acácias, mimosas e palmeiras, in
terrompida por manchas de gros
seira vegetação herbácea. Nos limi
tes ocidentais pode-se notar a pre
dominância de ervas ásperas entre
meadas de arbustos espinhosos.

A partir de uma série de povoa
dos à margem direita do rio Para
guai, principiam as áreas do “ que- 
bracho”, uma árvore da qual se 
extrai o tanino usado para curtir 
couro.

Durante muito tempo, o Para
guai teve na extração do tanino a 
sua mais importante indústria. En
tretanto, a aemora no crescimento 
do quebracho (pode-se chegar a um 
século), aliada a modernização dos 
curtumes, à substituição do couro 
pelo plástico e outros materiais sin
téticos, fez com que diminuísse a 
demanda do produto e a indústria 
extrativa do tanino entrou em fase 
de decadência.

Escassamente povoado, o Chaco 
tem a maioria da sua população 
constituída por tribos nômades 
que, devido ao desaparecimento da 
caça, são obrigadas a se dedicar à 
agricultura e à vida sedentária.

Hidrografia e clima

O Paraguai possui duas bacias 
fluviais importantes: a do Paraná, 
a leste; e a do Paraguai, a oeste. 
Tributário do Paraná, o Paraguai é 
profundo e navegável, atraves
sando o país de norte a sul. Seu 
afluente principal é o Pilcomayo, 
que serve de divisa entre a Argen
tina e o Chaco paraguaio. Na mar
gem esquerda, tem por afluentes os 
rios Apa, Aquidaban, Jejuí-Guazú, 
Manduvirán Salado e Tebicuary.

Até 1970, o rio Paraná servia 
apenas como fronteira, sem que 
houvesse nenhum aproveitamento 
do seu enorme potencial. Nessa 
época, iniciou-se o planejamento 
da construção de uma usina hidre
létrica paraguaio-brasileira, em 
Itaipu (Sete Quedas).

Geralmente quente, o clima do 
Paraguai caracteriza-se pela mar
cada oposição entre a estação seca 
e_a estação úmida (primavera e ve
rão). As precipitações pluviais di
minuem de leste para oeste, o que 
se reflete na vegetação natural. À 
densa floresta tropical encontrada 
nas áreas mais elevadas e ao longo 
dos rios da zona oriental (mais de 
oitocentos), seguem-se áreas alaga
diças e pantanosas cobertas por ve
getações herbáceas e arbustivas. 
Já  o Chaco caracteriza-se por bos
ques de espinheiros, grupos de ar
bustos e pastos ressequidos.

Nação Guarani

Com uma densidade de 6 
hab./km 2 e uma renda per capita 
de 366 dólares, o Paraguai tem 
51% de sua população ativa dedi
cada à agricultura.

Dois terços dos paraguaios são 
índios e 30% mestiços de espa
nhóis com guaranis*. Os europeus 
constituem uma parte mínima da 
população mas detêm o poder polí
tico e económico do país. A in
fluência dos índios guaranis foi de
cisiva na cultura e na história 
paraguaia, e é grande o número dos 
que falam, indistintamente, o 
idioma espanhol e o guarani.

Assunção, a capital, é o centro 
econômico-político do país e porto 
fluvial de vital importância. Si
tuada na margem esquerda do rio 
Paraguai, faz ligação com o oceano 
Atlântico, por meio do estuário do 
Prata.

Embora a economia paraguaia 
esteja baseada na agricultura, ape
nas 2,3% da superfície do país é 
cultivada (24,6% são campos e 
pastagens; 22,6% constituem terras 
improdutivas e o restante encon
tra-se coberto por florestas e ma
tas). Além disso, é considerada 
uma das agriculturas menos desen
volvidas de toda a América Latina. 
Menos de mil pessoas possuem 25 
milhões de hectares, enquanto 
136 000 pequenas propriedades 
ocupam 15 milhões de hectares.

Em 1940, foi aprovado o Esta
tuto Agrário —  que nunca foi real
mente posto em prática — pelo 
qual se previa a desapropriação, di
visão e redistribuiçao dos latifún
dios em benefício dos camponeses 
sem terra e pequenos proprietários.

Na agricultura paraguaia, os 
produtos mais importantes são: ca
na-de-açúcar; fumo; algodão; mi-

Assunção tem um traçado bastante regular e é permeada de áreas verdes.

Sobre o rio Paraguai, a ponte da Amizade liga o Brasil à nação guarani.

A pecuária extensiva constitui uma das principais atividades econômicas.
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lho (principal alimento da popula
ção, cultivado principalmente nas 
regiões de Paraguarí e Itapúa); 
mandioca (também cultivada nes
sas regiões^; e frutos cítricos.

A pecuaria é igualmente impor
tante para a economia do país. Nos 
grandes latifúndios são criados re
banhos de bovinos (cuja carne re
presenta de 20 a 25% do total das 
exportações), ovinos, eqüinos, suí
nos e caprinos.

Indústria, energia e turismo

No setor industrial, as atividades 
estão ligadas à transformação dos 
produtos agrícolas (cana-de-açú
car, algodão, fumo, erva-mate, e 
outros).

Há destaque para as indústrias 
de cerveja, cimento e tanino, além 
de algumas indústrias têxteis, de 
óleos vegetais e uma refinaria de 
petróleo em Assunção.

A indústria extrativa, por sua 
vez, é muito limitada. O manganês, 
encontrado próximo a Guairá, é o 
único mineral metálico explorável.
Ao norte de Concepción, o calcário 
alimenta uma industria extrativa O maior porto fluvial do país é uma saída para o Atlântico. (Assunção.

relativamente próspera, para a pro
dução de cimento. Em escala mais 
modesta, são explorados ainda a 
mica, o caulim e a argila.

Com a construção da hidrelé
trica Acaray, que totaliza 230 000 
kW, o Paraguai passou a exportar 
energia elétrica para o Brasil e Ar
gentina, recebendo divisas calcula
das em 3 milhões de dólares por 
ano. Na década de 1970 foram pro
jetadas outras duas hidrelétricas — 
a de Itaipu (Sete Quedas), para- 
guaio-brasileira, e a de Apipe Ya- 
cyretá, paraguaio-argentina.

O turismo é outra fonte de divi
sas. De acordo com dados extra- 
oficiais, os turistas (especialmente 
argentinos e brasileiros) gastaram 
cerca de 11 320 000 dólares no Pa
raguai, em 1973.

Comércio e comunicações

O comércio exterior, feito princi
palmente com Estados Unidos, Ar
gentina, Alemanha Ocidental, Grã- 
Bretanha e Itália, é deficitário. O 
Paraguai exporta carne, madeira, 
fumo, algodao e óleos diversos. Im
porta produtos manufaturados, 
como veículos, maquinaria, com
bustível e têxteis.

As comunicações são feitas de 
preferência pelos dois grandes rios
—  Paraguai e Paraná — pela ma
rinha mercante (26 navios, que to
talizam 21 8 8 4 t).

Apenas 10 % das rodovias são 
asfaltadas. Além da ligação rodo
viária com o Brasil, projetou-se a 
construção de uma ferrovia unindo 
os dois países.

No Paraguai, a única ferrovia 
importante e a que liga Assunção 
com Encarnación. Para resolver os 
problemas de comunicação interna 
foram planejadas a rodovia Mare
chal Estigarribia, entre Assunção e 
Villarrica, e a rodovia Transchaco, 
entre Villa Hayes e a fronteira com 
a Bolívia.

Lutas e ditaduras

Em 1520, o português Al eixo 
Garcia (7-1525) chegou ao Para
guai. No mesmo ano, Sebastião 
Caboto (14767-1557) atingia a re
gião em nome da coroa espanhola. 
Em 1526, uma expedição chefiada 
por Juan de Ayolas (7-1537) alcan
çou a cordilheria dos Andes, após 
violentos combates com os índios 
guaranis. Em 1537, Domingos 
Martínez Irala (7-1556/57) fundou 
Assunção, que se tornaria base da 
expansão européia no interior sul- 
americano, em direção ao Peru, à  
costa atlântica e à Argentina. 
Nessa época, o Paraguai, depen
dente do Vice-Reinado do Peru, 
compreendia os territórios ao longo 
dos rios Paraná e Uruguai. Em 
1776, Buenos Aires tornou-se a ca
pital do Vice-Reinado do rio da 
Prata e o Paraguai passou para sua 
jurisdição.

A partir de 1609, com a idéia de 
estabelecer uma república teocrá- 
tica, os jesuítas* fundaram as Mis
sões* (também conhecidas pela de
nominação de “reduções ’), que 
chegaram a reunir 300 000 guara
nis. Elas não constituíam apenas 
centros de educação e civilização
— eram também escolas de agri
cultura, pastoreio e artesanato.
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O guarani é um idioma comum às diversas culturas indigenas que habitam o Paraguai. (India Maka, do Chaco.)

Em 1750, pelo Tratado de Ma
drid, a Espanha cedia para Portu- 
gaj, em troca de outras terras, a re
gião das Missões. Os jesuítas, que 
resistiram à transferência, foram 
vencidos pelas forças conjuntas da 
Espanha e de Portugal. Depois 
disso, por mais de um século, a re
gião foi disputada pelos dois paí
ses. Os guaranis foram militariza
dos para enfrentar as invasões dos 
bandeirantes paulistas. Acabaram, 
entretanto, por isolar-se da socie
dade mestiça de Assunção até o 
ano de 1767, época em que os je
suítas foram expulsos.

No início do século XIX, desen- 
cadearam-se por toda a América 
Latina movimentos de independên
cia contra a Espanha. A junta go
vernativa de Buenos Aires enviou 
um delegado para depor o governa
dor do Paraguai, Bernardo Ve
lasco. Em 1810, as tropas argenti
nas foram derrotadas. No ano 
seguinte, os militares paraguaios 
Fulgencio Yegros, Pedro Juan Ca
ballero e Vicente Ignacio’ Itúrbide 
depuseram o governador e forma
ram uma junta governativa, que 
acabou proclamando a independen- 
cia paraguaia.

Em 1813, o Congresso Geral es
tabeleceu um governo de dois côn
sules, que deveriam governar alter
nadamente, a cada quatro meses: o 
primeiro período coube a José Gas
par Rodriguez Francia que, no ano 
seguinte, nomeou-se “ditador per
pétuo”, sob a alcunha de “El Su
premo”. Mantendo-se no poder até 
o ano de 1840, Rodriguez Francia 
desenvolveu uma política de isola
m en to  n a c io n a l, tendo ch cg ad o

mesmo a bloquear o rio Paraguai 
à navegação.

De 1844 a 1862, durante o go
verno de Carlos Antônio López 
(1790-1862), o país abriu-se às re
lações internacionais. O progresso 
foi incrementado com a contrata
ção de técnicos estrangeiros. Ao 
mesmo tempo, o Paraguai conse
guiu resistir às pretensões de ane
xação por parte do presidente ar
gentino Rosas.

Em 1862, Francisco Solano Ló
pez*, filho de Carlos Antonio, tor- 
nou-se presidente. Dois anos de
pois teve início a Guerra do Para
guai*, que terminaria em 1870, 
com a morte de Solano. O país 
achava-se completamente devas
tado. Em conseqüência, ainda em 
1870, foi jurada uma nova consti
tuição de caráter liberal; em 1872, 
foi assinado o tratado entre Brasil 
e Paraguai, pelo qual o primeiro fi
cava com os territórios ao norte do 
rio Apa. Além disso, em 1876, a 
Argentina, que reclamava para si 
todo o Chaco, concluiu um tratado, 
ficando com a atual província ar
gentina de Missiones e também o 
sul do Chaco.

Desde aquela época, a vida polí
tica do pais passou a ser regida 
pela luta entre dois partidos: Libe
ral e Colorado. De 1874 a 1904, o 
Paraguai foi governado pela par
tido Colorado; seguiu-se um pe
ríodo liberal.

Em 1929, devido à presença de 
petróleo na região do Chaco, surgi
ram desentendimentos com a Bolí
via, que culminaram com a guerra 
do Chaco (1932 a 1935).

Ao sutesso das forças para

guaias, comandadas por José Félix 
Estigarribia (1888-1940), seguiu-se 
o armistício proposto pelos repre
sentantes da Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguai, Peru e EUA. Final
mente, propostos os termos de paz, 
foram definidos em 1938 os limites 
territoriais: o Paraguai ficou com 
três quartos da área que fora dispu
tada. Dois anos antes, chegara ao 
poder Rafael Franco, por meio de 
uma revolução popular apoiada 
por oficiais nacionalistas e seu par
tido — a União Nacional Revolu
cionária, que deu origem ao movi
mento “febrerista” , que teve impor
tante papel na vida política da na
ção. Apesar disso, em 1937, 
Franco foi derrubado, suceden
do-se no poder vários nomes. O 
processo iria desembocar nos oito 
anos (1940-1948) da ditadura im
posta por Higinio Morínigo 
(1887- ). Em 1954, os militares 
tomaram o poder e empossaram 
na presidência o comandante das 
Forças Armadas, general Alfredo 
Stroessner (1912- ), reeleito su
cessivamente em 1958, 1963, 1968 
e 1973. A Igreja Católica, um dos 
principais pólos de oposição, 
aliou-se em 1970 ao movimento es
tudantil, exigindo uma série de re
formas não só políticas, como tam 
bém econômicas e sociais. Em
1974, o governo prendeu mais de 
mil pessoas, alegando uma conspi
ração cujo objetivo era assassinar 
o presidente.

VEJA TAM BÉM : América; Para
guai, Guerra do.

Paraguai, 
Guerra do

A guerra do Paraguai (1865 a 
1870) foi o mais violento conflito 
travado na América* do Sul, envol
vendo Argentina*, Brasil* e Uru 
guai*, aliados contra a nação para
guaia.

Enquanto a Argentina e o Brasil 
comerciavam intensamente com a 
Europa, particularmente com a In
glaterra, o Paraguai adotava uma 
política de isolacionismo. Assim, 
durante a ditadura de Francia* (de 
1814 a 1840), o Paraguai cortou as 
relações diplomáticas e comerciais 
com os demais países (a não ser 
com o Brasil) e proibiu a imigração 
e a emigração. Procurando a auto- 
suficiência, o país tentou criar uma 
sólida base econômica, fundada na 
agricultura e na indústria artesanal.

O isolacionismo foi abandonado 
durante o governo dos dois ditado
res seguintes, Carlos Antonio Ló
pez (de 1840 a 1862) e seu filho 
Francisco Solano López* (de 1862 
a 1870). O Paraguai abriu-se para 
o comercio exterior e passou a re
ceber imigrantes e técnicos estran
geiros. Contudo, os esforços de in
tegração no comércio mundial 
foram prejudicados pela política do 
ditador argentino Juan Manoel Ro
sas*, que impôs um bloqueio eco
nômico ao país vizinho. Diante 
desse conflito e de outros surgidos 
em torno de questões de fronteira, 
Carlos Antonio López dedicou-se à 
criação de um poderoso exército, 
que foi adestrado por oficiais ale
mães e equipado com material bé
lico vindo da Europa.

A Argentina, por sua vez, encon- 
trava-se até 1853 dividida em duas 
tendências básicas: centristas e fe- 
deralistas. Os centristas eram pres
sionados pela Inglaterra, que, no 
auge do desenvolvimento capita
lista, buscava mercados para seus 
produtos. Os federalistas deseja
vam manter a produção local de te
cidos (de algodão, linho e lã), açú
car e vinho, ameaçada pela 
concorrência inglesa. Os partici
pantes dessa corrente de opinião 
identificavam-se com a causa para
guaia, tentando não se deixar ab
sorver pelo imperialismo inglês.

Tensão na bacia do Prata

Inúmeras questões de fronteira, 
além de problemas de nayegação 
nos dois grandes rios da região (Pa
raná e Paraguai), resultavam da es
trutura de relações mantida entre 
os países fronteiriços.

No Paraguai a tensão agrava- 
va-se em função da crença generali
zada de que as nações vizinhas se
riam responsáveis pela relativa 
estagnação do país, condenado a 
viver dentro de fronteiras mal deli
mitadas, sem saída para o mar.

As lutas na área do Prata foram 
contínuas, durante o século XIX: 
em 1825, o Brasil entrara em 
guerra com a Argentina, pela ques
tão da Banda Oriental (região 
aproximadamente correspondente
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ao atual Uruguai). A paz. efetivada 
em 1828, com a mediação da In
glaterra, resultou num Uruguai* li
vre e autônomo.

Na Argentina, o ditador Rosas 
negava-se a reconhecer a indepen
dência paraguaia, visando fazer da
quele país uma província argentina. 
Carlos Antonio López resistiu de 
1845 a 1852; declarou guerra à Ar
gentina e penetrou em Corrientes, 
Fazendo recuar as tropas de Rosas.

Com a queda do ditador argen
tino, subiu ao poder o general Ur- 
quiza*, simpatizante da causa pa
raguaia: em 1852 reconheceu a 
independência do Paraguai con
quistada à Espanha (1811) e assi
nou com ele um acordo de navega
ção e limites.

A questão com o Brasil

Mas ao mesmo tempo que se 
normalizavam as relações com a 
Argentina, reiniciavam os proble
mas do Paraguai com o Brasil, de
vido a questões fronteiriças, que es
tavam interferindo nas transações 
comerciais.

Uma das causas mais próximas 
da eclosão da guerra foi a interven
ção político-militar brasileira no 
Uruguai, em 1864, num momento 
em que o Paraguai procurava esta
belecer uma coligação com aquele 
país e com as províncias argentinas 
de Corrientes e Entre-Rios. O Uru
guai era governado por Atanasio 
Aguirre (1804-1875) — do partido 
blanco — , hostilizado pelo go
verno imperial brasileiro por não 
tomar providências em favor dos 
brasileiros ali residentes, alegando

3ue estes sofriam prejuízos e eram 
espojados de seus bens. Como 

Aguirre não respondesse a tais pro
testos, e a Argentina fracassasse ao 
tentar servir de intermediária no 
litígio, o governo brasileiro anun
ciou que suas tropas, estacionadas 
na fronteira, agiriam em represália 
contra os uruguaios. O ditador 
Francisco Solano López protestou 
contra a intervenção brasileira, 
qualificando-a como “ atentatória 
ao equilíbrio dos Estados do Prata, 
que interessa à República do Para
guai como garantia de sua segu
rança, paz e prosperidade”.

Invasões e provocações

Solano López tinha em mãos 
uma poderosa arma: o exército 
criado por seu pai, cujos serviços 
ainda não tinham sido utilizados. 
Diante da ameaça dos vizinhos do 
Prata, este exército foi reorgani
zado e aumentado, contando com 
cerca de 60 000 homens no início 
da guerra, bem treinados e psicolo
gicamente preparados para lutar.

Quando o Brasil interveio no 
Uruçuai, López aprisionou o navio 
brasileiro Marques de Olinda, le
vando a bordo o Coronel Car
neiro* de Campos, presidente da 
província de Mato Grosso. Nessa 
epoca, iniciou-se a ofensiva para
guaia em Corrientes, devido a ne
gativa argentina ao pedido de Ló
pez para atravessar esta província 
para atacar o Brasil no Uruguai, e 
também para forçar a adesão de 
Urquiza à causa paraguaia.

E ssa  o fen siv a , e fe tu a d a  em
março de 1865, na qual 25 000 ho O Marquês de Tamandaré (à esquerda) e o General Osório (à direita) tiveram atuação decisiva no conflito.

Reunião de Mitre. Flores e López —  os líderes das facções em guerra.

mens liderados por Robles invadi
ram e ocuparam corrientes, foi se
guida pelo aprisionamento de dois 
navios argentinos, o que desenca
deou a reajão de seu governo, neu
tro até etitao.

Durante esse período, López em
preendeu ofensivas em outras fren
tes: no Mato Grosso, com uma di
visão fluvial de 5 000 homens, 
chefiados pelo Coronel Barrios e 
uma divisão terrestre de aproxima
damente 4 000 homens, liderados 
pelo Coronel Resquín. Sob o co
mando do Coronel Estigarribia, 
10 000 homens chegaram ao Rio 
Grande do Sul, invadindo-o facil
mente.

A Tríplice Aliança

Depois dos ataques paraguaios à 
província de Corrientes, somado ao 
aprisionamento dos navios argenti
nos, houve grande indignação por 
parte do povo e governo argenti
nos, que se dispuseram a repelir a 
invasao. Como o Brasil dera apoio 
militar à revolução que levou o ge
neral Venancio Flores (1809-1868), 
(do partido colorado) ao poder no 
Uruguai, esta nação uniu-se ao im
pério brasileiro, contra o Paraguai.

Dessa forma, a 1.° de maio de 
1865, Brasil, Argentina e Uruguai 
assinavam o Tratado da Tríplice 
Aliança, que estabelecia sua união 
contra o ditador paraguaio (afir
mando nada ter contra a nação pa* 
raguaia, o tratado chegava a abrir
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Depois da batalha do Aval, um dos momentos decisivos no conflito, a capital paraguaia seria conquistada

colunas no exército aliado para vo
luntários paraguaios que se opuses
sem a López).

Assinado em Buenos Aires, o 
tratado estabelecia ainda a organi
zação dos exércitos e seu comando; 
estipulava que nenhuma das nações 
aliadas poderia firmar acordos com 
o Paraguai isoladamente, e que, 
após a derrocada do governo para
guaio, a navegação dos rios Paraná 
e Paraguai não poderia ser mais 
obstruída por qualquer lei p a ra 
guaia. Além disso, a nação inimiga 
deveria pagar as dívidas de guerra, 
e executar os reparos por danos 
causados às propriedades públicas 
e particulares dos aliados, determi
nando finalmente os limites do Pa
raguai com a Argentina e o Brasil.

Primeiras vitórias aliadas

Na época da primeira invasão 
paraguaia a províncias brasileiras, 
as fronteiras encontravam-se prati
camente desguarnecidas. No Mato 
Grosso, a invasão fora inevitável, 
devido a dificuldades de comunica
ção, permitindo a Barrios tomar o 
Forte de Coimbra, com apenas 115 
homens de guarnição e onze peças 
de artilharia; apos dois dias de 
combate, avançou para Corumbá. 
A divisão de Resquín venceu a re
sistência na colônia de Dourado, 
ocupou Miranda, Nioaque e che
gou a Coxim, em janeiro de 1865.

Essas posições foram perdidas 
quando a Coluna Expedicionária, 
organizada por São Paulo, Minas 
Gerais e Goiás, contra-atacou e 
forçou a retirada. As operações no 
Mato Grosso eram muito mais difí
ceis do que no Rio Grande do Sul, 
devido a distância do Atlântico 
(por onde vinham os suprimentos) 
e por causa das inundações do rio 
Paraguai. A Coluna partiu do Rio 
de Janeiro em Abril de 1865, che
gando a agregar 3 000 homens, e 
levou dois anos para percorrer
2 112 km. Ao longo do caminho 
perdeu-se um terço do contingente 
devido a febres e privações. Sob o 
comando do Coronel Carlos de 
Morais Camisão, a expedição mar
chou de Miranda para Nioaque, en
contrando cidades destruídas e 
abandonadas. Ao alcançar Laguna, 
a divisão retirou-se, depois de ex
pulsar o inimigo, atacada por uma 
epidemia de cólera.

No Rio Grande do Sul, os para
guaios de Estigarribia entraram 
sem dificuldades. Após transpor os 
rios Paraná e Paraguai, atravessa
ram  o rio Uruguai a 10 de junho 
e ocuparam São Borja, que se en
contrava abandonada; de lá, segui
ram para Itaqui, tentando mais 
tarde uma ligaçao com a divisão de 
Robles.

A 5 de agosto, Estigarribia con
seguiu entrar em Uruguaiana, mas 
foi posteriormente sitiado pelo 
exército aliado, que já  dominara 
Robles na Argentina. Nesta mesma 
cidade, encontravam-se reunidos o 
Imperador D. Pedro* II, o presi
dente do Uruguai, General Flores, 
e o governante argentino, Mitre*, 
perante os quais se renderam Esti
garribia e seus 5 500 soldados, im
possibilitados de receber socorro.

Enquanto a Coluna Expedicio-
n á r ia  av a n ç a v a , a  lu ta  c o n tin u a v a
na Argentina, às margens do rio

Paraná. O Brasil tinha a permissão 
de Flores para utilizar o porto de 
Montevidéu como base naval, e a 
Argentina cedera o rio Paraná para 
as operações da  esquadra brasi
leira. Pelo tratado da Tríplice 
Aliança o comando das forças alia
das havia sido distribuído^ cabendo 
ao Almirante Tamandare* chefiar 
a esquadra e ao General Mitre as 
tropas terrestres.

A batalha de Riachuelo

Em abril de 1865, o Almirante 
Tamandaré recebeu ordens para 
subir o rio e bloquear o Paraguai 
em Três Bocas (confluência dos 
rios Paraná e Paraguai). Efetuada 
essa operação, Tamandaré ordenou 
o bloqueio da margem do Paraná 
(em poder dos paraguaios), em vir
tude do aprisionamento dos navios 
argentinos por López. Logo em se
guida, saía de Buenos Aires o Al
mirante Barroso*, com três navios 
de guerra brasileiros, para assumir 
o comando da esquadra bloquea- 
dora, situada em Goya. Um mês 
depois, as forças brasileiras e ar
gentinas reuniram-se nesse local, 
conseguindo mais tarde retomar a 
cidade de Corrientes.

Diante da retomada de Corrien
tes, López rearticulou-se para ata
car a esquadra bloqueadora, fato
que se deu a onze de junho, to-
mando os aliados de surpresa. A

batalha (de Riachuelo) durou cerca 
de nove horas, levando à vitória a 
esquadra brasileira; teve como 
principal conseqüência o predomí
nio aliado sobre as águas dos rios 
Paraná e Paraguai até Humaitá, 
onde se encontrava a fortaleza pa
raguaia. Essa vitória trouxe oti
mismo tanto para os brasileiros 
quanto para os argentinos, que es
peravam o fim da guerra para 
breve. Para o Paraguai, a derrota 
representava a paralisação das tro
pas de Robles, que pretendiam diri- 
gir-se a leste, com o objetivo de en
contrar a outra divisão de 
Estigarribia.

Apesar da disparidade de forças 
no início da guerra, quando os pa
raguaios contavam com 60 000 ho
mens, para cerca de 3.3 000 dos 
aliados, as bem organizadas forças 
de López desgastaram-se __ com 
m uita rapidez: se a invasão do 
Mato Grosso fora pouco vantajosa, 
embora constituísse propaganda 
eficaz, a que ocorreu no Rio 
Grande do Sul chegou a ser desas
trosa; Urquiza não aderiu em Cor
rientes, e os paraguaios tiveram de 
bater em retirada. Além disso, os 
aliados puderam reequipar-se e 
reorganizar seus exércitos, durante 
as primeirás operações, graças a 
empréstimos contraídos no exte
rior, sobretudo na Inglaterra. En-

u o n to  n o  B ra s il c o n tin u a v a m  a
esenvolver-se normalmente as ati

vidades econômicas, o Paraguai, 
em conseqüência do isolamento an
terior, não pôde rearticular-se. Aos 
poucos, perdeu seu poder militar. 
Expulsos do Brasil e da Argentina, 
os paraguaios passaram a lutar em 
seu próprio território.

Nova fase da guerra

Quando os aliados invadiram o 
Paraguai; os efetivos militares de 
López ja  haviam se reduzido a 
45 000 homens, ao passo que os 
aliados contavam com 66 000 sol
dados — 38 000 brasileiros, 
25 000 argentinos e 3 000 uru
guaios. Da margem esquerda do rio 
Paraná, os aliados avançaram para 
a margem esquerda do rio Para
guai, sob o comando do General 
Osório* e ocuparam o forte de Ita- 
piru, o Passo da Pátria e, em fins 
de maio, chegaram a Tuiuti, de 
onde pretendiam partir para a to
m ada de seu principal objetivo, a 
fortaleza de Humaita.

No acampamento de Tuiuti en
contravam-se 35 000 aliados, que 
receberam um ataque de 23 000 
homens de López, travando-se uma 
batalha sangrenta, com violentas 
baixas: 12 000 paraguaios (dos 
quais 6 000 mortos) e 3 000 brasi
leiros. A retirada dos paraguaios 
reforçou as posições aliadas, mas o
te rre n o  d e sc o n h ec id o  e p a n ta n o so
retardava a tomada de Humaitá,
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A plantação e colheita do sisal ocupam uma parte da populaçáo paraibana.

muito bem guarnecida. Em virtude 
disso, o comando de guerra presi
dido por Mitre tentou uma opera
ção terrestre-naval, visando Curuzu 
e Curupaiti, as posições defensivas 
de Humaitá.

No início de setembro, 8 000 ho
mens chefiados pelo General Mar
ques de Souza saíram de Itapiru e 
atacaram Curuzu, vitoriosamente. 
Após essa derrota, López sugeriu 
uma conferência, com a presença 
de Mitre, o que permitiu aos para
guaios ganhar dois/ dias e reforçar 
suas posições; após esse período, 
fortaleceram-se para atacar os alia
dos que sofreram, em Curupaiti, o 
maior desastre de toda a campa
nha. Com essa derrota, perde
ram-se as esperanças de tomar a 
capital a curto prazo; para atingir 
esse objetivo, seriam necessários 
mais dois anos. Além disso, os pre
sidentes argentino e uruguaio esta
vam por demais ocupados com lu
tas internas em seus países, e os 
seus efetivos militares encontra
vam-se bástante reduzidos, predo
minando as tropas brasileiras.

C axias

Luís Alves de Lima e Silva pare
cia ser o único militar capaz de 
reorganizar os aliados, depois do 
revés de Curupaiti. Sugerido por 
Paranhos (mais tarde, visconde do 
Rio* Branco), seu nome foi aceito 
pelo governo liberal brasileiro, em
bora fosse ele próprio um conserva
dor. Assim, o futuro duque de Ca
xias* foi indicado para comandar 
as forças terrestres e navais em 
operaçao no Paraguai, reorgani
zando o exército com um reforço 
de aproximadamente _ 6 000 ho
mens, liderados por Osório*.

Em julho de 1867, o novo co
mandante tentou uma manobra 
parcialmente frustrada pela resis
tência paraguaia. Um mês depois, 
Mitre retomou o comando e for
mulou um novo plano de opera
ções: parte da esquadra lançou-se 
sobre Curupaiti, enquanto forças 
terrestres tentavam fechar o cerco 
de Humaitá pelo norte. Inesperada
mente, López atacou Tuiud e quase 
dominou os aliados, mas já  estava 
quase sem contato com a capital: 
embora desfalcadas, as forças alia
das receberam reforço e consegui
ram a vitória.

A partir desse período, as opera
ções de López limitaram-se a de
fesa: seguiu para o norte e tentou 
comunicar-se com a capital, refor
çando posições atrás do rio Tebi- 
cuari. Em junho de 1868, Caxias 
reassumiu o comando aliado, mas 
só em agosto conseguiu atacar e 
ocupar a fortaleza de Humaitá. As 
dificuldades para prosseguirem até 
a capital ainda eram muitas, devido 
ao acidentado terreno paraguaio. 
De outubro a dezembro, Caxias li
derou as operações que culmina
ram com a tomada de Assunção, 
em janeiro de 1869.

Novas ações seguiram-se em 
Avaí, Ita-Ibaté, Pissiriqui —  bata
lha em que Caxias abriu caminho 
para Assunção —  e Angustura, 
onde os paraguaios foram derrota
dos. Depois disso, o comandante 
retornou ao Brasil por razões de 
saúde. Para substituí-lo foi no
meado o conde d’Eu*. genro do im

perador, que procurou reorganizar 
o exército, na época composto por
31 000 homens.

Prosseguindo a ofensiva, os alia
dos avançaram para o norte, ten
tando encurralar o inimigo na 
borda ocidental da  cordilheira, aca
bando por tomar Peribebuí. Em 
vista disso, López recuou para Ca- 
raguataí, continuamente perse
guido pelos aliados. No dia 16 de 
agosto de 1869, encerrava-se a 
campanha das cordilheiras, na qual 
pereceram cerca de 5 000 soldados 
paraguaios.

D e  que valeu  esta  guerra?

López havia recrutado quase 
toda a população civil paraguaia, e, 
no final da guerra, encontravam-se 
nos campos de batalha até crianças 
de doze anos. Com o pouco que 
restara de seus homens, e impossi
bilitado de fortalecer os contingen
tes e receber provisões para a luta, 
López retirou-se para o norte, na 
direção do rio Aquibadã. Nessa re
gião, foi reconhecido por seus ini
migos, aos quais não quis se ren
der: no dia primeiro de marco de 
1870, foi morto pelo soldado brasi
leiro Chico Diabo. Estava acabada 
a guerra.

Os recursos bélicos, materiais e 
humanos da nação paraguaia exau
riram-se durante os cinco anos de 
luta. Com o término do conflito, o 
comando aliado ocupou o Para
guai, incumbindo o ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, vis
conde do Rio Branco, de reorgani
zar o país. Um governo provisório 
foi instalado em Assunção, decre
tando a libertação dos escravos em 
outubro de 1869, a pedido do 
conde d’Eu. A nação estava total
mente arruinada: grande parte da 
população masculina perecera du
rante a guerra. A economia acha
va-se profundamente abalada, sub
nutrição e epidemias devastavam 
os sobreviventes.

Mas os efeitos do conflito tam 
bém pesaram sobre o povo brasi
leiro: os empréstimos tomados à 
Inglaterra para  o esforço de guerra 
e as emissões de gapel-moeda gera
ram uma inflaçao que elevou o 
custo de vida, fazendo emergir o 
descontentamento popular. Esta in
satisfação já  se manifestara quando 
o Brasil passou a lutar em território 
paraguaio —  criticava-se a despesa 
feita com o objetivo de manter as 
tropas naquela região; segundo 
muitos, esta despesa poderia ter 
sido evitada após a expulsão dos 
paraguaios.

A divulgação prematura do Tra
tado da Tríplice Aliança provocou 
a reação de outros países da Amé
rica Latina; como Peru, Colômbia 
e Chile, alem das críticas proferi
das dentro da própria Argentina.

Outra conseqüência da guerra 
foi a profunda alteração ocorrida 
no Exercito* brasileiro que passou 
a constituir-se numa força organi
zada, e, influenciado pelas idéias 
republicanas, a atuar no cenário 
político nacional de maneira cada 
vez mais consistente.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Caxias; Paraguai.

Paraíba

SUM ÁRIO

Localizaçáo: nordeste do Brasil 
Limites: Rio Grande do Norte (N); 

Pernambuco (S); Oceano Atlântico 
(L); Ceará (O)

Superficie: 56 372 km2 
Populaçáo: 2 382 617 habitantes 
Cidades principais:

João Pessoa (capital - 221 546  
hab.); Campina Grande (195 303): 
Sousa (62 049)

Rodovias: 35 825 km 
Ferrovias: 692 km

Fundada em 1580 por desmem
bramento da capitania real de Ita- 
maracá, a capitania de Paraíba 
compreendia a faixa de terra si
tuada entre os paralelos que passa
vam pela baía da Traição e pela foz 
do rio Popoca. Sua administração 
ficava a cargo da Coroa. No inicio 
do século XVII, a Paraíba era uma 
das capitanias mais importantes da 
Colônia. Talvez por isso, a região 
foi alvo das primeiras investidas 
holandesas na colônia portuguesa: 
desembarcando em 1624 na baía 
da Traição, os conquistadores ata

caram a fortaleza de Cabedelo, e 
foram rechaçados. Entretanto, três 
anos mais tarde, Cabedelo acabou 
sendo vencida.

De 1634 a 1654, quando o domí
nio holandês* chegou a seu termo, 
a Paraíba foi palco de várias revol
tas dos colonos portugueses; a 
mais importante delas ocorreu em 
1645, quando voluntários paraiba
nos derrotaram as tropas nolande- 
sás no campo de Inhobim.

Entre 1654 e 1799, a Paraíba 
transformou-se em capitania inde
pendente, sendo depois subordi
nada à de Pernambuco. A partir 
daí, a região sofreu as convulsões 
políticas que anunciavam o fim da 
dominação colonial portuguesa e, 
mais tarde, a proclamação da Re
pública: em 1817, instalou-se o go
verno republicano do Nordeste, 
que, no entanto, teve vida curta; em 
1824, Campina Grande transfor
mou-se num foco de manifestações 
antilusitanas, que culminaram com 
a revolta armada em Areias e Ita- 
baiana; em 1874, iniciou-se em 
Campina Grande o levante Que- 
bra-Quilos, durante o qual traba
lhadores rurais queimaram diver
sos cartórios e libertaram alguns 
escravos.

Com a proclamação da Repú
blica, em 1889, formou-se uma 
junta  para governar o Estado; 
pouco depois, a Paraíba ganhou 
seu primeiro presidente (como
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eram chamados os governadores), 
Venâncio Augusto de Magalhães 
Neiva (1849-1939). Em 1926, a 
tropa da Coluna Prestes chefiada 
por Osvaldo Cordeiro de Farias pe
netrou na Paraíba, combatendo 
violentamente Aristides Ferreira (o 
chefe político local) e todos os seus 
jagunços.

Em 1930, a oposição do gover
nador João Pessoa ao candidato 
oficial à presidência da República 
causou seu assassínio. A capital do 
Estado, fundada em 1585 com o 
nome de Filipéia de Nossa Senhora 
das Neves (depois Paraíba), passou 
a chamar-se João Pessoa.

Um Estado dividido em faixas

Localizada no extremo leste do 
Brasil, a Paraíba tem relevo bas
tante modesto: 66% de seu territó
rio situa-se entre os 300 e 900 m 
de altitude; o restante corresponde 
a regiões de altitudes inferiores. O 
Estado pode ser dividido em três 
faixas aproximadamente paralelas: 
a baixada litorânea, o planalto da 
Borborema e o planalto do alto rio 
Piranhas.

A baixada litorânea é consti
tuída por uma faixa de uns 90 km 
de largura, que se eleva, a oeste, a 
150 m de altitude, baixando para o 
leste até o nível do mar. Sua morfo
logia caracteriza-se por terrenos 
cristalinos ondulados, recobertos 
em grande parte por sedimentos 
terciários da “ série Barreiras” . O 
relevo tabular decorrente de tais 
depósitos sedimentares (tabuleiros

terciários) é amplamente rasgado 
por vales fluviais. Nos vales dos 
rios Paraíba do Norte e Maman- 
guape ocorrem superfícies de vár
zeas, enquanto no litoral há predo
minância de manguezais, restingas 
e praias arenosas.

O planalto da  Borborema, a 
oeste da baixada litorânea, é a mais 
alta das regiões, paraibanas. Os 
mais importantes acidentes de re
levo do Estado são as bordas oci
dental e oriental desse planalto. 
Trata-se de uma vasta peneplanície 
cristalina, com cerca de 120 km de 
largura e cuja altitude média é de 
800 m. Sua borda oriental não é 
uniforme: ao sul de Campina 
Grande, a descida do planalto é 
gradual e pouco m arcada; ao norte, 
a Borborema cai abruptamente. 
Nessa região, o planalto foi profun
damente sulcado pelo rio Maman- 
guape e seus afluentes, que nele 
produziram vales de encostas 
íngremes. A orla ocidental da Bor
borema é contínua, com um res
salto pouco pronunciado.

O planalto do rio Piranhas con
fina a leste com a Borborema e a 
oeste com os limites do Estado. 
Trata-se também de uma pene
planície cristalina, sobre a qual se 
erguem morros isolados e serrotes. 
Sua altitude está entre 150e 300 m.

O clima da Paraíba é tropical, 
com variações entre o chuvoso 
(quente e umido) e o semi-árido 
(quente e seco), à medida que se 
avança de leste para oeste. Há so
mente duas estações anuais: o pe
ríodo chuvoso, ou “ inverno”, queCordeiro de Farias, chefe das tropas da Coluna Prestes na Paraíba.
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parte, é formado por zonas secas, 
de solos rasos e descontínuos. A 
agricultura dessa área não encontra 
condições favoráveis, e a pecuária 
domina. O maior centro econômico 
do Estado, Campina Grande, si- 
tüa-se no planalto da Borborema. 
Campina Grande é ponto de con
tato entre o Sertão, a Zona da 
M ata, o Brejo e o Agreste, além de 
constituir importante entronca
mento rodoviário e ferroviário. A 
cidade, bastante populosa (195 303 
habitantes), surge à entrada do Ser
tão. No final do século XVIII, já  
adquirira alguma importância 
como centro de ligação entre o lito
ral e o interior. Entretanto, só a 
partir de 1907, com a chegada da 
ferrovia, é que o desenvolvimento 
ganhou verdadeiro ímpeto, acres
cido algum tempo mais tarde pelo 
surto algodoeiro.

Ocupando cerca de 15 000 km2 
na parte central da Borborema, a 
zona dos Cariris é a mais extensa 
e a menòs povoada do Estado. Sua 
atividade principal é a pecuária ex
tensiva, baseada em grandes reba
nhos de bovinos, caprinos e ovinos. 
A pouca agricultura que há nessa 
região limita-se à palma forrageira 
(para a alimentaçao do gado), ao 
algodão e ao sisal.

Ao sul da Borborema situam-se 
os Cariris da Princesa. Várias pe
quenas propriedades dedicam-se 
nessa faixa de altas encostas drena
das pelos rios Piranhas e Paraíba, 
às lavouras de curto ciclo vegeta- 
tivo, especialmente as da man
dioca, do milho e do feijão. Nas 
grandes fazendas cultivam-se o al
godão e o sisal. Suas terras férteis 
contrastam com as de outra sub-re- 
gião da Borborema, a depressão do 
vale do rio Curimataú, uma das zo
nas mais secas da Paraíba e do 
Nordeste.

No Sertão, o principal produto é 
o algodão arboreo (o seridó ou 
moco); o milho e o feijão consti
tuem culturas ocasionais. Há pre
sença de pecuária, com predomi
nância de bovinos, e algumas 
regiões dedicam-se à exploração de 
minérios, como a tantalita, a co- 
lumbita, a cassiterita, o berilo e a 
mica.

O principal produto agrícola do 
Estado é o algodão, seguido do si
sal (a Paraíba é o primeiro produ
tor brasileiro desta fibra).

As poucas indústrias que exis
tem no Estado ligam-se ao benefi- 
ciamento do algodão e fabrico de 
aguardente, rapadura e açúcar. A 
indústria têxtil está presente em 
Rio Tinto e Santa Rita, enquanto 
que em centros mais importantes, 
como João Pessoa e Campina 
Grande, pequenas indústrias satis
fazem parte das necessidades do 
comércio menos sofisticado.

Na Paraíba estão presentes to
dos os problemas que afligem os 
Estados do Nordeste em geral: pro
cesso de industrialização defi
ciente, quase inexistência de aplica
ção de técnicas agrícolas e 
pecuárias modernas, estrutura fun
diária concentrada, etc.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Geogra
f i a  e G eo log ia ); J o ã o  P e sso a ; N o r 
deste Brasileiro.

começa em fevereiro e varia de três 
a seis meses, e o período seco, ou 
“verão”, correspondente aos de
mais meses.

Semelhante ao relevo e ao clima, 
a cobertura vegetal distribui-se se
gundo faixas, de leste p ara  oeste; 
no entanto, tais faixas nao se super
põem exatamente às diferentes re
giões climáticas e de relevo. Assim, 
a baixada litorânea e as partes mais 
úmidas da orla oriental do pla
nalto da Borborema — o chamado 
“Brejo” — são recobertas por flo
restas tropicais perenes. Já nas zo
nas menos úmidas da orla, predo
mina a floresta tropical decídua, 
denominada “Agreste”. Os planal
tos da_ Borborema e do alto Pira
nhas são cobertos pela caatinga.

A Paraíba é, desse modo, divi
dida em quatro regiões, segundo a 
vegetação predominante: a Zona 
da Mata (baixada litorânea); o 
Agreste (orla da Borborema); o 
Brejo (partes mais úmidas do 
Agreste); e o Sertão (todo o territó
rio a oeste de Campina Grande, do
minado pela caatinga).

Todos os problemas do 
Nordeste

O Estado da Paraíba tem uma 
densidade demográfica de 42,27 
hab./km 2. A maior parte da popu
lação concentra-se na Zona da 
M ata (90 hab./km 2) e Brejo (116 
hab./km 2. A população urbana 
corresponde a 41,68% da popula
ção total. Como acontece com to
dos os Estados do Nordeste* brasi
leiro, a taxa de crescimento 
populacional é baixa, devido ao 
grande movimento de migração 
para os grandes centros econômi
cos do pais.

Cerca de 57% da população 
ativa do Estado dedica-se à agricul
tura e à pecuária. No Brejo encon
tram-se terras de solo vermelho, as 
mais férteis do Estado, que produ
zem cana-de-açúcar — revertida 
para a fabricação de aguardente e 
rapadura de consumo local — e, 
principalmente, sisal. As planta
ções mais importantes de sisal si
tuam-se perto do grande centro ur
bano de Areia. A fruticultura 
diversificada e a agricultura de sub
sistência (milho e mandioca) com
pletam o quadro econômico da 
região.

No Agreste, o baixe índice plu- 
viométrico e as características do 
terreno fazem com que o sisal seja 
a principal cultura; a cana-de-açú
car e as árvores frutíferas são mais 
raras. Na zona vizinha aos Cariris 
de Paraíba, onde o clima é ainda 
mais seco e as terras menos férteis, 
aparecem os primeiros estabeleci
mentos pastoris, que dominam a 
paisagem do planalto. Esperança, 
uma das cidades mais densamente 
povoadas da Paraíba, situa-se 
nessa região.

Nas serras paraibanas — Cuité, 
Araruna, Bom Bocadinho — , loca
lizadas no extremo norte do Estado 
e separadas do Brejo e do Agreste 
pelo vale do rio Curimataú, o clima 
e de altitude e o solo apresenta-se 
mais fértil; isso proporciona ótimas 
condições para a atividade agrí
cola, que se baseia no sisal.

O contrário ocorre no planalto 
da Borborema, que, em sua maior

No litoral (em cima) predominam manguezais. restingas e praias arenosas. 
E junto ao planalto da Borborema a depressão ê cruzada por estradas.

Localizada entre o sertão e o litoral, próxima à depressão e aos brejos. C am 
pina Grande transformou-se no maior centro comercial da Paraíba.
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Nas circunvoluções cerebrais, as células que dão motricidade ao corpo.

Paralisia 
Cerebral

A paralisia é definida como abo
lição ou diminuição (páresis) da 
força muscular, devido a uma lesão 
nervosa, seja ela central ou perifé
rica. As lesões nervosas centrais 
podem ocorrer ao nível da medula 
espinal, do bulbo cerebral ou então 
do cérebro.

Os centros motores cerebrais lo- 
calizam-se nos lobos frontais, na 
área das células piramidais. Há, en
tretanto, uma separação de funções 
nessa região do cérebro: a motrici
dade do lado esquerdo do corpo é 
comandada pelas células corticais 
situadas no lado direito do cérebro, 
e vice-versa. Por isso, as paralisias 
cerebrais do adulto manifestam-se, 
na maioria das vezes, num só lado 
do corpo.

Tais paralisias podem resultar de 
lesões corticais ou subcorticais. No 
primeiro caso, a lesão tem mais fre
qüentemente origem embólica, e dá 
lugar a paralisias em um só mem
bro (monoplegias}; quando são 
subcorticais, a lesao pode ser cap
sular ou do tronco, causando para
lisia do lado do corpo oposto ao 
lado do cérebro em que a lesão se 
deu (hemiplegia).

A maneira específica pela qual o 
encéfalo infantil reage às agressões

faz com que a paralisia cerebral in
fantil (PCI) se manifeste diferente
mente da paralisia do adulto. Ela 
pode surgir como conseqüência de 
uma série de fatores, e seus sinais 
clínicos são particulares da 
criança. Manifesta-se como parali
sia isolada de um membro, como 
hemiplegias, como paralisia dos 
membros inferiores (diplegia e pa- 
raplegia), ou ainda como paralisia 
de tres ou mesmo quatro membros 
(quadriplegia).

No feto, a maior incidência

Os casos de PC I não podem ser 
classificados da mesma forma que 
os de paralisias de adultos, pois re
sultam, em geral, da atuação de di
ferentes condições clínicas, que têm 
em comum dois elementos: serem 
doenças cerebrais e exibirem um 
defeito motor. De acordo com uma 
definição de Courville (1950), a 
PCI é “um estado clínico resultante 
de alguma lesão física no sistema 
motor do cérebro em desenvolvi
mento ou imaturo”.

A PCI pode ser dividida em pré- 
natal, natal e pós-natal. Entre as de 
causa pré-natal, a maioria dos au
tores inclui casos com comprovada 
herança familiar, como a paralisia 
espástica familiar.

Entretanto, na maior parte dos 
casos a paralisia cerebral infantil 
não se manifesta exclusivamente 
por acometimento da força muscu
lar, podendo incluir todas as fun
ções do cérebro. Desse modo, pode 
apresentar-se na forma de outros distúrbios motores, como movi

mentos involuntários de tipo co- 
réico ou atetósico, incoordenação 
motora, dispraxia, etc., e até como 
desvios sensoriais e mentais.

A autópsia de pacientes portado
res de PCI tem revelado desde mal
formações congênitas do encéfalo e 
amplas formações cavitárias até le
sões menos extensas; neste último 
caso, são comuns cicatrizes encefá
licas circunscritas e presença de 
manchas fibrosas de mielina, que 
se localizam preferencialmente nos 
gânglios basais (estado marmóreo). 
Em alguns casos, zonas de atrofia 
são ladeadas por áreas hipertrófi- 
cas aparentemente compensatórias. 
A “ lesão cerebral mínima”, respon
sável por determinadas formas de 
epilepsia e outras manifestações 
constitui fecundo campo de investi
gação na neurppsiquiatria infantil.

Os sintomas 
mais importantes

Os principais grupos sindrômi- 
cos da PCI são: imbecilidade e es
tados de debilidade mental (até a 
idiotia); desenvolvimento motor 
patológico; complexo sintomático 
de Little; atetose dupla; e epilepsia. 
Um fator que dificulta o estudo 
nesse campo é que muitos casos de 
PC I hemilateral (sobretudo quando 
é atingido o dimidio corporal es
querdo) passam inadvertidos, pois 
podem manifestar-se como simples 
dominância esquerda (ser canhoto).
O papel que tais afecções exercem 
na patologia neuropsíquica do 
adulto pode ser relevante; no en
tanto, é pouco esclarecido.

Aparentemente, a existência da 
P C I  foi a ss in a la d a  p e la  p rim e ira  
vez por Little (1810-1894), numa

monografia sobre Deformidades, 
publicada em 1853.

De 7 533 pacientes tratados no 
Instituto Ortopédico de Londres, 
Little considerou que em 138 os de
feitos físicos observados eram devi
dos a afecções nervosas. Pôde no
tar ainda que grande proporção dos 
casos correspondia a primogênitos, 
e que vários pacientes eram prem a
turos. Little verificou tambem que 
era freqüente ocorrerem casos de in
teligência baixa, tendência a “ ata
ques” e conduta social incontrolá- 
vel. Em 1862, ele retomou o 
assunto, enfatizando a importância 
etiológica do parto anormal, do 
nascimento prematuro e da anoxia 
obstétrica.

Em 1895, Brissaud (1852-1909) 
destacou o nascimento prematuro 
como fator casual da PCI, conside
rando relevante, na patogenia dos 
casos de espasticidade simétrica, a 
falta de completo desenvolvimento 
dos centros e vias motores.

Em 1897, Sigmund Freud*, 
numa monografia constante de um 
de seus trabalhos neurológicos, es
tudou 53 casos de paralisia cere
bral infantil bilateral e concluiu 

ue um terço dos casos resultara de 
ificuldades obstétricas; e um 

sexto, de nascimentos prematuros.
Segundo estatísticas mundiais, a 

incidência da PC I é muito grande; 
entretanto, acredita-se que os le
vantamentos oficiais nao descre
vam a situação real, devido à falta 
de diagnóstico em numerosos casos 
nos quais as conseqüências da afec
ção não sãó muito evidentes.

VEJA TAMBÉM: Nervoso, Sis
tema.

A paralisia pode ser causada por lesão das fibras nervosas da medula espinal 
(acima), responsável pelo encaminhamento das sensações ao cérebro.
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Hans Staden teria sido o primeiro europeu a chegar ao Paraná. ("Captura de Hans Staden". Teodoro de Bry.)

Paraná

SUM ÁRIO

Localização: região sul 
Limites: São Paulo (N e L), Santa Ca

tarina (S), oceano Atlântico (L), 
Mato Grosso (NO), Paraguai (0) e 
Argentina (SO)

Superfície: 199 554 km2 
População: 6 929 868 hab. (1970) 
Cidades principais:

Curitiba (609 026 hab. - capital). 
Londrina (228 010 hab.), Ponta 
Grossa (126 940 hab.), Maringá...
(121 374 hab.) e Guarapuava.......
(110 903 hab.) - censo de 1970 

Rodovias: 112 302 km (1973) 
Ferrovias: 1 779 km (1973)

A primeira penetração do colo
nizador na região do atual Es
tado do Paraná correspondeu à 
chegada de Hans Staden* à baía de 
Superagui (hoje baía de Parana
guá), em 1549. Foi em torno de Pa
ranaguá e cidades vizinhas que a 
colonização teve início, espalhan
do-se gradualmente pelo resto do 
atual Estado. A colonizáção ocor
reu em função da procura do ouro 
e índios pelos paulistas. Os povoa- 
dores que se fixaram no litoral e no 
planalto curitibano foram famílias 
organizadas, que haviam emigrado 
das cidades bandeirantes para ex
plorar o ouro do Paraná. Os índios 
capturados e escravizados foram 
enviados à lavoura. Os escravos 
africanos seriam introduzidos ape 
nas no século XVIII.

Em 1648, Paranaguá, a maior 
concentração populacional, passou 
a ser vila; o mesmo ocorreria com 
Curitiba 45 anos depois. Em 1707, 
foi criado o Colégio da Companhia 
de Jesus em Paranaguá; em 1723, 
transformou-se em sede da co
marca do mesmo nome, que incluía 
os povoados de Santa Catarina, 
Laguna, São Francisco do Sul e 
terras de São Pedro do Rio 
Grande. Em 1769, inaugurou-se a 
fortaleza da Senhora dos Prazeres 
na barra de Paranaguá.

A partir de 1770, os campos de 
Guarapuava, que já  haviam sido 
explorados por bandeirantes pau 
listas, passaram a ser alvo de colo
nização por parte de famílias vin
das de Paranaguá. Em 1811, a 
Comarca de Paranaguá e Curitiba, 
antes pertencente à capitania de 
São Paulo, tornou-se autônoma; 
em 1842, Curitiba já  era centro 
mais desenvolvido que Paranaguá, 
conquistando categoria de cidade. 
Nove anos mais tarde, a transferên
cia de importância completou-se: a 
Com arca de Paranagua e Curitiba 
transformou-se em Comarca de 
Curitiba. Em 1853, Curitiba pas
sou a sede da Província do Paraná, 
separada de São Paulo. Um ano de
pois começou a funcionar sua as
sembléia legislativa.

Durante os 36 anos de período 
provincial, o governo do Paraná foi 
disputado e exercido alternada
mente pelos liberais, liderados por 
Jesuíno Marcondes (representante 
da oligarquia rural mais forte) e pe

los conservadores, sob Manuel 
Francisco Correa Júnior, (represen
tante do comércio litorâneo).

Com a proclamação da Repú
blica e a criação do Estado do Pa
raná, a região começou a sentir os 
efeitos da falta de colonização: lití
gios de terras transformaram-se em 
acontecimentos constantes, pois fa
zendeiros paulistas invadiam terras 
do Estado para ampliar suas lavou 
ras cafeeiras. A situação chegou a 
tal ponto que, em 1892, o presi
dente do Paraná foi forçado a ins
tar o governo federal a promulgar 
uma lei que coibisse tais penetra
ções. Em 1902, um litígio de terras 
quase provocou luta armada entre 
o Paraná e Santa Catarina. O cho
que não se concretizou graças à in
tervenção do presidente da Repú
blica, Campos Sales*, que 
submeteu o caso ao Supremo Tri
bunal Federal. Este deu ganho de 
causa a Santa Catarina.

A situação das terras paranaen
ses foi sempre delicada. Mesmo na 
segunda metade do século XX 
ocorrem disputas armadas envol
vendo “grileiros” , posseiros e fa
zendeiros.

Os três planaltos 
do Paraná

O Estado do Paraná situa-se en
tre os paralelos 22° 30’ e 26° 42’ 
sul e os meridianos 48° e 54° 32’ 
oeste, ocupando 2,3% do território 
brasileiro. O relevo é predominan
temente constituído por planaltos, 
algumas vezes limitados por bor
das escarpadas (como na serra do 
M ar e na serra Geral). Quase 90% 
do território paranaense estão 
acima de 300 m de altitude; so
mente 3% ficam abaixo de 200 m.A  erosão fez de Vila Velha, em  Ponta Qrossa, um lugar de atraçao turística
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As florestas (latifoliadas e mistas) caracterizam a paisagem paranaense. As indústrias madeireiras contam com grande quantidade de matéria-prima.

O leste do Paraná é cortado de 
norte a sul pela serra do Mar, que
0 divide em duas regiões: a baixada 
litorânea e uma sucessão de três 
planaltos. Assim, há no total cinco 
zonas distintas de relevo: o litoral, 
a serra do Mar, o primeiro, o se
gundo e o terceiro planaltos.

A baixada litoranea é uma faixa 
com cerca de 20 km de largura mé
dia, composta por uma parte mais 
baixa, inundável, formada por alu
viões, e uma parte mais alta, regu
lar, cortada pelos vales de vários 
rios. Nessas terras são comuns ele
vações de origem cristalina, com 
50 ou 60 m de altura.

A oeste da baixada litorânea si- 
tua-se a serra do Mar que, no Pa
raná, é mais que simples rebordo 
do planalto subseqüente: apresen
ta-se como uma serra marginal, 
cuja escarpa mais pronunciada se 
volta para leste (com um desnível 
de 1 000 m) e, de forma menos 
íngreme, para oeste. Ela é formada 
por um conjunto de maciços crista
linos isolados, com altitude média 
de 900 m até seu rebordo. Neste es
tão as maiores elevações do Es
tado, entre as quais o ponto culmi
nante, o pico do Paraná, que tem
1 966 m de altitude.

O primeiro planalto cristalino do 
Paraná encontra-se imediatamente 
a oeste da parte da serra do Mar 
denominada Serrinha, uma escarpa 
devoniana. Também chamado pla

nalto de Curitiba, sua altitude varia 
entre 850 e 900 m; esse planalto 
ocupa uma faixa irregular (150 km 
de largura ao norte e 50 ao sul) e 
é formado em sua maior parte por 
terrenos cristalinos. Topografica- 
mente, o planalto de Curitiba é di
vidido em três regiões: uma área de 
morros arredondados, situada ao 
sul e a leste; uma região de vales 
e cristas escarpadas a nordeste 
(alta bacia do no  Ribeira); e uma 
zona de relevo plano na região de 
Castro, a leste de Curitiba. Corres
pondendo à antiga bacia lacustre 
de Curitiba, entulhada de sedimen
tos, esta última região tem forma 
de meia-lua, com 100 km de lar
gura, cuja concavidade fica a leste.

O segundo planalto do Paraná 
desce suavemente para oeste, com 
altitudes médias variáveis entre
1 200 m a leste e 500 m a oeste. 
Sua topografia é típica de relevo de 
“cuesta” , tendo à frente a Serrinha. 
É formado por sedimentos paleo
zóicos (arenitos, folhelho, tilito, 
xistos carbonoso e betuminoso, cal
cário e outros) e termina a leste, na 
serra Geral, a partir da qual se de
senvolve o terceiro planalto do Pa
raná (planalto basáltico). Este 
ocupa mais da metade do território 
do Estado, sendo formado por der
rames basálticos sobre os quais a 
erosão formou uma topografia es
calonada em patamares.

Tal como acontece com o se

gundo planalto, a superfície do pla
nalto basáltico desenvolve-se em 
declive suave na direção oeste. As
sim, junto à serra Geral, a altitude 
chega a 1 250 m não ultrapassando 
300 m na extremidade ocidental. 
Sobre os derrames basálticos do 
terceiro planalto aparecem os solos 
de terra roxa, considerados os mais 
férteis do país.

O trópico de Capricórnio corta 
o Estado do Parana em sua parte 
norte, situando-o numa zona de 
transição entre os climas tropical e 
subtropical; entretanto, a altitude 
elevada faz com que o calor seja 
atenuado. Na baixada litorânea, o 
clima é quente e úmido; no pla
nalto, apresenta-se temperado. O 
frio é bastante intenso em certas re
giões do planalto, como nas cida
des de Palmas e Curitiba, onde a 
temperatura chega a alcançar
— 8° C. No sul do Estado ocorrem 
geadas durante cerca de dez dias 
por ano, com nevadas ocasionais. 
Com exceção da serra do Mar, 
onde a precipitação pluviométrica 
alcança 2 000 mm anuais, as chu
vas caem sobre o Estado com uma 
média de 1 350 mm por ano.

Mais de 90% do território para
naense é recoberto por florestas. 
Nos restantes 10% predominam os 
campos limpos. Ha dois tipos de 
florestas: a latifoliada (continuação 
da mata Atlântica que revestia 
todo o litoral) e a mista (coníferas

e latifoliadas, em que grandes ca
pões de araucárias misturam-se a 
outras espécies vegetais). Além dos 
pinheiros, que fazem da floresta 
mista a mais significativa do país 
do ponto de vista econômico, ocor
rem na região o cedro, a embuia e 
a erva-mate.

Atualmente, apenas pequena 
parte das florestas subsiste, princi
palmente na Serra do M ar e nos va
les do Iguaçu, Piquiri e Ivaí. No 
restante do Estado, as florestas fo
ram depredadas pelas derrubadas 
(para a industrialização da ma
deira) e também pela formação de 
pastagens.

Os campos paranaenses distri- 
buem-se em manchas nos três pla
naltos. No primeiro, estão os cam 
pos de Castro e de Curitiba; no 
terceiro, os de Guarapuava e Pal
mas. Os mais importantes são os 
campos cerrados do segundo pla
nalto, que recobrem toda uma faixa 
que vai de norte a sul.

A hidrografia compreende a rede 
de afluentes dos rios Paraná e Pa- 
ranapanema. Destacam-se os se
guintes rios: Iguaçu, Piquiri, Ivaí
—  afluentes do Paraná — e Pi- 
rapó, Tibaji, Laranjinha e Cinzas, 
no Paranapanema.

A nova colonização

A ocupação do Paraná intensifi
cou-se a partir da segunda metade
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do século XX: entre 1940 e 1950, 
sua população cresceu 70%, en
quanto na década seguinte esse 
índice passou de 100%.

As primeiras regiões eficiente
mente colonizadas foram as que 
confinam com o Estado de São 
Paulo na área da lavoura cafeeira. 
Esta, no entanto, só é vantajosa até 
o paralelo 24°; além desse limite a 
incidência de geadas impede, ou 
pelo menos dificulta, o sucesso da 
cultura.

Distinguem-se no norte do Es
tado duas regiões: o Norte Velho e
0 Norte Novo. O çrimeiro foi ocu
pado na última década do século 
X IX  por colonos oriundos de Mi
nas Gerais e principalmente de São 
Paulo, que estenderam a cultura do 
café; este transformou-se no pro
duto mais importante da região, se
cundado pela cana-de-açúcar e 
também pela pecuária* de corte.

O Norte Novo, situado mais a 
oeste, começou a ser ocupado so
mente na década de 1940; ao con
trário do que ocorreu no Norte Ve
lho, o desbravamento dessa área foi 
organizado e conduzido por com
panhias de colonização (especial
mente a Companhia de Terras 
Norte do Paraná). Como conse
qüência, a região foi dividida em 
inúmeras pequenas propriedades, 
caracterizadas pela diversificação 
das culturas. O principal centro ur
bano do Norte Novo e Londrina.

A partir de 1960, começou a es
boçar-se a criação do Norte Novís
simo, onde a cultura principal, do 
café, é secundada pela policultura.

Nas áreas de campos, onde a 
densidade populacional é pequena, 
pratica-se_ a pecuária extensiva. 
Nas regiões cobertas pelas flores
tas, a ocupação humana tornou-se 
mais significativa; como no Norte 
Novo, predominam as pequenas 
propriedades que se dedicam à po
licultura.

No sudoeste do Paraná, a ocupa
ção foi feita por colonizadores de 
Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul, que desbravaram as matas e 
tomaram posse da terra. A própria 
arquitetura dominante na região 
contrasta com a encontrada mais 
ao norte, denunciando suas origens 
sulinas. Pato Branco e Cascavel 
são as cidades mais importantes do 
sudoeste.

A total ocupação do Paraná está 
diretamente condicionada à cons
trução de rodovias que interliguem 
suas diversas regiões.

Café: móvel da 
prosperidade

O Paraná é um Estado essencial
mente agropastoril: trata-se do 
maior produtor brasileiro de café 
(447 000 toneladas em 1973), de 
milho (3 005 787) e de algodão 
(493 000); ocupa ainda o segundo 
lugar na criação de suínos 
(7 406 000 cabeças).

O segundo produto agrícola do 
Estado quanto ao valor da produ
ção é a soja, principalmente nas re
giões de Cascavel e Maringá. Com
1 326 338 toneladas em 1973, o 
Paraná é o segundo produtor brasi
leiro de soja.

O aproveitamento da terra difere 
de acordo com o tipo de cobertura 
vegetal. Nos campos, por exemplo,

há forte predominância de ativida
des pastoris, desenvolvidas em 
grandes propriedades. Segundo o 
Censo Agropecuário do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís
tica, o Paraná contava em 1970 
com 4 680 737 bovinos e 
21 112 902 ovinos. Nas zonas de 
florestas, a terra é dividida em pe
quenas propriedades que se dedi
cam à agricultura. Em Campos Ge
rais, assim como nos campos de 
Palmas e Guarapuava, desenvol
ve- sp a pecuária de corte, condu
zida com métodos tradicionais: 
queimada dos pastos anualmente, 
pouco ou nenhum cuidado com o 
gado, a não ser_ distribuição perió
dica de sal. Não há rebanhos de 
raça pura, mas concentração de ti
pos mestiços de zebu.

Nas regiões de Castro e Ponta 
Grossa, a pecuária introduzida por 
colonos holandeses volta-se para a 
produção leiteira com aplicação de 
técnicas modernas.

No município de Palmeiras, ou
tro centro produtor de leite, a ativi
dade é quase totalmente exercida 
por descendentes de alemães e esti
mulada pela Cooperativa de Witt- 
marsun, por eles fundada.

Na zona dos campos situa-se a 
maior região produtora de arroz do 
Paraná: Guarapuava. A iniciativa 
do cultivo desse cereal partiu de co
lonos alemães que, reunidos em 
cooperativa, utilizam processos de 
mecanização da lavoura. Em Cas
tro, Lapa, Palmeiras e Ponta 
Grossa,' colonos de origem japo
nesa cultivam a batata-inglesa em 
associação com a Cooperativa 
Agrícola de Cotia, de São Paulo.

A baixada litorânea, com pe
quena densidade demográfica, ca- 
racteriza-se pela agricultura de ro
tação de terras: cultiva-se o arroz, 
a cana-de-açúcar, a mandioca, a 
banana e o abacaxi. Colonos japo
neses dedicam-se à horticultura.

É no norte do Paraná, entre
tanto, que a agricultura é mais ra
cionalmente praticada. Trata-se da 
maior extensão d e .terra roxa en
contrada no país, excepcional
mente adequada à cultura cafeeira. 
As geadas que caem sobre a região 
costumam reduzir as safras, mas os 
grandes rendimentos proporciona
dos pelo rico solo compensam es
ses prejuízos ocasionais.

Além do café, o norte do Paraná 
produz algodão, milho, feijão, ar
roz, cana-de-açúcar e amendoim. A 
pecuária — suínos e bovinos — é 
explorada simultaneamente: os fun
dos dos vales que cortam o pla
nalto são reservados ao gado, en
quanto nas encostas plantam-se 
cereais intercalados aos cafeeiros.

Nas regiões subtropicais do Es
tado cultivam-se a batata-inglesa, o 
feijão e o milho, produtos impor
tantes para a economia da região, 
que tem na criação de suínos sua 
principal fonte de renda. Na ver
dade, a sujnocultura é encontrada 
em toda a área de floresta subtropi
cal paranaense. Ainda nessa zona 
há exploração extrativa da erva- 
mate e de madeiras, principalmente 
o pinheiro.

Uma indústria incipiente

Estado em que 43% da renda 
provêm do setor primário, o Pa-

Maior produtor de café do Brasil, o Paraná é servido pelo movimentado 
porto de Paranaguá (embaixo), também o maior exportador desse produto.

A suinocultura ê a principal fonte de renda das regiões subtropicais.
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raná começou a desenvolver-se in
dustrialmente a partir da segunda 
metade do século XX.

Não obstante o esforço desen- 
volvimentista, a estrutura industrial 
do Paraná baseia-se em pequenas e 
médias empresas e no beneficia- 
mento da produção agrícola. O 
principal centro industrial do Es
tado e Curitiba, onde se concen
tram cerca de 30% dos operários. 
A cidade é responsável por mais de 
12% do valor da produção de teci
dos do Estado; 81% da indústria 
gráfica; 46% da indústria metalúr
gica; 67% da indústria química; 
9% da indústria alimentícia; e 62% 
da indústria de mobiliário (segundo 
estimativas de 1972).

Espalhada por quase todo o Es
tado, a indústria madeireira conta 
com grande abundância de maté- 
ria-prima, principalmente pinho, 
embuia e cedro. Entretanto, as ser
rarias paranaenses têm vida efé
mera, pois quando as reservas flo
restais de uma região se esgotam, 
elas precisam se deslocar. São pou
cas as grandes indústrias que usam 
a madeira como matéria-prima; en
tre elas, sobressai a fábrica de pa
pel e celulose de Telêmaco Rocha, 
do grupo Klabin. Ponta Grossa 
produz esquadrias de madeira, e 
Irati, fósforos.

Em 1973, o consumo de energia 
elétrica superou 1,6 bilhão de qui 
lowatts-hora, com índices mais ele
vados nos anos posteriores; a cons
trução de novas hidrelétricas e a 
interligação do sistema paranaense 
com as redes energéticas paulista e 
catarinense vieram ao encontro das 
necessidades do setor. A usina Ca- 
pivari-Cachoeira, por exemplo, 
possui uma capacidade geradora de 
128 000 quilowatts.
__ Os recursos minerais do Paraná 

são bastante expressivos. No Bra 
sil, é o maior produtor de talco, fa
bricado de matéria-prima extraída 
na região de Ponta Grossa, cujas 
jazidas são estimadas em cerca de 
1 000 000 de t. O produto é empre
gado na indústria de cosméticos, 
inseticidas, tintas, papel, couro e 
louças.

Outra riqueza mineral do Paraná 
é o calcário, encontrado principal
mente nas regiões próximas a Bo 
caiúva do Sul e Cerro Azul. Exten
sas jazidas de dolomita existem nos 
municípios de Rio Branco do Sul, 
Colombo, Almirante Tamandaré, 
Bocaiúva do Sul, Ponta Grossa e 
Castro.

O Paraná é ainda o segundo pro
dutor brasileiro de minério de 
chumbo, com 100 000 t anuais, 
oriundas principalmente da bacia 
do rio Ribeira.

Além desses recursos minerais, 
no Estado encontram-se carvão, 
xisto pirobetuminoso e petróleo.

Nas comúnicações, ainda 
o café

O Paraná é ligado aos principais 
centros de consumo do Brasil por 
rodovias, ferrovias e linhas aéreas. 
As rodovias mais importantes são 
as que ligam Curitiba a São Paulo 
e Porto Alegre (BR-116), a rodovia 
dos Cereais (norte do Paraná— São 
Paulo), a rodovia do Sudoeste (Pa
raná— Barracão, na fronteira com 
a Argentina) e a rodovia Parana

guá— Foz do Iguaçu, que se es
tende ao Paraguai através de uma 
ponte internacional sobre o rio 
Paraná.

O norte do_ Estado liga-se por 
ferrovias a São Paulo, em cuja 
fronteira localiza-se o entronca
mento que recebe o fluxo de tráfego 
proveniente do sul paranaense, de 
Santa Catarina e do Rio Grande 
do Sul.

O principal terminal ferroviário 
do Paraná localiza-se em Parana
guá, porto escoador de café e ou
tros produtos. A Estrada de Ferro 
Central do Paraná foi planejada a 
fim de encurtar o trajeto norte— sul 
do Estado.

As diversas regiões são servidas 
por empresas aéreas nacionais, 
existindo aeroportos com pista as 
faltada ou concretada em Curitiba, 
Londrina, Maringá e Foz do 
Iguaçu. Além disso, mais da me
tade dos municípios do Estado con 
tam com campos de pouso.

O sistema portuário paranaense 
é constituído por dois portos marí
timos — Paranaguá e Antonina —  
e um fluvial —  Foz do Iguaçu.

O porto de Paranagua é conside
rado dos mais movimentados do 
Brasil e o maior exportador de café 
do mundo. O porto fluvial de Foz 
de Iguaçu, por outro lado, desta- 
ca-se como grande exportador de 
madeiras e erva-mate para os mer
cados platinos.

As melhorias nas estradas de ferro, incluindo a construcão de viadutos, fo 
ram necessárias para o transporte do café até os centros de comércio.
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Nada é sobrenatural. Partindo dessa premissa, a parapsicologia procura en
contrar respostas não místicas para eventos considerados excepcionais.

Parapsicologia

Parapsicologia é a disciplina que 
estuda fenômenos considerados po
deres ou funções do psiquismo e 
que não são explicados pelos co
nhecimentos científicos existentes. 
Esses fenômenos incluem telepatia, 
vidência, premonição ou precogni 
ção, percepção extra-sensorial e 
outras.

O começo da tentativa de inves
tigação científica dos fenômenos 
parapsicológicos está ligado ao de
senvolvimento do espiritismo*, na 
segunda metade do século XIX. 
Uma das primeiras atividades or- 

anizadas de investigação foi a da 
ociety for Psychical Research, 

fundada em 1882 em Londres, e se
guida de várias outras associações 
que apresentavam objetivos seme
lhantes.

Em 1927, começou a funcionar 
na Universidade de Duke (em Dur- 
ham, Carolina do Norte, EUA) um 
centro de pesquisas de parapsicolo
gia, sob a direção de Joseph Banks 
Rhine (1895- ), que realizou 
importantes trabalhos sobre o as
sunto. Na Europa, destacam-se os 
estudos feitos em Utrecht, Leide e 
Friburgo. Em 1953, instituiu-se na 
Universidade de Utrecht a primeira 
cátedra européia de parapsicologia. 
No mesmo ano, essa universidade 
promoveu um encontro internacio
nal de parapsicologia. Na França, 
destaca-se o antigo Institut Métap- 
sychique International, de Paris. 
Na União Soviética, a parapsicolo
gia é estudada sob o nome de bioin 
formação.

Na América do Sul, os princi
pais centros de estudos são a Socie
dade de Parapsicologia de Monte
vidéu e, na Argentina, dois 
institutos, uma associação e uma 
cátedra na Universidade de Mar 
dei Plata. No Brasil, tem havido 
certa resistência dos meios científi
cos com relação à parapsicologia, 
mas fundaram-se várias institui
ções a partir da década de 60: o 
Instituto Paulista de Parapsicolo
gia (1963, em São Paulo), o Insti
tuto Brasileiro de Pesquisas Psico- 
biofísicas (de 1967), o Instituto de 
Pesquisas Parapsicológicas, a Fa
culdade de Parapsicologia, e o Ins
tituto Brasileiro de Parapsicologia 
(Rio de Janeiro).

Objeto e métodos

Rhine e sua escola dividem os fe
nômenos parapsicológicos em dois 
tipos: percepção extra-sensorial e 
psicocinesia.

A percepção extra sensorial in
clui os fenomenos de telepatia e os 
de vidência. Eles ocorrem quando 
o indivíduo parece tomar conheci
mento da realidade exterior ou do 
conteúdo do psiquismo de outro in
divíduo sem que esse conhecimento 
passe pelas vias sensoriais conheci
das nem pelos caminhos do raciocí
nio*. Vidência é definida como o 
conhecimento paranormal de acon
tecimentos passados, presentes ou 
fu tu ro s. T e le p a tia  é o  c o n h ec i
mento paranormal transmitido da

mente de uma pessoa para a de ou
tra, sendo que a atuação principal 
parece ser a do receptor.

Os fenômenos de psicocinesia 
são definidos pelos parapsicólogos 
como fenômenos de ação direta do 
psiquismo sobre a matéria (“ação a 
distancia”), portanto sem a interfe
rência de intermediários físicos 
usuais e conhecidos. Exemplos de 
psicocinesia são os fenômenos de 
levitação.

Consideram-se relativamente 
comprovados os fenômenos de per
cepção extra-sensorial tratados pe
los métodos quantitativos da escola 
de Rhine. Quanto aos fenômenos 
de psicocinesia, muitas vezes tidos 
como produtos de fraude ou de alu
cinações coletivas, não seria possí
vel afirmar com segurança sua 
existência, de acordo com as exi
gências científicas da moderna pa
rapsicologia.

Para demonstrar a existência dos 
fenômenos têm sido feitas expe
riências de laboratório, entre as 
quais se destacam as da universi
dade de Duke. Usaram-se, testes de 
leitura de cartas fechadas numa 
caixa; de adivinhação do que ocor
ria com o possuidor de determi
nado objeto apenas pelo toque do 
objeto; de determinação prévia do

resultado de um lance mecânico de 
dados através do pensamento ou da 
vontade, e outros.

Rhine aplicou a essas experiên
cias o método quantitativo, com o 
que procurava superar eventuais 
apreciações subjetivas dos resulta
dos e valorizâ los estatisticamente. 
O uso de métodos estatísticos para 
estudar os fenômenos paranormais, 
preconizado por Charles Richet* 
em 1884, foi adotado depois por di
versos pesquisadores.

Entre os estudos já  realizados, 
destacam-se as pesquisas de per
cepção extra-sensorial em animais, 
as investigações de casos espontâ
neos (não provocados em condi
ções de laboratório, mas que ocor
rem na vida cotidiana), e o estudo 
de condições que propiciaram esse 
tipo de fenômeno (características 
de personalidade, drogas, crença na 
percepção extra-sensorial). Se
gundo os resultados dessas expe
riências, parece não existir, nos in
divíduos em que se manifesta a 
percepção extra-sensorial, nenhum 
traço comum que permita classifi
cá-los em alguma categoria” bio
lógica ou psicológica distinta. 
Também não se observou nessas
p e sso a s  n en h u m a  c a ra c te r ís tic a  a n 
tropológica marcante, nem relação

dá percepção extra-sensorial com 
afecções nervosas ou mentais. As 
experiências com animais sugeri
ram  que a percepção sensorial tam 
bém estaria presente neles.

Estudiosos do assunto chegaram 
a uma hipótese para o poder de co- 
municaçao telepática e o “poder 
psicocinético”, segundo a qual eles 
seriam a sobrevivência de um 
modo muito primitivo de conheci
mento e de ação. Tais poderes, na 
opinião desses autores, seriam co
muns nas sociedades chamadas pri
mitivas, que os utilizariam e tam 
bém os desenvolveriam em maior 
grau que as sociedades considera
das civilizadas.

A ciência em questão

A parapsicologia enquanto ciên 
cia defronta-se com uma dificul
dade básica: a de provar a própria 
existência do objeto de seu estudo. 
Muitas investigações foram feitas, 
mas não se conseguiram provas re- 
petíveis e irrefutáveis de que eles 
realmente existam. Além disso, não 
se conseguiu chegar às suas causas 
e mecanismos e a algum tipo de ex
plicação científica suficientemente 
convincente.

Mas, para Cari Jung* procurar 
relações de causalidade* (causa e 
efeito) ou determinismo* (antece
dentes favorecedores) em fenôme
nos parapsicológicos seria um erro 
fundamental* Segundo ele, esses fe
nômenos pertenceriam a uma es
fera do real onde já  não seriam vá
lidas as noções de determinismo e 
causalidade ou estímulo* e res
posta. Da mesma forma, esses fe
nômenos transcenderiam as noções 
de tempo e espaço. Seria necessário 
portanto que se procurasse ela
borar novo conceito para explicar 
a parapsicologia. Jung propôs o de 
sincronismo: o mundo seria regido 
conjuntamente pelos princípios da 
causalidade e do sincronismo. Para 
explicar sob essa hipótese um fcnó- 
meno de telepatia ou vidência, 
Jung supõe que dois acontecimen
tos —  provindos de dois encadea
mentos causais independentes —  
se encontrarão num ponto do 
tempo e do espaço se tiverem um 
certo valor simbolico significante 
ou, em outras palavras, se houver 
um motivo (desconhecido) para 
que coincidam. Como esse encon
tro ocorre na psique, é nela que se 
encontra o motivo ou causa da 
coincidência. Dentro da psique, e 
relacionados com outros elementos 
dela, os dois acontecimentos inte
grariam um conjunto, correspon
dendo a um arquétipo.

A teoria de Jung colocou em no
vos termos o problema da parapsi
cologia; no entanto, ela continuará 
procura de sua própria definição 
como ciência. Para que possa al
cançar essa oposição, peto menos 
de acordo com a atual concepção 
de ciência, seria necessário que os 
fenômenos paranormais se mani
festassem durante um prazo pro
longado em pessoas consideradas 
normais.

VEJA TAM BÉM : Esoterismo; Es
p ir i t is m o : M ag ia ; O c u ltism o ; Per
cepção; Psicologia.
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Pára-quedismo

Em 1783, um jovem químico 
francês, Louis-Sebastien Lenor- 
mand (1757-1839), resolveu saltar 
de grande altura com dois guarda- 
chuvas abertos. Essa é considerada 
a primeira experiência científica 
com pára-quedas, o dispositivo 
destinado a diminuir a velocidade 
de um corpo que cai.

Dois mil anos antes de Cristo, de 
acordo com a Crônica de Tseu-Ma- 
Tsien, o imperador chinês Shun já  
havia se atirado do alto de seu pa
lácio em dois pára-sóis abertos. No 
entanto, não se tratava de uma ex
periência científica: o edifício es
tava em chamas, e o soberano não 
teve outro jeito senão o de pular 
para fora.

A história do pára-quedas

O episódio do imperador chinês 
pode ser incluído na pré-história do 
pára-quedismo, pois a história co
meça com Leonardo* da Vinci. Em 
1502 ele projetou um pára-quedas 
com base em cálculos matemáti
cos: era composto de uma armação 
de madeira piramidal (de base qua
drada) envolvida por um tecido re
sistente, de cujos ângulos partiam 
quatro cordas para sustentar um 
homem.

Mas só depois da formulação 
das teorias de Newton* (gravidade 
e suspensão de corpos mais pesa
dos que o ar) iniciam-se as tentati
vas empíricas, a primeira das quais 
feita por Lenormand. Foi esse quí
mico que despertou a atenção para 
as possibilidades do pára-quedas.

Depois do primeiro salto, Louis- 
Sebastien Lenormand construiu um 
único dispositivo, de armação 
rígida, com o qual lançava várias 
cargas e animais do alto da torre 
do Observatório de Montpellier. 
Planejou também um pára-quedas 
para sustentar um homem (entre
tanto, seus cálculos foram depois 
considerados incorretos).

Na mesma época de Lenormand 
outro francês, François Blanchard 
(1753-1809), lançava um cão sus
penso em pára-quedas, a partir de 
um balão que flutuava numa altura 
de 500 metros. O animal aterrou 
suavemente.

Em 1796, André-Jacques Garne- 
rin (1769-1823) realizava várias 
exibições em balões nas festas pú
blicas de Paris. Um ano depois, as 
apresentações se tornaram mais pe
rigosas: de uma altura de 700 m, 
desfez a ligação entre o balão e o 
pára-quedas, provocando a explo
são do primeiro. Garnerin conse
guiu descer ao solo preso no pára- 
quedas que oscilava fortemente. O 
astrônomo Joseph Jérôme de La- 
lande*, que assistia à exibição, pro
pôs ijue se fizesse um furo central 
na cupula do aparelho, para permi
tir a saída do ar, o que evitaria as 
oscilações (é o “ ápice” dos atuais 
pára quedas). Assim, os balonistas 
ganharam um eficiente instrumento 
de proteção contra as freqüentes 
quedas dos balões.

Até 1885, os pára-quedas pos-

Em 1 50 2 , Leonardo da Vinci projetou um pára-quedas com base em  cálculos 
m atem áticos. Seu trabalho marcou o início da história do pára-quedism o.

A s  p e s q u is a s  p r o s s e g u i r a m  c o m  a s  p r im e ir a s  t e n t a t iv a s  e m p ír ic a s .  ( E m  c i m a .  
o pára-quedas de Lenorm and: em baixo, o de André-Jacques G ainerin .)

suíam um cesto (como os balões), 
onde os saltadores ficavam. Nesse 
ano, porém, Thomas Baldwin in
troduziu um novo tipo de pára-que
das, de seda, que poderia ser do
brado e que tinha correias para 
prendê-lo ao corpo de quem sal
tasse (essas correias substituíram 
definitivamente o cesto). O novo 
modelo foi testado no Brasil em 
1890, quando o americano Sçencer 
Stanley fez uma demonstraçao em 
São Paulo.

O grande desenvolvimento do 
pára-quedismo corresponde ao 
aparecimento da aviaçao*: o pri
meiro salto a partir de um avião foi 
dado em 1911, na Califórnia 
(EUA), por G rant Morton, que 
usou um pára-quedas enrolado nos 
b raço s.. Em 1912, Albert Berry, 
também norte-americano, saltou 
com um pára-quedas dobrado, e 
colocado dentro de um cilindro 
preso ao avião: o peso do corpo 
caindo encarregava-se de tirá-lo do 
cilindro.

O primeiro pára-quedas dobrado 
e adaptado diretamente ao corpo 
foi construído em 1919 por Leslie 
L. Irving —  o mesmo que mais 
tarde montaria na Inglaterra a In
dústria Irving Air Chute of Great 
Britain.

Em 1927 os pára-quedas passa
ram a ser usados com fins milita
res. Nas manobras de Kiev, em 
1936, os soviéticos lançaram, de 
uma só vez, 5 000 homens. Depois 
disso, as adaptações no aparelho 
foram desenvolvidas principal
mente pela indústria ligada à 
guerra.

A partir de 1950, adaptaram-se 
algumas perfurações aos velames 
dos pára-quedas, a fim de que pos
sibilitassem um escape para o ar, e 
a conseqüente dirigibilidade do dis
positivo. Com a construção de pá- 
ra-quedas ascensionais, em 1960, 
sua forma foi substancialmente 
modificada: mais aerodinâmica, o 
que permitiu a produção de apare
lhos de maior velocidade horizon
tal (5 a 6 m/s). Esses pára-quedas 
podem ser dirigidos e garantem 
aterragens precisas em alvos pre
viamente determinados.

As categorias de 
pára quedismo

O pára-quedismo de provas visa 
ao aprimoramento do material.

O utilitário está ligado aos servi
ços de salvamento e socorro. No 
primeiro caso, é usado para o 
abandono de aeronaves danifica
das; no seçundo, para o atendi
mento de vitimas de acidentes ou 
calamidades.

O militar encarrega-se do trans
porte de tropas ar-terra ou ar-mar, 
e tem finalidades estratégicas.

O esportivo visa ao salto em si, 
numa competição que envolve sal
tos de precisão, de estilo e de traba
lho relativo.

No salto de precisão, o pára-que
dista abandona a aeronave a 1 000 
m de altura para atingir um alvo 
pré-estabelecido (um circulo de 10 
cm de diâmetro). Os saltos de es
tilo são feitos a partir de 2 000 m 
de altura e têm por objetivo a per
feição de manobras acrobáticas 
realizadas pelo pára-quedista com 
o pára-quedas fechado (é conside-
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rado o vencedor aquele que m ano
brar melhor no menor tempo).

Nos saltos de trabalho relativo, 
vários pára-quedistas tentam en
contrar-se no ar (queda livre) para 
executar tarefas como, jio r  exem
plo, uma troca de bastões —  du
rante a queda o esportista pode va
riar as posições de seu corpo, 
modificando a resistência oferecida 
pelo ar, e tornando as velocidades 
variáveis entre 180 e 300 km/h.

Outra categoria de pára-que
dismo que vem se desenvolvendo é 
a profissional: são especialistas que 
vendem demonstraçoes de saltos 
durante festas.

As utilidades

São muito variadas as utilidades 
do pára-quedas, e seu valor é deter
minado de acordo com a categoria 
a que pertence.

Do ponto de vista militar, por 
exemplo, é de extrema importância 
no lançamento de tropas nas linhas 
inimigas; assim como é importante 
no lançamento de material bélico e 
de suprimentos para tropas isola
das ou cercadas —  existem pára- 
quedas de dimensões avantauadas, 
com 15 m de diâmetro e 327 m2 
de área, capazes de suportar 1 to
nelada de carga.

Ainda na categoria militar, o 
aparelho é usado par.a lançar bom
bas de sinalização luminosa. A ae
ronáutica* também costuma em
pregar pára-quedas extratores para 
retirar cargas muito pesadas de 
aviões.

A aviação em geral tem nos pá- 
ra-quedas um ótimo meio de frear 
avioes a jato: essa aplicação apre 
senta a vantagem de poder reduzir 
em até 40% o curso da aterrissa
gem, evitando as freadas que dani
ficam os pneumáticos e que podem 
provocar acidentes, em caso de pis
tas molhadas ou de explosão de 
pneus. Além disso, estabilizam a 
aeronave na direção de aterrissa
gem sobre a pista.

De grande utilidade também é o 
emprego de pára-quedas como sal
va-vidas, em caso de acidentes 
com aviões.

Atualmente muitos aparelhos 
são equipados com assentos ejetá- 
veis munidos de pára-quedas: ao 
comando do piloto, são imediata
mente eliminados do avião. Há 
ainda cabinas inteiramente ejetá- 
veis, dando maiores condições ao 
piloto de suportar a “expulsão” ; as 
cabinas, geralmente, são sustenta
das por mais de um pára-quedas.

Um dos empregos mais atuais do 
pára-quedas é o que diz respeito à 
recuperação de capsulas espaciais. 
Essa utilização faz-se em dois está
gios: na entrada da atmosfera (para 
evitar que a cápsula esquente mais 
do que o limite, pelo atrito) e nas 
camadas mais baixas (para assegu
rar um pouso perfeito).

Os esportes têm dado ao pára- 
quedas inúmeras utilidades: até no 
automobilismo* ele é empregado, 
principalmente quando se trata de 
tentativas de recordes em veloci
dade. Os aparelhos usados em au
tomóveis ou lanchas são, na maior 
parte das vezes, ascensionais: 
quando tracionados por um vei
culo, adquirem uma posição “ca- 
brada”, que promove a ascensão;

A eficiência, durante uma com petição, pode ser avaliada por um árbitro (á esquerda). O pára-quedista é auxiliado  
por alguns instrum entos protetores ou indicadores (à d ire ita ): capacete, cronôm etro, a ltím etro , etc.

A aviação proporcionou o desenvolvim ento do pára-quedism o, que se transform ou num  esporte a ltam ente  apreciado.

O balé aéreo (à esquerda) ou o salto em  grupo, numa queda livre, são modalidades que exigem m uita perícia.
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quando deixam de ter a tração, fun
cionam como um pára quedas nor 
mal. Os ascensionais são muito se
melhantes aos pára-quedas de 
competição para-commander, e fo
ram criados antes destes, pelo fran
cês Pierre Lemoigne. Quando lan
çados (em 1960), fizeram uma 
verdadeira revolução do pára-que
dismo esportivo, devido às grandes 
inovações que apresentavam na 
parte aerodinâmica.

O pára-quedas é de muita valia 
em casos de catástrofes, como en 
chentes, terremotos ou nevadas, 
nas quais é quase impossível che
gar até as vítimas por meio de ro
dovias, ferrovias e de helicópteros.

O equipamento

Além de dois pára-quedas (um 
principal e outro de emergência), 
um salto seguro requer o uso de ca
pacete, cronômetro (para medir o 
tempo de queda) e altímetro. In-, 
cluejn-se no equipamento um ma
cacão de mangas compridas, ócu
los, luvas e botas pneumáticas 
especiais.

Um pára-quedas é composto de 
correias — que se ajustam ao 
corpo do saltador — , de um invó
lucro do velame e linhas de suspen
são, além do mecanismo que serve 
para frear a queda e tirar o apare
lho do invólucro. O de reserva é 
bem mais simples, se bem que com
posto, basicamente, das mesmas 
partes.

Treinamento

Além da ginástica comum dos 
quartéis, o para-quedista militar re
cebe um treinamento especial em 
que aprende os fundamentos teóri
cos e a prática do salto (com equi
pamentos simuladores de saltos e 
aterragens de grande altura, etc.)

O treinamento de pára-quedistas 
civis não é mais simples que o de 
militares. Também aqueles preci
sam estudar meteorologia, aerodi
nâmica, procedimentos de emer
gência, calculo do ponto de saída 
do avião, aterragens comuns e es
peciais. Suas aulas práticas nor
malmente incluem ginástica, do 
bragem e manutenção de 
pára-quedas, reconhecimento de 
áreas de salto, utilização dos altí
metros e dos cronômetros, e 
mesmo certa familiarização com o 
funcionamento do avião.

Geralmente, os primeiros saltos 
são dados com pára-quedas se
miautomáticos (nos quais uma fita 
presa na aeronave encarrega-se de 
abri lo sem o comando do pára- 
quedista) ou automáticos ^apresen
tam um dispositivo barométrico ou 
um mecanismo de relógio que fun
ciona com o aumento da pressão
—  ou do tempo — , à medida que 
o corpo cai, disparando o comando 
de abertura).

Uma área de salto é composta de 
um alvo (geralmente um círculo, 
cujo raio oscila entre 10 e 25 m de 
terra fofa ou areia; o centro —  ou 
“mosca” — é representado por cír
culo de 5 cm de raio, destinado às 
aterragens); uma biruta, espécie de 
saco que indica a direção do vento; 
um anemómetro, para medir a ve 
locidade do vento; e uma área de 
dobragem de pára-quedas e outra

Saltos de grande altitude exigem  que o pára-quedista inale oxigênio, antes ou durante a queda. No m om ento da 
aterragem , ele deve transform ar seu m ovim ento de queda vertical em  m ovim ento horizontal de rolam ento.

Q u a n d o  o  s a lt o  ó  s o b r a  a á g u a .  o  p á r a -q u o d a c  H «va c o r  la r g a d o  n o  « n a l ,  p o u c o  a n t e s  d o  m o r g u lh o .  O  m o d a l »  a o c o n
sional (à d ireita), inventado em  1 9 6 0 . eleva-se com tração inicial fornecida por lancha ou autom óvel.
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Há larvas que se alim entam  de insetos vivos (em  cim a. "Leptus" sobre um  
pentatom ídeo). A filoxera é um inseto que parasita folhas de videira.

de embarque de pára-quedistas no 
avião.

Durante os saltos, os alvos são 
providos de painéis de sinalização 
terra avião, indicando se é perm i
tido o salto ou se há interdição. Em 
geral, há toda uma equipe empe
nhada em controlar os sinais, regis
trar o desempenho dos saltadores e 
discutir as melhores formas de con
trole da aparelhagem de salto e fa
zer a critica dos saltos.

Os saltos especiais

Das diversas modalidades de 
saltos especiais, destacam-se qua 
tro: noturnos, sobre a água, de 
grande altitude e sobre as arvores.

Os saltos noturnos exigem muita 
experiência do pára-quedista e, 
normalmente, requerem uma prá
tica de quedas com luminosidade 
decrescente.

No início, os treinos são realiza
dos em noites bem claras, e com 
iluminação artificial; depois, em 
noites claras, sem iluminação arti
ficial; e, finalmente, em noites escu
ras sem qualquer artificio. Nessas 
condições é muito difícil calcular 
com precisão a proximidade do 
solo, o que obriga o pára-quedista 
a ficar longo tempo em posição de 
aterragem, a qual deve ser feita au
tomaticamente quando for sentida 
a proximidade do solo.

No claro, a m anobra de aterra
gem já  é bastante difícil; consiste 
na execução de um rolamento, 
transformando o movimento de 
queda vertical num movimento ho
rizontal de rolagem. Quando a ve
locidade do vento é nula, a veloci
dade de aterragem é de 5 m/s 
(aproximadamente 18 km/h) equi
valente à alcançada por um salto 
sem pára-quedas de uma altura de 
1,25 m. Quando a velocidade do 
vento é de 5 m/s, a aterragem é 
feita a 7 m/s e corresponderia à ve
locidade de um salto da altura de 
2,5 metros.

Os saltos sobre a água diferem 
dos saltos sobre terra firme so
mente nó final, quando, para evitar 
uma submersão muito prolongada, 
o pára-quedista tem de se livrar de 
seu equipamento antes de tocar na 
água —  nos últimos 30 m deve fi
car suspenso pelas próprias mãos e 
desprover-se completamente do pá- 
ra-quedas quando chegar à água.

Saltos de grande altitude podem 
ser dados, basicamente, de duas 
maneiras: com longa queda livre e 
com abertura imediata do pára- 
quedas. No primeiro caso, é pre
ciso que se inale oxigênio antes do 
salto; o segundo, que implica pré
vio e rigoroso exame médico antes 
do salto, requer oxigênio durante a 
descida.

Para o salto sobre árvores, o pá
ra-quedista precisa tomar uma po
sição especial: cruzar as pernas e 
firmá-las para proteger o baixo 
ventre, e cruzar os braços para pro
teger as axilas e o rosto. Deve 
ainda levar uma corda para descer 
da árvore. Quando esse salto se dá 
sobre florestas, o pára-quedista 
leva também material que lhe per
m ita a sobrevivência.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica.

Parasitismo

O parasitismo caracteriza-se 
pela associação entre duas espé
cies, de tal forma que uma delas — 
o parasita —  se beneficia, em pre
juízo da outra — o hospedeiro — , 
de quem se alimenta.

Um animal pode ser parasita du
rante uma fase de sua vida, apenas. 
É o que acontece com as larvas de 
certas vespas: quando está prestes 
a desovar, a mãe paralisa uma 
presa (em geral outro inseto) com 
uma ferroada, e sobre ela deposita 
seus ovos. As larvas que nascem 
alimentam-se desse corpo parali
sado —  mas ainda vivo — até se 
tornarem adultas.

A maioria dos parasitas, no en
tanto, vive à custa de um hospe
deiro durante toda a vida, usando 
seu corpo como habitat perma
nente, ou procurando-o apenas 
quando necessitam de alimento.

Vários grupos animais são ex

clusivamente parasitas; um exem
plo é constituído pelo filo dos pla- 
telmintos*, do qual apenas uma 
classe não é parasita.

Muitos parasitas são, por sua 
vez, infestados por outros, situação 
que caracteriza o hiperparasitismo: 
um mamífero* pode servir de hos 
pedeiro a lombrigas; estas, a bacté
rias* eventualmente parasitadas 
por certos virus*. Como o hospe
deiro é sempre maior que os parasi
tas e pode conter vários deles, as 
relações de hiperparasitismo 
vêm a constituir pirâmides alimen
tares invertidas.

Ectoparasitas

Um grupo importante de parasi
tas é formado pelos ectoparasitas
—  os que se fixam na região epi
dérmica do hospedeiro — , como 
carrapatos, sanguessugas, etc. Pos
suindo ventosas, ganchos ou su
perfícies aderentes, prendem se à 
pele ou aos pêlos do hospedeiro, 
alimentando-se de seu sangue e de 
outros líquidos, através de um apa
relho bucal especializado.

Os carrapatos alimentam-se do

sangue de aves*, mamíferos* e rép
teis*; seus ovos são depositados no 
chão, onde produzem larvas que 
sobem em arbustos próximos. À 
passagem de um eventual hospe
deiro, elas prendem-se a ele. 
Quando chegam à maturidade e à 
época de reprodução, os carrapatos 
desprendem-se ao hospedeiro e 
caem ao solo, reiniciando-se o 
ciclo.

A infecção por carrapatos torna 
o animal anêmico e sujeito a doen
ças; não raro, causa sua morte. 
Além disso, as secreções salivares 
injetadas pela picada de alguns ti
pos de carrapatos provocam feri
das graves, de cicatrização lenta.

Os ácaros são parentes dos car
rapatos e parasitam grande número 
de animais e plantas. A sarna, por 
exemplo, é causada por uma espé
cie que escava e irrita a pele. Algu
mas árvores frutíferas são atacadas 
pelo Tetranychus telarius, que 
causa o aparecimento de bolhas em 
sua folhagem, danificando-a. O 
Eryophes, outro ácaro, danifica 
brotos e frutos de pereiras, maciei
ras e outras árvores.

A balança evolutiva

Um parasita que m ata (ou debi
lita excessivamente) seu hospedeiro 
perde a fonte de alimentaçao. Isso 
diminui as probabilidades de sobre
vivência de sua espécie. Assim, os 
tipos de parasitas que alcançam 
maior sucesso evolutivo são aque
les que deixam seu hospedeiro vivo.

Quando uma espécie de parasita 
se aloja pela primeira vez num hos
pedeiro, este pode adoecer. Con
tudo, a evolução paralela que am
bas as espécies sofrem tende a 
diminuir a patogenicidade do para
sita. Isso ocorre sobretudo porque 
os hospedeiros portadores de para
sitas mais virulentos são elimina
dos, o que acarreta, também, a 
morte do parasita. Dessa maneira, 
os perigosos são gradualmçnte eli
minados. Por outro lado, os hospe
deiros também são selecionados: os 
mais fracos, incapazes de resistir 
aos assaltos dos parasitas, acabam 
desaparecendo. Sobrevivem ape
nas os que apresentam melhores 
defesas contra o agente patogênico. 
Com o tempo, a associação hospe- 
deiro-parasita acaba se tornando 
estável.

Adaptação ao parasitismo

Uma vez instalado no hospe
deiro, o parasita encontra condi
ções ideais de sobrevivência: está 
rodeado de alimentos; mal precisa 
locom over-separa encontrá-lo. Por 
isso, seus órgãos sensoriais não são 
muito necessários; analogamente, 
seus reflexos nervosos em geral são 
lentos. Em conseqüência de suas 
condições de vida, o parasita tem 
uma série de estruturas funcionais 
pouco ou nada operantes.

A atrofia de alguns órgãos é 
acompanhada pela hipertrofia e 
pela modificação de outros. Assim, 
e comum o desenvolvimento espe
cializado do aparelho sexual e dos 
órgãos responsáveis pela fixação 
do parasita em seu hospedeiro. 
Por outro lado, ocorre com fre
qüência o desaparecimento ou a 
atrofia dos aparelhos digestivo, res-
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piratório e locomotor, do sistema 
nervoso e dos órgãos dos sentidos.

Nas tênias, por exemplo, a adap
tação parasitária é acentuada: pos
suem sistemas nervoso e muscular 
muito reduzidos, e não apresentam 
nem vestígios do sistema digestivo. 
Instalando-se no intestino humano, 
esse cestódeo* absorve os sucos ali
mentares do hospedeiro através das 
paredes de seu corpo.
__ Mais involuídos que as tênias 

são os crustáceos* cio gênero Sa- 
cullina, que parasitam caranguejos. 
O adulto assemelha-se a uma 
massa celular informe, semilíquida, 
que cresce pelo interior do caran
guejo como um câncer. Tam anha é 
a alteração sofrida por esse grupo, 
em sua adaptação a vida parasitá
ria, que sua classificaçao como 
crustáceo só é possível porque seus 
ovos dão larvas características 
desse tipo de animal. A larva 
adiantada da Sacullina fixa-se num 
caranguejo, perde suas patas, tórax 
e abdome, e fica reduzida a um 
saco oval, que contém o esboço das 
gônadas masculina e feminina. O 
conteúdo desse saco infiltra-se no 
interior do corpo do hospedeiro, 
onde vai crescendo lentamente.

A mosca australiana Ascodipte- 
ron fornece outro exemplo de ex
trema adaptação. Inicialmente, seu 
aspecto é o de qualquer mosca. De
pois de fecundada, procura um 
morcego e perfura-lhe a pele. Pene
tra em seguida nesse orifício, dei
xando apenas o abdome para fora, 
e começa a metamorfosear-se. As 
patas e as asas desaparecem, os 
olhos atrofiam-se, a cabeça e o tó
rax invaginam-se para o interior do 
abdome, ao mesmo tempo em que 
os órgãos reprodutores hipertro
fiam-se.

O sucesso do alojamento do pa
rasita num hospedeiro depende da 
eficácia com que agem as defesas 
voluntárias ou automáticas do or
ganismo atacado. No caso de de
fesa consciente, o hospedeiro

Um a larva m orta de lepidóptero serve de alim ento a duas larvas de dípteros 
larvevorídeos (em  cim a). A  saculina é um parasita de caranguejo.

A t r e p a d e ir a  "Cuscutu e u r o p w a "  i n t r o d u z  s u g a d o r e a  ( o )  no c a u le  d a  p la n t a  hospedeira para extrair sua linfa.

procura retirar o ectoparasita 
coçando-se com as patas, os dentes 
ou o bico. Contra os endoparasitas 
(os que se alojam no interior do 
corpo do hospedeiro), atuam quase 
sempre mecanismos internos de de
fesa. Com efeito, enzimas celulares, 
líquidos digestivos, anticorpos, gló
bulos brancos e células capazes de 
fagocitose constituem barreiras 
para a sobrevivência dos organis
mos parasitários.

Mas, em sua evolução, os parasi
tas desenvolveram mecanismos efi
cientes contra as defesas do hospe
deiro: camadas externas resistentes 
à atuação de enzimas (como nos 
fungos e bactérias); cutículas espes
sas (com que contam quase todas 
as lombrigas); cistos e cápsulas 
calcáreas; ventosas ou patas com 
forma de gancho (o que facilita a 
adesão às paredes intestinais do 
hospedeiro); enzimas que abrem 
caminho através dos tecidos da 
“vítima” ; etc.

A especialização, no entanto, faz 
com que, freqüentemente, o para
sita se adapte a uma única espécie 
de hospedeiro, ou mesmo a uma só 
região do corpo deste.

Os parasitas do homem

Os parasitas do homem incluem 
desde protozoários* até artrópo 
des*, e são o objeto de estudo da 
Parasitologia Médica.

Os protozoários parasitas vivem 
nas cavidades de certos órgãos dos 
homens, em seu sangue ou nos in 
terstícios de seus tecidos. Um deles 
é a Giardia lambria, que se aloj a no 
duodeno do hospedeiro, aderindo à 
mucosa intestinal por meio de uma 
ventosa. Provoca irritação e chega 
a causar quadro inflamatório (ente
rite). O parasita forma cistos que 
são eliminados com as fezes e 
transmitidos a outros indivíduos 
por meio da água e alimentos con
taminados.

O Trichomonas vaginalis vive 
sobre a mucosa da vagina (e even
tualmente na uretra do homem), 
sendo responsável por uma irrita 
çào local que se manifesta sob a 
forma de prurido e leucorréia, na 
mulher. (No homem raramente 
causa sintomatologia.) O Tricho
monas não forma cistos: sua trans
missão se faz através do coito ou 
de roupas contaminadas.

O Trypanosoma cruzi vive no 
interior de células musculares lisas 
ou das do sistema nervoso autô
nomo, sendo responsável pela 
doença de Chagas*.

As leishmânias, responsáveis pe
las leishmanioses*, sao protozoá
rios parentes dos Trypanosomas e 
vivem no tecido tegumentar (L. 
brasiliensis) ou ainda nas células 
do sistema retículo-endotelial (L. 
donovani).

Os plasmódios (Plasmodium vi- 
vax, P. falciparum  e P. malariae) 
são esporozoários parasitas das he- 
mácias; causam a malária*.

Outro esporozoário parasita dos 
tecidos do homem é o Toxoplasma 
gondii. Vive no interior dos gân
glios linfáticos e, em recém-nasci- 
dos, também no sistema nervoso 
central e na retina, sendo parasita 
intracelular restrito. No adulto, a 
toxoplasmose* não é g rave  —  
causa febre e astenia, e pode passar
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por um resfriado ou nem ser perce
bida. Nas formas congênitas (isto 
é, quando a criança é infectada 
ainda na fase intra-uterina), é res
ponsável por malformações como 
cegueira e microcefalia. Admite-se 

ue o Toxoplasma seja um coccí- 
eo que se instala nos intestinos de 

animais (inclusive dos domésticos). 
Todavia seu ciclo evolutivo e sua 
transmissão ainda não foram com 
pletamente esclarecidos.

Sob a designação genérica de 
“vermes” incluem-se varios ramos 
de metazoários, inúmeros dos quais 
parasitam o homem. São responsá
veis pelas verminoses* (como a es
quistossomose*, amarelão).

Muitas espécies de artrópodes* 
ectoparasitam o hbmem e, embora 
seus hábitos alimentares não cau
sem grandes danos ao hospedeiro, 
podem ser perigosos ppr transmiti
rem várias moléstias. E o caso dos 
hematófagos da ordem dos dípte- 
ros*, que inclui anofelinos (trans
missores da malária), culicíneos 
(da febre* amarela) e outros, res
ponsáveis por mais de uma centena 
de arboviroses.

A ordem dos hemípteros* tem 
seus representantes parasitas nos 
barbeiros (transmissores da doença 
de Chagas) e nos percevejos (Ci- 
mex lectularius), de hábitos domici
liares e hematófagos.

Entre os sifonápteros encon- 
tram-se a pulga comum (Pulex irri- 
tans) e a pulga do rato (Xenopsilla 
cheopis), __ esta responsável pela 
transmissão da peste*.

A Tunga penetrans é outra espé
cie de pulga parasita eventual do 
homem. Machos e fêmeas virgens 
vivem em lugares secos e arenosos. 
Ao serem fecundadas, as fêmeas 
enterram-se na pele do homem (òu, 
mais freqüentemente, do porco — 
são muito comuns em chiqueiros), 
deixando apenas a extremidade 
posterior em contato com o meio 
externo. E o popular bicho-do-pé, 
que se alimenta do sangue até atin
gir o tamanho de um grão de mi
lho. Ao desovar (para fora do 
corpo do hospedeiro), murcha e é 
expulsa — nao sem antes ter cau
sado alguns dias de irritação e 
coceira.

Duas espécies de anopluros (pio
lhos) ectoparasitam o homem: Pe- 
diculus humanus, o piolho-da-ca-

beca, e Phtirius pubis, o piolho 
pubiano ou chato. O primeiro vive 
na base dos fios de cabelos, onde 
a fêmea põe seus ovos (lêndeas). 
Desses ovos — que ficam firme
mente grudados aos cabelos — 
nascem ninfas que depois de um 
mês se tornam adultas. Vivem mais 
um mês, em média, sugando o san
gue do couro cabeludo. O piolho- 
da-púbis tem ciclo semelhante, mas 
vive principalmente sobre os pêlos 
do pubis ou das axilas.

À transmissão de qualquer des
ses piolhos é direta (de indivíduo 
para indivíduo) e decorrente de 
promiscuidade e hábitos higiênicos 
precários. A transmissão de rickett- 
sioses e do tifo exantemático pode 
estabelecer-se através de insetos.

Outro grupo de artrópodes para
sitas do homem são os carrapatos 
(aracnídeos da ordem Acarina). A 
espécie mais conhecida é o Am - 
blyoma cajennense, cujo adulto é 
denominado “ carrapato-estrela”. 
Suas larvas ficam aglomeradas em 
galhos de arbustos e aderem aos 
milhares em pessoas ou animais. 
As larvas são popularmente trata
das como “micuim”'ou “carrapato- 
pólvora”.

O Am blyom a  (a exemplo de ou
tros acarinos, como Boophilus, Ar- 
gas e Dermatocenlos) é veículo de 
algumas doenças —  notadamente 
o tifo — devido ao fato de mudar 
de hospedeiro durante sua evolução 
de larva a adulto.

Outra espécie de ácaro parasita 
do homem, o Sarcoptes scabiei, 
causa a sarna. Vive sobre a pele hu
mana, mas a fêmea, ao ser fecun
dada, começa a cavar extensos tú
neis sob a epiderme formando 
galerias onde desova. As larvas que 
saem desses ovos abandonam os 
túneis e passam a viver sobre a 
pele, até se transformarem em adul
tos, reiniciando o ciclo.

A sarna caracteriza-se pelo in
tenso prurido que causa, bem como 
pela presença de sulcos na pele, re
sultantes das escavações da fêmea. 
A transmissão da doença é direta, 
de indivíduo a indivíduo.

VEJA TAM BÉM : Evolução; In
fecciosas, Doenças; Mutualismo;' 
Simbiose.

Parentesco

No século XIX , durante a ex
pansão colonialista européia, o 
contato de culturas fez com que os 
cientistas sociais tomassem conhe
cimento de formas de organização* 
social bastante diferentes das 
ocidentais.

Relatórios, estudos de campo e 
registros de viajantes mostraram 
que, em certas sociedades, compbr- 
tamentos económicos, políticos e 
religiosos pareciam estar estreita
mente vinculados a relações de pa
rentesco. Para compreender a es
trutura dessas sociedades, os 
antropólogos consideraram como 
fundamental o estudo exaustivo do 
fenômeno.

Constatou-se que o parentesco 
não era definido por uma relação 
biológica, pois cada sociedade dife
renciava parentes e não-parentes 
por critérios específicos. Os habi
tantes das ilhas Trobriand, por 
exemplo, não admitiam qualquer 
relaçao de consangüinidade com os 
membros da família do pai: consi
deravam parentes apenas os da  li
nhagem* materna. Esse e outros 
casos mostraram cjuc parentesco e 
consangüinidade sao fenômenos di
versos.

Apesar de conhecerem esses da
dos, muitos antropólogos ainda 
acreditavam que a família* elemen
tar —  pais e filhos —  continha as 
relações básicas em torno das quais 
constituía-se o parentesco: descen
dência e filiação. Privilegiando-as, 
pretendia-se atingir critérios uni
versais que permitissem comparar 
os sistemas, bem como explicar sua 
diversidade e complexidade. Supu
nha-se que havia uma vinculação 
necessária entre laços biológicos 
universais e as relações de paren

tesco fundamentais, presentes na 
família elementar. Mas, como as 
diferenças entre os sistemas eram 
maiores que suas semelhanças, não 
se conseguiu obter uma explicação 
geral para a natureza do paren
tesco. Somente a análise do tabu do 
incesto esclareceria os fundamen
tos do fenômeno.

A família não é natural

A universalidade do tabu do in
cesto convenceu autores como Ed- 
ward Alexander Westermack 
(1862-1939) de que essa regra so
cial tinha causa biológica: o ho
mem sentiria um temor instintivo 
de manter relações sexuais com pa
rentes próximos e as normas que 
proíbem o contato expressariam 
esse medo. Outros estudiosos afir
mavam que a existência de um im
pulso incestuoso instintivo teria le
vado todas as coletividades a 
impedir as relações entre parentes 
consangüíneos próximos.

A análise do tabu do incesto já  
havia sido feita por Freud*. O cria
dor da psicanálise afirmara que o 
“temor do incesto” corresponde a 
uma exigência cultural da socie
dade, que dessa maneira se defende 
“contra a dilapidação, em benefício 
da família, de alguns interesses in
dispensáveis à sociedade para a 
criação de unidades sociais mais 
elevadas” .

Coube a Lévi*-Strauss mostrar o 
significado do tabu do incesto: ele 
constitui uma regra social privile
giada, que incide sobre um com
portamento natural e universal, 
como todos os instintos. O homem 
impõe normas e proibições a fenô
menos como as relações sexuais, 
que a princípio dependem da natu
reza. Esta nao determina os parcei
ros : estudos com macacos demons
tram o caráter aleatório do seu 
acasalamento. Na sociedade hu
mana, é nesse campo indetermi
nado que a cultura intervém paraAs larvas da tènia (cisticercos) abrigam-se no tecido muscular do boi.
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estabelecer uma organização dife
rente, qualitativamente mais com
plexa.

Razões de ordem natural não 
podem explicar a origem da proibi
ção do incesto. Segundo Lévi- 
Strauss os geneticistas mostraram 
que os efeitos negativos dos casa
mentos consangüíneos já  teriam 
desaparecido, se não houvesse a in
terdição, pois seriam autom atica
mente eliminados pela seleção 
natural.

A troca de mulheres

Ainda que organize as relações 
entre os sexos, a cultura não impõe 
um padrão único: cada sociedade 
interfere à sua maneira, provo
cando o aparecimento de diferentes 
sistemas de parentesco. Contudo, 
todos promovem um intercâmbio 
entre famílias, na medida em que 
os homens de um grupo devem pro
curar mulheres de outro e vice- 
versa.

Mais essenciais do que a filiação 
e a descendência, que impressiona
ram os primeiros analistas do pa
rentesco, são as relações de aliança 
que aparecem como fundamento da 
constituição do grupo familiar. O 
tabu do incesto corresponde a uma 
lei que impõe uma reciprocidade na 
troca de mulheres: se um homem 
(A) não pode casar-se com sua 
irmã (B) e a entrega a outro homem 
(C), este, por sua vez, terá que doar 
sua irmã (D) a outro homem, talvez 
(A). Na verdade, os sistemas de pa
rentesco correspondem a sistemas 
de comunicação entre as diferentes 
famílias e destinam-se a regular a 
troca de mulheres na sociedade.

Quando se proíbe o casamento 
entre duas ou mais categorias de 
pessoas, delimitam-se ao mesmo 
tempo todas as outras entre as 
quais as uniões são possíveis. Algu
mas sociedades chegam a indicar 
os matrimônios preferenciais. 
Quando Margareth Mead* pergun
tou a um chefe de clã Arapesh o 
que ele responderia se um ae seus 
filhos quisesse casar-se com a irmã, 
o nativo disse: “ O quê? Queres ca
sar com tua irmã? Será que não 
compreendes que se casares com a 
irma de outro homem e outro ho
mem com tua irmã, tu terás dois 
cunhados, ao passo que se casares 
com tua irmã não terás nenhum? 
Com quem irias caçar, quem te aju
daria a cultivar tua horta e a quem 
irias visitar?”

Assim, a proibição do incesto 
cria a dependência mútua entre as 
famílias, forçando-as a gerar outras 
a fim de garantir e perpetuar a vida 
social. O tabu permite dessa ma
neira a passagem da determinação 
natural da  consagüinidade para o 
fato cultural da aliança.

Um sistema de parentesco cor
responde a um sistema simbólico 
de representações, cuja função ê es
tabelecer relações sociais através 
de certas modalidades de aliança. 
Por isso Lévi-Strauss explica que a 
unidade básica do parentesco não 
é constituída por pai, mãe e fi
lhos, mas irmão, irmã, pai e filho. 
Para que se caracterize uma estru
tura de parentesco é necessário que 
estejam presentes os três tipos de 
relações familiares que sempre apa- 
recem  n a  so c ie d ad e  h u m a n a : de

consangüinidade (irmão-irmã), de 
aliança (esposo esposa) e de filia
ção (pais e filhos).

Utilizam-se varios critérios para 
diferenciar os sistemas de paren
tesco. A modalidade como cada 
sistema traça a descendência cons- 
titue sua base de identificação e ca
racterização.

Os sistemas terminológico e de 
atitudes do parentesco nem sempre 
são correspondentes: não há uma 
relação direta e mecânica entre a 
terminologia com que os membros 
da sociedade designam-se m utua
mente e seu comportamento efe
tivo. Mas há sempre uma interde
pendência entre esses aspectos.

Um dos critérios aplicados para 
distinguir os sistemas é a forma da 
família. Quanto ao número de côn
juges ela pode ser monogâmica 
(dois cônjuges) e poligâmica (vá
rios cônjuges). Conforme a residên
cia, pode ser patrilocal ou virilocal 
(residência na aldeia do pai), matri- 
local ou uxorilocal (aldeia da mãe), 
avuncolocal (aldeia do tio ma
terno), neolocal (os cônjuges for
mam um novo grupo residencial), 
duolocal e bilocal.

Se a descendência é traçada pelo 
lado materno e paterno, o sistema 
é bilateral ou bilinear; se por um só 
lado, é unilinear (quando materno, 
matrilateral ou matrilinear; quando 
paterno, patrilinear ou patrilateral). 
Quanto ao casamento*, o sistema 
pode ser endogâmico ou exogãmico 
(dentro ou fora do grupo de refe
rência particular definido pela so
ciedade), prescrito ou preferencial.

Uma outra tipologia tem como 
critério a relação do indivíduo com 
seus parentes lineares e colaterais. 
Os primeiros pertencem á sua linha 
ascendente ou descendente; os ou
tros não. Distinguem-se assim os 
sistemas descritivos — em que os 
parentes lineares são diferenciados 
dos colaterais —  e os classificató- 
rios, que agrupam alguns ou todos 
os colaterais aos lineares.

A maneira como a pessoa se di
rige aos primos paralelos (filhos da 
irmã da mãe ou do irmão do pai) 
e cruzados (filhos da irmã do pai 
ou do irmão da mãe) fornece outro 
critério diferenciâdor. Há três siste
mas clássicos: o esquimó, o ha
vaiano e o iroquês. 0  primeiro é 
descritivo e distingue irmãos e pri
mos; no segundo, o mesmo termo 
designa irmãos e primos; no iro- 
quès, o termo irmão designa os pri
mos paralelos, mas há outros para 
diferenciar os primos cruzados.

Costuma-se também utilizar 
como princípio classificatório a 
forma como são designadas as mu
lheres da geração imediatamente 
anterior de um indivíduo. No sis
tema linear, tanto^ a irmã do pai 
como a da mãe são chamadas de 
tia; no geracional, ambas são deno
minadas mãe. No sistema de fusão 
bifurcada, a irmã da mãe é desig
nada por mãe e a do pai, por tia. 
E no sistema colateral^ bifurcado 
as irmãs do pai e da mãe são cha 
madas simplesmente irmãs do pai 
e irmãs da mãe.

VEJA TAM BÉM : Casamento
Cia: Família; Linhagem; Organi
zação Social.

Lévi-Strauss definiu o parentesco: é uma estrutura delim itada pelas normas 
de casam ento. (Esquem a de união conjugal entre primos cruzados.)

O tabu do incesto faz do casam ento um a aliança social de duas fam ílias.

A  hom em  

O  mulher

b - O  marido e  mulher 

A O  irmão e  irmã
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Paris

Com mais de 2 OOO anos de exis
tência, Paris é uma moderna cidade 
antiga: sob construções medievais 
e arenas romanas, correm trens de 
uma das mais complexas redes de 
metrô do mundo: 169 km de linhas 
de ferro subterrâneas tentam garan
tir o trânsito urbano, e seis grandes 
estações ferroviárias ligam a me
trópole ao resto do país e a quase 
todas as capitais do continente.

Paris é mais do que capital da 
França: um imenso contingente de 
estrangeiros, composto de traba
lhadores de países vizinhos, estu
dantes do mundo inteiro e exilados 
políticos, desembarca anualmente 
nessa cidade, conferindo-lhe um as
pecto extremamente cosmopolita.

A região parisiense, constituída 
pela cidade e seus departamentos, 
ocupa 2,2% do territorio francês, 
concentrando 18,6% da população 
do país —  9 520 674 habitantes em 
1970. Só a cidade, ocupando dois 
milésimos da superfície da França, 
possuía no mesmo ano 2 590 771.

Paris conta atualmente com três 
aeroportos (Orly, Le Bourget e 
Charles de Gaulle) e um sistema de 
canais no Baixo Sena (comunican
do-se com o canal da Mancha), que 
transformaram a grande capital 
numa cidade aberta, considerada 
“o coração da Etiropa”.

Um documento histórico

Se Paris apresenta característi
cas que a igualam às grandes cida
des do mundo, possui, por outro 
lado, fatores completamente distin
tivos. Seu passado confunde-se 
com toda a -história da civilização 
ocidental.

Quando as legiões romanas in
vadiram o território que viria a ser 
a França (chamado Gália na 
época), Paris não passava de uma 
aldeia habitada desde 3 a.C., pelos 
parísios, uma das tribos gaulesas. 
O núcleo central da população con
centrava-se na ilha fluvial de Luté- 
cia (no Sena), conhecida depois 
como Ile de la Cité.

Os parísios ofereceram forte re
sistência à invasão romana, co
mandada por Tito Labieno (? — 
45 a.C.), lugar-tenente de Júlio Cé
sar*. Essa resistência, entretanto, 
não conseguiu impedir que Roma 
subjugasse a região e estabelecesse 
na ilha de Lutécia um grande cen
tro comercial.

Com as invasões bárbaras. Paris 
foi ameaçada de destruição pelas 
tribos chefiadas por Atila*. Entre
tanto, uma jovem de nome Gene- 
viève (que teria vivido entre os anos 
de 422 e 5 12) chamou a população 
à resistência, neutralizando a incur
são dos hunos. Os francos*, porém, 
não encontrariam resistência, o que 
possibilitou uma acomodação mais 
ou menos pacífica entre esses inva
sores catolicos e os habitantes 
primitivos.

Desde o início, o rei franco Cló- 
vis* I procurou fazer de Paris uma
g ra n d e  c id ad e , fu n d a n d o  a a b a d ia
de Sainte Geneviève. Seu filho

Ediffcios modernos e antigas catedrais confundem -se na vibração cosmopolita da grande m etrópole francesa.

Iniciado em  1 8 9 8 . o m etrô de Paris serve a zona urbana e os subúrbios.

Childeberto, que reinou entre os 
anos de 551 e 558, não mudou de 
orientação: na margem esquerda 
do Sena fez instalar uma outra aba
dia, a de Saint Germain-des-Près 
(quase destruída pelos normandos 
no ano de 886). As abadias consti
tuíam os maiores mosteiros e cen
tros da administração religiosa.

A capitai do reino

Na dinastia dos Capetos — a 
terceira dos príncipes franceses — 
a cidade de Paris já  se consolidara 
como capital do reino. A partir do 
século XII começou a ter uma ad 
ministração municipal.

A época corresponde ao grande 
desenvolvimento material e intelec
tual da França, quando o Rei Fi
lipe* Augusto iniciou a pavimenta- 
çao das principais ruas de Paris e 
a construção do Palácio do Louvre. 
A edificação da Catedral de Notre 
Dame iniciada em 1163 e con
cluída em 1250 (dirigida pelo Bispo 
Maurice de Sully) e o erguimento 
de uma nova cinta de muralhas em 
torno da cidade também são obras 
da terceira dinastia.

Mas a Universidade de Paris — 
Sorbonne — foi instalada em 1215, 
durante o reinado de Luís* IX (de
pois canonizado como São Luís), 
atendendo ao projeto do capelão 
real Robert de Sorbon. O mesmo 
rei mandaria erguer a Santa C a
pela, lugar destinado às relíquias 
da Terra Santa, em meio às cam pa
nhas das cruzadas*.

Depois do reinado de Carlos* V 
(1364/80), que fez construir a Bas
tilha e recuar as muralhas da ci
dade até a região onde surgiriam os 
“Grandes Boulevards” , Paris e a
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Os "cafés" são portadores da herança das antigas tavernas e hospedarias. Apesar dos supermercados, fazer com pras na rua ainda é um costum e vivo.

França conheceriam anos difíceis 
de guerra com a Inglaterra: em 
1418 a capital foi sitiada e vencida 
pelos borgonheses (aliados dos in
gleses), tornando-se sede dos reis 
ingleses Henrique V e Henrique* 
VI. A cidade somente seria recon
quistada' pelos franceses em 1436.

Sangue e guerras religiosas

Paris viveu o século XVI — 
época das Grandes Navegações e 
da Renascença —  sem as glórias 
das cidades italianas, portuguesas e 
espanholas. Somente sob o governo 
de Francisco* I e de Catarina de 
Médici* conheceu algum esplendor 
nas construções arquitetônicas e 
nas artes. Fora isso, tornou-se 
palco de guerras religiosas freqüen
temente apontadas como obstácu
los ao desenvolvimento do Estado 
e responsáveis pela fraca posição 
da França nos grandes empreendi
mentos comerciais da época. No 
mesmo século, a cidade serviu de 
cenário à m atança da Noite de São 
Bartolomeu (24-8-1572), ao as
sassínio de Henrique III (1589) e 
ao terrível cerco imposto aos pari
sienses por Henrique* IV, que du
rou quatro anos.

Centralização política

O caráter centralizado do poder 
monárquico francês possibilitou a 
progressiva concentração das for
ças econômicas, políticas e cultu
rais do Estado em um núcleo buro
crático. Dessa forma, Paris 
assumiu as características de cen
tro urbano e as linhas gerais da  fu
tura metrópole.

O monarca absolutista Luís* 
XIV, por causa da insurreição da 
Fronda contra o Cardeal Maza- 
rino*, seu preceptor, negou-se a re
sidir em Paris, onde moravam os
burgueses que particip; 
“sangrento episódio”. EiTitretanto,

não pôde fechar os olhos ao desen
volvimento urbano e cultural que 
as novas classes proporcionavam à 
cidade e acabou cedendo às neces
sidades do serviço público. Desse 
modo, durante seu governo deu-se 
atenção a grandes obras como a 
colunata do Louvre, a praça Ven- 
dôme, a praça das Vitórias e as 
portas de Saint Denis e Saint M ar
tin. Criou-se também a Lieute- 
nance Générale de Police (1667) e 
os departamentos de limpeza e ilu
minação públicas. Além disso, fo
ram pavimentadas várias ruas. A 
cidade tinha na época uma popula
ção de 550 000 habitantes.

Luís* XV (1715/74) também 
compreendeu a necessidade de 
atender aos reclamos das popula
ções urbanas, que poucos anos de
pois de seu reinado alcançariam 
pleno poder, conquistando o domí
nio político. Além de ordenar no
vos serviços públicos, fez empreen
der magníficas construções, como 
a praça da Concórdia, a nova 
Igreja de Santa Genoveva (Pan
teão), as escolas militar e de direito 
e o Haullé au Blé, que viria a trans
formar-se na Bolsa de Comércio.

A partir da revolução burguesa 
de 1789, estavam vencidas pratica
mente todas as barreiras que impe
diam o livre desenvolvimento capi
talista e o crescimento urbano.

Mercado e mão-de-obra

O período napoleônico assiste à 
realização de grandes obras públi
cas: Napoleão imita os imperado
res romanos construindo arcos 
como o do Triunfo, na place de l’É- 
toile; ergue as pontes de Austerlitz 
e de Iena, os cemitérios de Père La- 
chaise e Montmartre, e a coluna de 
Vendôme.

_ Com a evolução industrial dos 
séculos X IX  e XX, a maior parte 
das fábricas foi instalada em Paris, 
onde se encontravam concentrados No bairro dos artistas plásticos, um  festival perm anente. (M ontm artre .)
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o mercado, a mão-de-obra e a in- 
fra-estrutura necessária à produ
ção. No início, a capital desta
cou-se internacionalmente pelos 
bens de luxo produzidos de ma
neira quase artesanal; mais tarde, 
com a Revolução Industrial*, o de
senvolvimento dos transportes fer
roviários e a exploração de jazidas 
de carvão, implantou-se a grande 
indústria.

Na década de 1970, Paris reunia 
cerca de um quarto das atividades 
comerciais do país, era o maior 
mercado agrícola atacadista e o 
principal centro turístico da 
França. Representava o grande nú
cleo da vida política, administra
tiva e financeira (movimentando 
aproximadamente 95% das ações 
francesas).

Problemas e planejamento

Os problemas de Paris não são 
do século XX: em 1859, época em 
que parte das comunas suburbanas 
foram integradas à capital fran
cesa, a concentração humana ga
nhou uma intensidade tão grande 
que os administradores viram-se 
obrigados a pensar em termos de 
planejamento.

Mas a primeira interferência ofi
cial no crescimento da cidade 
deu-se em 1928, com a criação do 
Comitê Superior para o Desenvol
vimento e Organização Geral da 
Região de Paris, sob responsabili
dade do Ministério do Interior. 
Quatro anos mais tarde, foi apro
vada a lei criando um plano de de
senvolvimento. E em 1935 estabe
leceram-se as regras gerais de 
planejamento da região.

Mesmo assim, não foi possível 
impedir o crescimento irregular da 
cidade: os órgãos de planejamento 
não conseguiam frear a especula
ção imobiliária nem o acesso de 
correntes populacionais para a ca
pital, onde podiam ser obtidos 
os empregos melhores e mais bem 
remunerados.

Em 1960, o governo aprovou o 
Plano para o Desenvolvimento Ge
ral (Padog), visando a um melhor 
aproveitamento dos 1 200 km2 ur
banos: foi definida uma zona, fora 
da qual não se poderia construir 
sem a permissão dos organismos 
especializados.

Um ano mais tarde, foi criado o 
Distrito da Região de Paris (com
preendendo a cidade e os departa
mentos de Seine-et-Marne, Seine- 
et-Oise e Seine) — um círculo de 
quase 60 km de diâmetro, onde vi
viam mais de 9 milhões de pessqas. 
O principal objetivo era superar a 
antiquada organização administra
tiva diluída em departamentos ur
banos e rurais, cantões, comunas 
suburbanas e comunas da cidade. 
A multiplicidade de autoridades lo
cais forçava a pulverização do or
çamento e criava empecilhos ao 
progresso. Além disso, devido à 
sua posição dominante na esfera 
nacional, Paris deveria ser remode
lada de forma a atender não apenas 
a seus habitantes, mas a todas as 
regiões ligadas a ela. Visando à re- 
formulaçao foi organizado o Dis
trito de Paris, que abrange 1 350 
comunas (mais de mil são rurais). 
É um órgão administrativo para 
coordenar a ação governamental

Os luxuosos espetáculos do M oulin Rouge (em  cim a) e a tradição boêm ia  
de Montmartre (embaixo) atraem, todo ano, grande multidão de turistas.

nas áreas do planejamento e estu
dar os problemas a ele relaciona
dos; coordenar a distribuição de re
cursos financeiros para solução dos 
problemas; e propor planos gerais 
de desenvolvimento global (urbano 
e rural).

O Distrito é composto por uma 
Comissão Diretora com 28 repre
sentantes locais eleitos, agrupados 
em comissões de Planos, Progra
mas e Projetos, de Administração 
e Finanças. Tem ainda uma Dele
gação Geral com cem membros 
que funciona no Instituto de Plane
jamento Urbano e Rural e na Re
partição de Desenvolvimento da 
Terra para a Região de Paris. 
Conta também com um Conselho 
Consultivo Econômico e Social, 
que inclui representantes de sindi
catos, firmas comerciais, profissio
nais liberais e técnicos.

A região urbana da capital fran
cesa deixa transparecer traços ge
rais de todo seu passado, contras
tando com edificações modernas 
que passaram a substituir os velhos 
prédios de estilo art noveau.

A parte antiga da cidade não 
mudou muito desde meados do sé
culo XIX, embora apresente alguns 
prédios mais altos, contrariando os 
planos oficiais de modernização, 
que previam um limite de oito an
dares para os edifícios.

A expansão maior ocorreu na 
periferia, onde se distinguem duas 
faixas suburbanas. A mais próxima 
do núcleo central é servida por tre
chos terminais das linhas do metro
politano. Corresponde a Saint De- 
nis, Pantin, Ivry, Charenton e 
Clichy, entre outros pontos de cres
cimento já  estacionado. A outra 
faixa suburbana engloba antigas lo
calidades independentes, como Ar- 
genteuil e Cnoisy-le-Roy, e um 
grande pólo de crescimento repre
sentado pelo foco de aglutinação de 
novas indústrias.

Nos subúrbios localiza-se a 
maior parte das fábricas. Apesar 
da fama internacional dos produtos 
parisienses nos setores de moda e 
perfumaria, há uma importante 
produção de automóveis, aviões, 
material de transporte, material elé
trico, óptica, alimentação e edito
rial. O artesanato e a pequena in
dústria encontram-se principal
mente nos terceiro e quarto Distri
tos, podendo ser vistos em grandes 
quantidades ao longo do Sena.

O maior número de monumentos 
e o centro das atividades comer
ciais localizam-se à direita do rio 
Sena, limitados por palácios e 
boulevards.

As residências mais pobres for
mam densos blocos nas zonas 
norte e leste. Casas e edifícios de 
apartamentos da classe média po
dem ser encontrados na parte sul, 
enquanto residências mais luxuosas 
são as de oeste, na área que mar
geia o Bois de Boulogne.

No setor de águas e esgotos, Pa
ris conta, além de poços artesianos 
e dos rios Sena e M ame, com uma 
extensa rede de aquedutos e canais 
subterrâneos. A rede de esgotos, 
uma das maiores do mundo, tem 
quase 200 km de galerias.

VEJA TAM BÉM : França.

A intensa atividade da cap ital, contrapõem -se as águas calm as do Sena.
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Parlamentarismo

Governo parlamentar, no sen
tido mais §eral, é aquele em que 
existe um orgão especializado — 
Congresso ou Parlamento —  no 
qual as decisões são tomadas me
diante um processo de deliberação. 
Porém, em sentido mais estrito, 
parlamentarismo designa o sistema 
de governo em que o Gabinete (re
presentado pelo primeiro-ministro) 
e diretamente responsável perante o 
Parlamento, que pode destituí-lo a 
qualquer momento e, portanto, de
tem indiscutível primazia na con
dução da vida política. Opõe-se por 
isso ao presidencialismo*, onde 
um a rígida separação de funções e 
poderes impede o Parlamento de 
imiscuir-se na constituição do go
verno ou Ministério.

Esse sistema originou-se na vida 
política britânica do século XVIII. 
A partir da Revolução Gloriosa 
(1688), o monarca passou a incum
bir-se da administração da defesa e 
da política exterior; a função legis
lativa e a tributante eram próprias 
do Parlamento. Daí a necessidade 
de entendimento e colaboração en
tre o rei e o Parlamento, a partir 
da qual o chefe de Estado passou 
a formar seu Ministério com ele
mentos pertencentes à corrente do
minante nas câmaras.

Com a morte da Rainha Ana 
(1665-1714), a sucessão hereditária 
trouxe ao trono inglês príncipes 
alemães da casa de Hanôver, que, 
desconhecendo os interesses e 
mesmo a língua nacionais, coloca
ram em mãos de um de seus minis
tros a orientação geral do governo 
e a presidência dos conselhos de 
Estado. Surge dessa forma a figura 
do primeiro-ministro como cabeça 
do governo, que poderia ser ou nao 
mantido no cargo, segundo a von
tade do soberano.

O Parlamento era o substituto 
do chefe de Estado nas decisões 
políticas e, com isto, procurou gra- 
dativamente impor sua orientação 
ao Ministério, exigindo a renúncia 
do ministro que dela se desviasse 
(medida extensiva ao Ministério 
como um todo). Nesse modelo clás
sico, o Poder Executivo* apresenta 
uma estrutura dualista, onde o 
chefe de Estado possui a função de 
representação de cerimonial e de 
conselho.

As regras estruturais do regime 
parlamentarista são: a eleição ou 
aprovação do Gabinete, com acei
tação do programa pela maioria 
parlamentar; o exercício das fun
ções governamentais por um G abi
nete ou Conselho de Ministros che
fiados por um primeiro-ministro, 
que, como chefe de Estado, tem 
suas atribuições discriminadas li
mitativamente; a responsabilidade 
política do Gabinete perante o Par
lamento; a formação do Gabinete 
por elementos representativos do 
partido majoritário ou das coliga
ções partidárias que formem a 
maioria parlamentar; e o entrelaça
mento de atribuições entre a Câ
m ara e o Gabinete, no tocante às 
funções legislativas.

De 1918 a 1930, o parlamenta
rismo foi adotado pela Repúbli
ca de Weimar, na Alemanha. O 
mesmo viria a acontecer, posterior
mente, na França. Entretanto, nes
ses dois casos, os diversos partidos 
não chegaram a acordos, daí resul
tando freqüentes crises na composi
ção dos governos.

Dessas experiências históricas 
evoluíram concepções de governo 
diferentes do^parlamentarismo tra
dicional britânico, como aquelas 
que se voltaram para um presiden
cialismo forte ou, como no caso so
viético, para um tipo de sistema ba
seado numa única pirâmide, rejei
tando explicftamente a separação 
de poderes.

Na Alemanha, após a Segunda 
Guerra Mundial (1939/45), foi 
adotado o voto construtivo de des
confiança, uma cláusula segundo a 
qual o voto de desconfiança que 
obriga à renúncia do primeiro-mi
nistro deve indicar simultanea
mente seu sucessor. Desse modo, a 
própria dificuldade de chegar a um 
acordo positivo coloca obstáculos 
para o emprego do instrumento.

A realidade política, porém, 
muda continuamente, e leva às ve
zes a um modo de funcionamento 
contraditório com a aparência for
mal. Assim, a teoria do parlamen
tarismo é anterior ao surgimento 
dos modernos partidos políticos. 
Na Inglaterra, estes se desenvolve
ram de maneira tão coesa que a 
responsabilidade do Gabinete pe
rante o Parlamento coincide com a 
liderança do primeiro-ministro so
bre seu partiao. Nos Estados Uni
dos, onde o sistema parlamenta
rista formalmente nunca existiu, a 
dependência do Executivo em rela
ção ao Congresso, em matéria or
çamentária ou financeira, aliada a 
um sistema de partidos muito me
nos coesos, tornou o governo norte- 
americano, na prática, de certo 
modo mais próximo do antigo ideal 
parlamentarista, que enfatiza a res
ponsabilidade do Executivo pe
rante a instituição parlamentar, ou 
seja, perante um órgão formal e es
pecializado de deliberação.

No Brasil, houve dois períodos 
parlamentaristas. O primeiro, ocor
rido durante o império, foi na reali
dade um regime aparente, porque a 
força dos Gabinetes dependia da 
boa disposição do imperador, e a 
importância das eleições era 
mínima. O parlamentarismo tornou 
a ser posto em prática de 1961 a 
1963, como uma solução de emer
gência para uma crise política. Im
plantado pela Emenda Constitucio
nal n° 4 à Constituição de 1946, 
funcionou apenas como um meio 
de tornar possível a posse do vice-

Í»residente na presidencia —  não 
oi, portanto, o resultado de uma 

convicção política amadurecida, e 
cedeu novamente lugar ao presi
dencialismo, mediante plebiscito, 
uma vez superada a crise que lhe 
dera origem.

VEJA TAM BÉM : Democracia; 
Estado; Executivo, Poder; Federa
lismo; Judiciário, Poder; Legisla
tivo, Poder; Liberalismo; Partido 
Político; Presidencialismo; Repre
sentação.Inglaterra: prim eira vitória do parlam entarism o. ("Houses of P arliam ent".)

Com o m onarca absolutista. Luis XV dirigia-se ao Parlam ento de Paris ape
nas para im por, sem discussões, suas próprias leis (s6c. X V II I) .

Antes da consolidação do absolutismo, o Im perador do Sacro Im pério era 
escolhido por um colegiado da nobreza, os Príncipes Eleitores (séc. X V II).
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Parnasianismo

A “ arte pura” e “ arte pela arte” 
foram expressões que marcaram ó 
Parnasianismo, movimento literá
rio surgido na França (durante os 
últimos anos do império) em oposi
ção aos exageros sentimentais a 
que tinha chegado o Romantismo*. 
Em 1866, aparecia em Paris uma 
seleção de poesias, em dezoito 
fascículos, de jovens poetas princi-

Eiantes que se reuniam em torno de 
ecomte de Lisle* desde 1861. O 

título da antologia, Le Parnasse 
Contemporain (O Parnaso Con
temporâneo), daria o nome ao mo
vimento, que nunca teve caráter 
oficial. Sua difusão deveu-se mais 
às publicações dos jovens poetas, 
que reconheciam como mestres 
(além de Lecomte de Lisle) Théo- 
phile Gautier*, Théodore Faullain 
de Banville* e Charles-Pierre Bau- 
delaire*. O nome Parnasse (em por
tuguês, “ Parnaso”) tem sua origem 
em Parnassus, monte da Fócida, na 
Grécia, onde, segundo a lenda, resi
diam as Musas. Por extensão, era 
considerado a morada simbólica 
dos poetas, designando também o 
conjunto de poetas de uma nação.

Sem intenções polêmicas ou ino
vadoras, o movimento não teve um 
verdadeiro sentido programático 
— o que unia os parnasianos era 
uma afinidade de gostos e atitudes, 
sintetizada no repudio ao sentimen
talismo e ao subjetivismo românti
cos. Essa flexibilidade permitiu que 
participassem do Parnasianismo 
poetas de temperamento e vida bas
tante diversosj como Sully-Prud- 
homme*, Jose Maria Heredia*, 
François Copée (1842-1908), e 
Anatole France*.

Abolindo o transbordamento 
afetivo dos românticos, os poetas 
parnasianos propunham uma arte 
alheia a qualquer forma de utilita
rismo, e gue nao tivesse outro obje
tivo senao a expressão do belo. 
Uma arte mais digna e dignificante, 
onde a poesia não teria por finali
dade exprimir as inquietações e os 
sofrimentos individuais. Aproxi
mando-se das tradições da poesia 
clássica francesa dos séculos XVI 
a XVIII, os parnasianos reconhe
cem instintivamente nela um cami
nho mais seguro do que os confu
sos atalhos desbravados pelos 
românticos durante a primeira me
tade do século XIX.

Mais do que uma perfeição esté
tica, a beleza passou a ser conside
rada um valor essencial e eterno, 
acima do bem e do mal, das pai
xões e mesmo das tradições éticas 
e sociais. Concebendo a poesia 
como um estado de harmonia, re
sultado exclusivo de imagens e mo
tivos culturais, excluída portanto 
da esfera intima e confusa da vida 
cotidiana, os parnasianos viam em 
românticos como Alphonse de La- 
martine* e Alfred de Musset* 
exemplos de antipoetas, por have
rem misturado à arte a realidade 
contingente da vida.

Somente a publicação das anto
logias atestou a vitalidade poética 
do Parnasianismo francês, que, a

Na morada simbólica dos poetas, a beleza constituía um valor essencial e eterno, alheio à vida cotidiana.

Lecomte de Lisle, Théodore de Banville, Thèophile Gautier e Charles Baude 
laire foram os mestres que inspiraram os jovens poetas parnasianos.

rigor, durou apenas um decênio: 
em 1871 saía um segundo Parnasse 
e em 1876 um terceiro e último; 
logo em seguida o grupo desmem
brou-se.

Em seus aspectos positivos, o 
movimento representou a exigência 
de desenvolver na arte um valor em 
si mesmo (que os românticos, no 
fervor da rebelião contra as antigas 
regras estéticas, tinham “contami
nado” com elementos pesados e 
vulgares da vida real). No entanto, 
esse culto parnasiano da forma, do 
belo em si, levou a uma ostensiva 
indiferença para com as transfor
mações políticas e sociais do 
século.

O Parnasianismo no Brasil

No final da década de 1880, a 
escola “subjetiva” deixara de exis
tir, no Brasil. Mas o Parnasianismo 
ainda não havia surgido. Para sua 
manifestação no Brasil contribuí
ram Artur de Oliveira (1851-1882) 
e, indiretamente, Machado de As
sis*, bem como, por meio de seus 
livros, Gonçalves Crespo* e Luís 
Guimarães*. A partir de 1877, a in
fluência de Artur de Oliveira sobre 
os novos poetas brasileiros foi con
siderável. Era através dele que che
gavam da capital francesa as novi
dades literárias, e foi por ele que 
chegou o Parnasianismo, com o 
culto a Thèophile Gautier, Lecomte 
de Lisle, Théodore de Banville e 
Sully-Prudhomme.

Marcando no Brasil um longo 
período da vida literária, o Parna
sianismo estendeu-se até 1893; no 
entanto, continuou subsistindo du
rante os períodos em que domina
ram o Simbolismo* e mesmo o Mo
dernismo*, como uma subescola.

Apresentou três características 
dominantes: realismo, universa
lismo e esteticismo. Desenvolvendo 
versos impassíveis e perfeitos, os 
parnasianos brasileiros cantavam 
fatos históricos e fenômenos natu
rais com uma forma rigorosa, ins
pirados em motivos clássicos. A  
poesia era descritiva, com exatidão
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Olavo Bilac foi uma das principais figuras da poesia parnasiana no Brasil.

e economia de imagens e metáfo
ras. Essa espécie de realismo classi- 
cizante teve um campo fértil no 
país, provavelmente pela facilidade 
que se encontrou no domínio dessa 
estética mais formal e técnica do 
que de inspiração.

Entre os maiores poetas parna 
sianos do Brasil estao Olavo Bi
lac*, Alberto de Oliveira*, Rai
mundo Correia* e Vicente de 
Carvalho*. Outros poetas da gera
ção parnasiana — entre os quais 
Artur Azevedo*, Guimarães Pas
sos (1867-1900), Luís Murat* e 
Raul Pompéia* — não tiveram a 
importância dos anteriores. O 
mesmo pode ser dito dos parnasia
nos tardios, que estrearam após o 
advento do Simbolismo; mas, em 
virtude de_aspectos formais de suas 
composições, salientaram-se M aga
lhães de Azeredo (1872-1963), 
Francisca Júlia* e Goulart de An
drade (1881-1936).

Características 
da forma parnasiana

De modo geral, os poemas par
nasianos, quanto à expressão, re
portam-se a sentimentos e estados 
subjetivos de espírito, mas deles ex
cluindo qualquer “sentimentali
dade” romântica. Entre as formas 
poéticas, o verso alexandrino (que 
começara a ser usado no Brasil pe
los últimos românticos) foi o mais 
usual. O verso decassílabo, muito 
monótono entre os românticos, é 
empregado pelos parnasianos com 
maior vivacidade. Ao contrário do 
verso romântico, que às vezes pare
cia frouxo, o verso parnasiano era 
freqüentemente duro, áspero e 
cheio de tônicas.

Condenavam-se as rimas pobres

e homofônicas; a rima rara vai ser 
uma preocupação constante, de 
preferencia combinando categorias 
gramaticais diferentes; um substan
tivo devia rimar com um adjetivo, 
um verbo, um advérbio, e não com 
outro substantivo. E o que acon
tece, por exemplo, nessa passagem 
de A  um Poeta, de Olavo Bilac: 
“Mas que na forma se disfarce o 
emprego [substantivo] Do esforço; 
e a trama viva se construa [verbo] 
De tal modo, que a imagem fique 
nua [adjetivo]. Rica mas sóbria, 
como um templo grego [adjetivo]” .

Com o privilégio das formas fi
xas, o Parnasianismo é o reinado 
do soneto, que foi empregado não 
só em suas formas regulares, mas 
em quase todas as modalidades 
possíveis, com exceção das pre- 
ciosísticas.

Da Europa são trazidas velhas 
formas como por exemplo o rondei, 
o rondó, o pantum (de origem ma- 
laia, vulgarizado por Vítor Hugo* 
e Leconte de Lisle) e o gazel (de 
origem árabe), ao mesmo tempo 
que se rejuvenescem formas cadu
cas da língua.

O Parnasianismo no Brasil cons
tituiu assim, uma disciplina estilís
tica de grupo, de feiçao clássica, 
com leis precisas e rigorosas, como 
a da economia de meios. A objeti
vidade não foi seu traço definidor, 
nem o cientificismo e a descrição 
realística do cotidiano e da vida 
nas cidades. Na verdade, foi mais 
um rótulo abrangente do que uma 
exata correspondencia ao Parnasia
nismo francês.

VEJA TAM BÉM : Brasil— Litera
tura; Romantismo.

Parsismo

Os pársis constituem um dos 
dois únicos remanescentes (o outro 
são os gabars) do zoroastrismo*, 
religião dos antigos persas*. Mais 
de 100 000 seguidores vivem sobre
tudo em Bombaim (índia) e algu
mas cidades e aldeias próximas. 
Suas origens não são conhecidas 
com precisão: o único documento 
nesse sentido é uma história em 
versos, Quissa i Sanjan, escrita em 
persa, no ano 1600. Segundo esse 
documento, os pársis foram obriga
dos a deixar a Pérsia em virtude de 
perseguições religiosas movidas pe
los islamitas.

Inicialmente, estabeleceram-se 
em Hormuz, no golfo Pérsico; 
ainda perseguidos, deslocaram-se 
para a índia, por volta do século 
VIII ou X, onde constituíram uma 
comunidade de agricultores e pe
quenos comerciantes. No século
XVII sua situação econômica alte
rou-se radicalmente. Com o estabe
lecimento de entrepostos comer
ciais britânicos em Surat e outros 
lugares, os pársis desenvolveram-se 
muito. A partir de 1668, com o es- 
abelecimento da Companhia das 
ndias Orientais em Bombaim, foi 

decretada a tolerância religiosa, 
permitindo aos pársis fixarem-se na 
região. A eles se deve, em grande 

arte, a rápida expansão de Bom- 
aim no seculo XVIII. No século 

XIX , constituíam uma comunidade

muito poderosa, dedicando-se à in
dústria pesada.

Quanto á história de suas doutri
nas, especialmente importantes fo
ram as relações que mantiveram 
com os gabars, a partir do século 
XV, depois de aproximadamente 
setecentos anos de separação. A 
partir do ano de 1477, trocaram  in
tensa correspondência sobre assun
tos doutrinários, daí resultando 
duas seitas entre os pársis. Os kad- 
m is (antigos) aproximaram-se mais 
do zoroastrismo dos gabars, ado
tando seu calendário e alguns ri
tuais que tinham sido abandona
dos. Os outros auto-intitularam-se 
shahanshahis (imperiais).

No início do século XIX, o tra
balho de conversão realizado pelos 
missionários cristãos teve como 
conseqüência um intenso reaviva- 
mento cultural e religioso dos pár
sis. Os fiéis retornaram ao Gatnas, 
súmula das crenças e práticas fun
damentais do zoroastrismo. Por 
outro lado, propuseram-se abando
nar todos os traços assimilados do 
bramanismo*.

Os pársis casam-se apenas entre 
si e praticam uma ética que se re
sume em “bons pensamentos, boas 
palavras e boas ações” . Acreditam 
que a vida deva ser mantida e por 
isso consideram uma obrigação 
cultivar a terra e procriar. 0  mal 
deve ser combatido, sempre. A 
alma é considerada imortal, mas os 
pársis rejeitam a reencarnação.

VEJA TAM BÉM : Persas; Zoroas
trismo.

A lm a  im o rta l,  in fe rn o  e  para íso  fa z e m  p a rte  da crença p árs is . (F u n e ra l.)
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Participação
Política

O ideal de uma população politi
camente ativa surgiu com o libera
lismo* e com a doutrina da legiti
mação popular do governo. Houve, 
no entanto, a partir da! diversas in
terpretações sobre o modo pelo 
qual esse ideal poderia ser reali
zado na prática.

Embora partissem do pressu
posto de que todos os homens são 
igualmente racionais e têm os mes
mos direitos, os primeiros filósofos 
liberais, como Locke* e Montes- 
quieu*, não defendiam a participa
ção de todos no processo político. 
Reservavam esse privilégio aos in
divíduos mais bem informados e, 
pertanto, mais competentes politi
camente.

Com Rousseau*, a noção de 
uma igualdade fundamental de di
reitos associou-se à de um dever de 
participação. Com ele, o libera
lismo começou a tornar-se demo
crático. Apos a Revolução Fran
cesa* o ideal de participação 
passou a ser visto de outras formas. 
Os .autores liberais, por exemplo, 
não o desejavam baseado apenas 
no sentimento humanitário, em pre
juízo da racionalidade. E o pensa
mento conservador aceitava-o so
mente com severas restrições, 
quando não o negava completa
mente. Para os movimentos socia
listas, comunistas e anarquistas, a 
participação moderada do libera
lismo, canalizada através de insti
tuições representativas, não teria 
valor algum.

Participação e estrutura 
política

As teorias clássicas colocaram o 
problema da participação sob o 
ponto de vista ético ou filosófico, 
ou em relação às instituições políti
cas que procuravam fundamentar. 
É bem verdade que, já  no século
XIX, com a filosofia conservadora 
de Burke* e a de Hegel*, entre ou
tros, houve uma compreensão mais 
adequada do papel das instituições 
políticas como forças de certo 
modo independentes, capazes de 
moldar e canalizar hábitos de parti
cipação (ou abstenção). No século
XX, o problema da participação 
tornou-se uma preocupação funda
mental das ciências sociais, que de
senvolveram, inclusive, métodos 
bastante refinados para estabelecer 
suas características, extensão e in
tensidade. Assim, a participação 
política passou a ser abordada sob 
outra perspectiva: o seu grau e suas 
formas tornaram-se aspectos da 
própria estrutura do sistema polí
tico, isto é, pontos de apoio para a 
compreensão de seu funcionamento 
e de suas possíveis ou prováveis 
transformações. As pesquisas reali
zadas sob essa perspectiva demons
traram de maneira inequívoca a 
fragilidade da imagem da socie
dade em que se baseavam os libe
rais do século XVIII.

A sociologia* (ciência que se de-

O liberalism o am pliou a participação. ("O  Triunfo do E leito", Hogarth.)

Na G rã-Bretanha os "cartistas" lutaram  pelo voto universal e secreto.

A atuação política e a ação arm ada levaram  os fascistas ao poder.

senvolveu a partir do século XIX) 
abandonou o racionalismo indivi
dualista e passou a enfatizar a de
pendência entre os hábitos de parti
cipação, bem como as condições 
socio-econômicas em que vivem os 
indivíduos, a classe social a que 
pertencem, etc.

Dessa forma, os estudos socioló
gicos —  que viam o indivíduo 
imerso numa rede de relacionamen
tos sociais — provocaram o aban
dono das duas premissas implícitas 
nas teorias classicas. Entre essas 
premissas está a noção de que a ati
vidade política constitui um centro 
único ou dominante de atenção. A 
verdade, segundo as pesquisas con
temporâneas, é que a participação 
política individual depende, como 
qualquer outra atividade, de um 
cálculo de custos e benefícios por 
parte do indivíduo potencialmente 
participante. Mesmo quando ele 
julgue que tem algo a ganhar com 
a participação —  por exemplo, 
adoção pelo legislativo de um a lei 
favorável a seus interesses —  o in
dividualismo ponderará os custos 
da participaçao (custo em tempo, 
em dinheiro, em risco, ou simples
mente a não realização de uma ou
tra atividade que também o inte
ressa) antes de fazer alguma coisa.

Mas nem sempre os indivíduos 
percebem  que têm algo a ganhar. E 
possível afirmar, com efeito, que 
uma parcela substancial dos cida
dãos não percebe qualquer conexão 
entre as atividades e decisões políti
cas, de um lado, e seus interesses, 
de outro. Eis aqui uma secunda 
premissa do pensamento clássico, 
abandonada pela sociologia re
cente: a idéia de que os indivíduos, 
tomados isoladamente, teriam con
dições de decidir racionalmente so
bre seus interesses e de obter a in
formação necessária à sua defesa.

A idéia de participação política 
supõe o cruzamento de um limiar 
entre um interesse inicial mínimo 
pela vida política e uma percepção, 
mesmo difusa e incompleta, das de
cisões políticas, afetando o destino 
individual. Mesmo assim, para 
uma visão realista de como se for
mam as opiniões e julgamentos e 
de como se expressam em atos con
cretos (comparecimento ou não a 
eleições; participação numa cam 
panha ou em discussões políticas; 
apresentar-se como candidato a al
gum cargo) é preciso levar em 
conta o papel da posição sócio-eco- 
nômica de cada um, cio tipo de ocu
pação que exerce e dos grupos in
formais ou associações formais a 
que pertence.

Conceito de participação

Uma fórmula simples para defi
nir a participação política pode ser 
encontrada na porcentagem de in
divíduos habilitados a exercer de
terminado ato (votar, por exemplo) 
e que realmente o fazem. Essa fór
mula torna-se mais complexa 
quando se analisa não um ato iso
lado (o comparecimento às urnas) 
mas uma serie de diferentes atos 
que constituiriam um índice de par
ticipação.

Em alguns países existem dados 
suficientes que permitem traçar um 
perfil de participação política bas
tante detalhado.
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Nos Estados Unidos por exem
plo, foram realizadas estimativas 
baseadas em estudos, desde a dé
cada de 1930, sobre vários aspec
tos políticos: 1) Opinião — grau de 
informação por parte da população 
a respeito de assuntos e instituições 
políticas; 2) Liderança —  interesse 
por parte dos cidadaos em exercer 
influencia de opinião sobre os ou
tros ou apresentar-se voluntaria
mente para campanhas políticas; 3) 
Participação eleitoral — freqüên
cia de participação em eleições na
cionais, estaduais e locais; 4) Parti
cipação nos partidos — 
identificação ou filiação partidá
rias, comparecimento a reuniões e 
comícios, contribuições financeiras 
para campanhas, etc.; 5) Participa
ção voluntária em organizações —

Íiroporção de cidadaos que se fi- 
iam a organizações de caráter 

político ou não.
Contudo, é preciso ver até que 

ponto esse perfil ajuda realmente a 
compreender o funcionamento efe
tivo dos sistemas políticos*. Em 
bora seja possível estabelecer (o

3ue já  foi feito em vários casos) a 
iferença existente entre países, é 

necessário verificar tambem se es
sas comparações são válidas. Não 
se pode afirmar, por exemplo, que 
um cidadão árabe envolvido numa 
guerra por seu país, ou um operário 
integrado no seu Comitê de Fá
brica em um país socialista sejam 
menos participantes do que os elei
tores britânicos, franceses ou ame
ricanos. Assim, a conceituação (e a 
medida) de participação política 
deve abster-se de colocar, ainda 
que implicitamente, um modelo 

ideal” ou exclusivo das institui
ções ou processos pelos quais ela 
deve ser canalizada. Sem levar em 
conta as diferenças existentes entre 
sistemas autocraticos e democráti
cos, ou entre noções consolidadas 
há séculos e noçoes ainda em for
mação, é óbvio que o estudo da 
participação pouco ou nada contri
bui para a compreensão dos siste
m as políticos.

Condições e formas de 
participação

Nos vários aspectos da partici
pação, além das características ma
nifestas (como no perfil americano) 
também devem ser levados em 
conta os fatores que a condicio
nam. De certa forma, estes últimos 
funcionam como parâmetros, isto 
é, indicadores da estrutura institu
cional, do regime político e do nível 
de desenvolvimento do país, sem os 
quais as comparações perderiam o 
valor.

Podem ser estabelecidos três as
pectos ou dimensões básicas da 
participação política. O primeiro 
poderia ser o tamanho da arena 
política, isto é, a parcela da popula
ção total (por categorias de idade) 
que possui a cidadania política — 
direitos que são o pré-requisito 
para cada ato ou forma de partici
pação. Se o direito de voto é ne
gado às mulheres (como aconteceu 
no Brasil até 1930) e aos analfabe
tos (como ainda ocorre), o âmbito 
da disputa política será extrema
mente reduzido. Ainda existem paí
ses em que limitações dessa natu
reza e outras são impostas. No

Brasil, de 1872 a 1920, o eleitorado 
cresceu em proporção bastante re
duzida, inferior às taxas de cresci
mento da população urbana, da po
pulação economicamente ativa, da 
população alfabetizada e até da 
simples taxa de incremento demo
gráfico.

Esses dados sugerem claramente 
que as condições sócio-econômicas 
da época exerciam forte influência 
restritiva sobre a participação polí
tica. Embora direitos políticos bá
sicos fossem ainda negados a am
plas camadas da população, parece 
claro que a limitaçao principal era, 
no caso, de natureza sócio-econô- 
mica. •

Estabelecidos os parâmetros 
adequados, a análise da extensão e 
das formas de participação pode 
ser bastante elucidativa. Ao invés 
de julgar quais seriam as formas 
ideais, pode-se investigar factual
mente sua relação com a maior ou 
menor abertura dos canais de parti
cipação política. Num sistema 
muito fechado é inútil observar as 
formas institucionalizadas de parti
cipação: no Brasil a chamada Re
publica Velha (1889/1930) caiu 
pela via revolucionária e não pelos 
resultados eleitorais.

Em circunstâncias normais, 
existe forte tendência à vinculação 
entre participação política e inte
resses sócio-econômicos. Essa vin
culação se expressa às vezes na re
presentação partidária. Assim, em 
todos os países que já  alcançaram 
certo nível de desenvolvimento, as 
camadas trabalhadoras identifi
cam-se com algum partido político: 
o Democrático, nos Estaaos Uni
dos; o Trabalhista, na Inglaterra; 
os partidos de esquerda na França 
e na  Itália; o Justicialismo, na Ar
gentina. Mesmo no caso brasileiro, 
a cham ada crise dos partidos, no 
período encerrado em 1964, ocor
reu mais ao nível de sua organiza
ção e da formulação de suas pers
pectivas políticas do que 
propriamente ao nível do eleito
rado; nesse último, conforme a po
sição sócio-econômica, havia signi
ficativas diferenças quanto à 
preferência partidária.

Entretanto, nem sempre pode-se 
falar em circunstâncias normais, 
seja ao nível dos indivíduos, seja ao 
mvel das instituições partidarias, 
que buscam canalizar a participa
ção e dar-lhes expressão em suas 
decisões. A pressão de vários inte
resses e preocupações (sobretudo 
sócio-econômicos), de diferentes 
formas de insegurança e as crises 
institucionais tornam irrelevante 
um quadro muito esquemático de 
participação. Preocupações difusas 
e até certo ponto insolúveis, como 
as que se vinculam à perda de sta
tus ou à despersonalização nas mo
dernas sociedades de massa, muitas 
vezes impelem a novas formas de 
atividade, à formação de movimen
tos, mantendo a vida política essen
cialmente mutável.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Cidadania; Democracia; Desenvol
vimento Político; Fascismo; Libe
ralismo; Opinião Pública; Partido 
Político; Populismo; Reçime; R e
presentação; Sistema Político.

Os sistemas políticos definem -se pelo grau e form as de participação que 
lhes são próprias. (M anifestações eleitorais de 1 97 2  nos EUA.)

A relação entre o que as pessoas podem fazer em  política e aquilo que real
m ente fazem  perm ite avaliar sua participação.
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Partido
Político

Partido político é um centro de 
articulação de interesses que tem 
por objetivo controlar e mesmo as
sumir opoder. Trata-se de uma or- 
ganizaçao que teoricamente se 
apóia em amplos grupos sociais, 
diferindo, portanto, dos grupos de 
interesses*, mais restritos, que ape
nas procuram influir sobre o go
verno* a respeito de objetivos inter
nos específicos.

O surgimento dos partidos mo
dernos está ligado à ampliação do 
voto popular e dos poderes parla
mentares. Boa parte formou-se 
junto a grupos parlamentares e elei
torais, que necessitavam organizar 
comitês para popularizar os candi
datos e angariar votos.

Uma condição básica para o sur
gimento de partidos é o alarga
mento da representação* —  que 
proporciona constante oportuni
dade de participação* política — , 
como aconteceu na Grã-Bretanha 
durante a revolução do século 
XVII, na Revolução Francesa* e 
na Alemanha de 1848.

Uma das mais importantes fun
ções dos partidos é a eleitoral. O 
processo de escolha de candidatos 
varia conforme o país: em alguns, 
realiza-se de modo pouco formal, 
através de comissões internas que 
fazem a seleção dos nomes; em ou
tros, o processo é regulamentado 
por lei como, por exemplo, as cha
madas eleições primárias nos Esta
dos Unidos.

Há partidos que se formam fora 
dos círculos parlamentar e eleito
ral. Um exemplo típico é o Partido 
Trabalhista britânico que se for
mou em 1899 como uma federação 
de sindicatos. O Partido Traba
lhista britânico também exempli
fica um caminho ou padrão histó
rico de desenvolvimento político: a 
utilização pela classe trabalhadora 
inglesa dos direitos políticos que 
foram conquistados durante o sé
culo XIX.

Mas esse padrão não é universal: 
em muitos países, a extensão dos 
direitos políticos foi acompanhada 
de severas restrições ao direito de 
organização para fins sociais e eco
nômicos. Na Alemanha, na Itália e 
mesmo no Brasil, os direitos so
ciais estabelecidos na legislação 
trabalhista foram concedidos de 
cima para baixo (pelo poder cen
tral) e mantidos durante muito 
tempo sem relação com as disputas 
politico-eleitorais. Nesses casos, o 
sistema de partidos (não apenas os 
trabalhistas) perdeu grande parte 
do seu significado.

Há portanto uma distinção fun
damental entre sistemas partidários 
de países onde as decisões de cará
ter social e econômico são rigida
mente centralizadas e separadas da 
política partidária e eleitoral, e 
aqueles surgidos em países onde há 
menor centralização. Nestes, os 
partidos são obrigados a assumir 
funções básicas na definição e im
plementação dos objetivos nacio

nais, o que os tom a instituições de 
grande responsabilidade e poder.

C en tra lização  e partidos

Na análise dos sistemas partidá
rios, leva-se em conta o nível de de
senvolvimento do país, o grau de 
diferenciação entre grupos e clas
ses* sociais que buscam representa
ção através dos partidos, e o grau 
de centralização das decisões go
vernamentais — principalmente as 
de caráter sócio-econômico que in
teressam à maioria da população, 
como as referentes a níveis sala
riais, direito de associação para 
fins reivindicatórios, controle de 
preços e do abastecimento, etc.

Onde essas decisões são tom a
das e executadas de modo muito 
centralizado —  geralmente através 
da burocracia* estatal e das autar
quias, e muitas vezes com partici
pação direta das Forças Armadas 
—  ocorre freqüentemente um esva
ziamento dos partidos, que se vêem 
rigorosamente limitados a sua fun
ção eleitoral.

Nesses casos, os candidatos a 
postos governamentais surgem da 
própria burocracia pública em fun
ção de sua atuação e de seu prestí
gio) e não das organizações parti
dárias. Assim, estas perdem até 
mesmo sua missão clássica de re
crutar e preparar candidatos.

O partido é entretanto uma insti
tuição dificilmente substituível na 
tarefa de conduzir e legitimar o 
processo de substituição de gover
nantes. A passagem direta de diri
gentes burocráticos a postos de go
verno, em particular a passagem de 
oficiais das Forças Armadas a pos
tos de caráter mais estritamente 
político ocorrem freqüentemente 
com abalos na coesão interna das 
organizações de origem desses diri
gentes. Isso configura uma dificul
dade típica dos países onde o poder 
centralizado dificulta a consolida
ção de um sistema partidário; e 
principalmente dos países de re
gime autoritário, onde se restringe 
o campo de atuação dos partidos e 
a excessiva politização da adminis
tração pública é fator de instabili
dade para o processo de substitui
ção de governantes.

Partidos e autoritarismo

Em regimes autoritários, às ve
zes, os partidos se mantêm em difí
cil coexistência com os núcleos efe
tivos de poder, a administração 
pública e as Forças Armadas. E o 
que acontece quando o sistema 
eleitoral desempenha importantes 
funções de legitimação do governo, 
tornando portanto necessarias do 
ponto de vista do poder as agremia
ções partidárias, ou quando os par
tidos retêm funções exercidas ante
riormente, ainda que residuais ou 
limitadas ao nível local ou provin
cial. As dificuldades dessa coexis
tência variam conforme o desenvol
vimento social e econômico, e a 
liberdade política assegurada pelo 
regime* vigente.

Se o problema ocorre em países 
mais desenvolvidos (onde grande 
variedade de grupos procura ser 
ouvida e representada), é freqüente 
haver certa proliferação de parti
dos. E estes, por não terem respon

Os partidos surgiram  com  a am pliação do voto popular. (Apuração eleitoral 
inglesa em  1 8 8 4 , quando os votantes passaram  de 3  para 5 milhões.)

Nos EU A. a nom eação de candidatos é regulam entada por lei e depende  
de eleições prim árias fe itas nos partidos. (Cam panha presidencial de 1 84 0 .)



No Brasil, o Estado Novo suprim iu os partidos. Os que surgiram  após 1 94 6  não se firm aram  institucional m ente. (Festejos de Vargas e da U D N .)

sabilidade direta nas decisões go
vernamentais, tendem a 
polarizar-se ideologicamente e a 
tornar-se demagógicos. Uma at
mosfera política desse tipo é quase 
sempre produto de um sistema ina
dequado de representação imposto 
a uma estrutura social* avançada. 
Outra situação é o pseudopartida- 
rismo observado em países econo
micamente menos desenvolvidos, 
nos quais prevalece um regime 
político autoritário. É o caso das 
organizações artificiais criadas nos 
regimes onde se impede a represen
tação autônoma de grupos sociais 
e que têm apenas a funçao de legiti
mar as decisões do governo.

Essas tendências autoritárias ou 
antiliberais cresceram em muitos 
países com a crise econômica da 
década de 1920. Tiveram em co
mum o objetivo de eliminar a polí
tica partidária ou de pelo menos 
afasta-la das arenas de decisão so
cial e econômica. Eliminados os 
partidos e as eleições ou reduzido 
substancialmente seu papel, as cor
rentes autoritárias viram-se frente à 
necessidade ou conveniência de 
criar novas formas de “representa
ção” : surgiram as “representações 
corporativas”, feitas através de sin
dicatos e associações patronais. 
Experiências desse gênero foram 
realizadas no Brasil, na Itália, na 
Espanha, em Portugal.

No entanto, no Brasil a tendên
cia dominante foi no sentido de um 
Estado burocrático, sem partidos e 
sem mecanismos efetivos de repre
sentação sindical e patronal. Nesse 
ponto o sistema distinguia-se clara
mente do corporativismo europeu.

Desde o fim do século XIX , o 
aparecimento de partidos de forma
ção externa significava certo dis
tanciamento em relação à concep

ção liberal clássica de vida política. 
Em alguns países —  sobretudo na 
Inglaterra —  a flexibilidade do sis
tema* político permitiu que se tor
nasse legítimo e eficaz o caminho 
reformista de ação seguido pela 
classe trabalhadora.

No mesmo período, essa incor
poração dos trabalhadores à vida 
política foi muito mais problemá
tica em outros países, que não ti
nham a riqueza e o nível de desen
volvimento da Inglaterra e onde as 
classes dirigentes tradicionais mos
travam-se menos adaptáveis às mu
danças da época (especialmente ao 
surgimento da classe trabalhadora 
como agente político efetivo). Na 
França, na Itália, na Espanha e em 
outras nações desenvolveram-se 
tendências radicais de diversos ma
tizes, tanto de esquerda quanto de 
direita, dificultando o caminho re
formista. Com esse pano de fundo 
formou-se a teoria leninista de par
tido, significando uma ruptura defi
nitiva com a tradição liberal.

A visão liberal

A concepção liberal supõe um 
ambiente democrático e competi
tivo, no qual cada partido procura 
identificar-se com determinado seg
mento do eleitorado, representar 
suas aspirações e regularizar a re
novação dos quadros dirigentes. 
Ao expressar essa concepção, Sig- 
mund Neumann começa por definir 
o significado de partido: todo par
tido pressupõe essencialmente iden
tificação com uma parte (um 
grupo) e diferenciação de outras (a 
identificação e a distinção seriam 
expressas num programa específico 
do partido). Supõe-se portanto, um 
regime de liberdade para a forma- 
çao de organizações que defendam

U m a das m ais significativas vitórias dos partidos de esquerda ocorreu em  
1 9 7 0 , no Chile: socialistas e com unistas elegeram  Salvador A llende.
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A  união nacional pela independSncia favoreceu a form ação do partido único, ou am plam ente m ajoritário, em  países 
egressos do colonialism o. (Indira Gandhi em  cam panha eleitoral pelo Partido do Congresso, na (ndia.)

programas divergentes. Neumann 
considera o sistema de partido 
único uma contradição em si 
mesmo, pois só a coexistência de 
grupos num contexto de competi
ção os definiria como partidos. Ele 
entende todo partido como uma or
ganização particular distinta, que 
procura participar do processo de 
decisões, que só ganha sentido e 
importância ao lutar pelo controle 
do poder e ao exercer influência 
consciente sobre as forças políticas 
e que se tom a um intermediário en
tre essas forças e o governo.

O professor Maurice Duverger 
critica a concepção de partido 
como agrupamento ideológico e 
considera que o programa ou plata
forma desempenha papel básico 
apenas numa fase inicial, quando 
serviria para reunir indivíduos es
parsos; entretanto, depois desse 
momento, “a organização toma o 
primeiro plano, passando a plata
forma a ser acessória” . Segundo 
Maurice Duverger, “um partido 
não é uma comunidade, mas um 
conjunto de comunidades, uma reu
nião de pequenos grupos dissemi
nados^ através do país (por seções, 
comitês, grupos locais, etc.) e liga
dos por instituições coordenado
ras” .

Concepção marxista 
do partido

A concepção marxista-leninista 
considera os partidos políticos es
sencialmente como representações 
de classes sociais. A existência de 
partidos seria portanto uma decor
rência da divisão da sociedade em 
classes.

Marx* e Engels* nunca apresen
taram  de modo sistemático uma 
teoria do partido político, mas a 
questão ocupa uma posição central 
no pensamento de ambos. “Em sua 
luta contra o poder coletivo das 
classes possuidoras, o proletariado 
não pode átuar como classe se não 
constitui partido político próprio, 
diferente e oposto a todos os velhos 
partidos formados pelas classes 
possuidoras” (Marx e Engels). 
Dentro da ideologia marxista, a 
constituição desse partido proletá
rio seria “ indispensável para asse
gurar o triunfo da revolução social 
e de seu objetivo supremo, a aboli
ção das classes”.

Marx não estabelece distinção 
radical entre o partido e a classe. 
Além disso, considera a democra
cia* interna como traço necessário 
do partido.

Lênin*, entretanto, distingue en
tre o “sujeito teórico-histórico” da 
revolução socialista (o proletariado 
como classe) e o “sujeito político 
prático” (que seria a “vanguarda 
revolucionaria” , corporificada no 
partido).

Essa concepção de partido do le- 
ninismo* tornou-se objeto funda
mental de crítica para outros teóri
cos marxistas, especialmente 
Trótski*. A tese leninista de que a 
teoria socialista teria de ser levada 
de fora —  da “vanguarda” — para 
dentro da classe operária é conde
nada por Trótski, que a chama de 
“substituísmo” e afirma: “Os méto
dos de Lênin conduzem a isto: a or
ganização do partido substitui o 
partido em geral; o comitê central

substitui a organização; e, final
mente, um só ditador substitui o 
comitê central”.

Após a Segunda* Guerra Mun
dial destacam-se duas tendências 
fundamentais na evolução dos par
tidos de massa. De um lado, a cres
cente adesão dos socialistas e co
munistas ao jogo eleitoral e 
parlamentar (França, Itália e Chile 
até 1973); de outro, junto ao des
moronamento do colonialismo, o 
surgimento de movimentos de inde
pendência apoiados na idéia de um 
partido único (ou amplamente ma
joritário) e congregador de diversas 
tendências nacionalistas.

Esta última concepção, da qual 
o Partido do Congresso, na índia, 
é o exemplo mais importante, dis- 
tingue-se da leninista por referir-se 
essencialmente a um partido de 
massas com ampla margem de de
mocracia interna e que admite, em 
princípio, a competição eleitoral 
com outros partidos.

Partido no Brasil

Quando o autoritarismo* se ex
pandia pelo mundo a partir da dé
cada de 20, e com ele a tentativa 
de substituição das formas de re
presentação por outras de caráter 

corporativista” , o Brasil também 
refletiu essas tendências. Mas, ape
sar de ter havido uma doutrinação 
“corporativista” na década de 30, 
a tendência dominante no Brasil foi 
no sentido de um Estado* eminen
temente burocrático, sem partidos e 
sem mecanismos reais de represen

tação sindical e patronal: foi o mo
delo que emergiu após a Revolução 
de Trinta* e que adquiriu forma 
nítida com o Estado* Novo de Ge- 
túlio Vargas*.

Na época, os assalariados urba
nos compunham uma proporção 
quase insignificante em relação ao 
conjunto da mão-de-obra do país. 
Além disso, tinham baixo grau de 
organização* e reduzida capaci
dade de pressão política. Em vista 
disso, o regime autoritário que en
tão se implantou preocupou-se 
mais em centralizar e ampliar os 
mecanismos de decisão ao nível da 
administração federal do que em 
criar ou incentivar novas formas de 
representação ou de participação 
dos cidadaos na vida política na
cional.

Experiência multipartidária

Com a reconstitucionalização 
(1946) que sucedeu ao Estado 
Novo, criou-se um sistema multi- 
partidário. Este deveria correspon
der melhor ao rápido crescimento 
industrial e urbano iniciado du
rante a Segunda Guerra Mundial. 
Mas, na medida em que os novos 
partidos nasciam sem controle efe
tivo das decisões sócio-econômicas
—  e portanto com poucas possibi
lidades de se institucionalizarem 
— , eles caminharam em geral no 
sentido da “política de clientela”, e 
não no de se tornarem centros de 
gravitação da política nacional. A 
própria origem de alguns, ligada à 
administração do Estado Novo,

tornava inevitável que se desenvol
vessem à sombra da burocracia*, 
pois era a partir desta, e não da re
presentação de grupos sociais, que 
poderiam obter alguma soma de in
fluência.

E os partidos de oposição, cujo 
acesso a alavancas efetivas de in
fluência era ainda mais limitado, 
buscavam freqüentemente o cami
nho da mera denúncia de incorrec
ções administrativas (sem chegar à 
formulação de alternativas políti
cas de maior alcance) ou da con
quista do poder apenas em nível re
gional (caso do PL no Rio Grande 
do Sul).

Segundo algumas opiniões, a 
instabilidade da vida política brasi
leira a partir da década de 1950 re
sultou da baixa institucionalização 
de um sistema partidário represen
tativo. E isso pode ter sido decor
rência em boa parte da maneira 
como foi encaminhado após a Pri
meira* República (1889/1930) o 
dilema entre centralizar a adminis
tração federal e criar mecanismos 
adequados de representação polí
tica, na medida em que a estrutura 
social se tornava mais diferenciada 
e complexa.

VEJA TAM BÉM : Associação; 
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rativismo; Eleições; Estado Novo; 
Interesse, Grupos de; Leninismo; 
Liberalismo; Participação Política; 
Representação; Sucessão; Trinta, 
Revolução de.
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A gravidez* humana tem uma 
duraçao média de nove meses sola
res, ou dez meses lunares (isto é, 
quarenta semanas). Se o parto so
brevêm próximo à 28." semana de 
gravidez (sétimo mês), é dito “ pre
m aturo” ; se ocorre após a quadra
gésima semana, é dito “tardio”. En
tre os partos a termo, isto é, que se 
dão no prazo de nove meses, mais 
de 90% são normais, não exigindo 
a adoção de processos artificiais — 
medicamentosos, cirúrgicos ou am
bos.

O parto normal consiste na ex
pulsão do feto do abrigo em que foi 
gerado e em que se desenvolveu — 
o útero materno —  através de con
trações musculares. O conjunto de 
modificações morfológicas e de 
ações musculares que a parturiente 
sofre e exerce durante o parto e an
tes dele é denominado “ trabalho de 
parto”.

O trabalho de parto começa por 
contrações brandas e aperiódicas 
da musculatura uterina, a partir da 
38.* semana de gestação. Nesse pe
ríodo de pré-parto, as mulheres 
apresentam a chamada “queda do 
ventre” , que se manifesta pelo abai
xamento da cintura, maior facili
dade de inspiração pulmonar (que 
se tornara crescentemente mais 
difícil com o crescimento do feto) 
e sensação de compressão da bacia 
e da  bexiga. Tais sintomas podem 
apresentar-se juntamente com cóli
cas uterinas, o que muitas vezes faz 
com que procurem o médico ou a 
maternidade prematuramente.

A s  fases

Uma vez iniciadas, as contra
ções uterinas aumentam progressi
vamente de intensidade e duração, 
tornando-se cada vez mais regula
res e, ao mesmo tempo, dolorosas. 
Quando o parto é iminente, as con
trações apresentam-se com interva
los de trinta, vinte e quinze minu
tos, até atingirem imediatamente 
antes e durante o parto, a freqüên
cia de quatro a cinco minutos. 
Nesse ponto, a sintomatologia é re
presentada por sensação de pressão 
ou dor na região do baixo abdome, 
e, ocasionalmente, na região lom
bar. Isso caracteriza o primeiro pe
ríodo do parto, denominado tam 
bém período de dilatação.

Durante o período de dilatação 
as contrações uterinas impulsio
nam o feto em direção à vagina 
através do pólo inferior do útero (o 
colo uterino), que, ao contrário do 
restante do órgao, responde de iní
cio ao efeito contrátil por um adel
gaçamento de sua estrutura.

Quando completamente adelga
çado, o colo uterino já  não conse
gue mais resistir ao impulso das 
contrações; inicia-se a dilatação 
gradativa de seu orifício, que até o 
momento apresentava-se pratica
mente fechado.

Durante a evolução do trabalho 
de parto; o processo de dilatação 
do colo e contínuo, até alcançar di
mensões que permitam a passagem

do feto. Uma vez que o colo esteja 
totalmente dilatado, praticamente 
não existe limite entre a cavidade 
uterina e a vacina; ao conjunto des
ses órgãos da-se então o nome de 
“canal de parto”.

O adelgaçamento e dilatação do 
colo uterino são precedidos pela 
expulsão de uma substância gelati
nosa, denominada “tampão’ , que 
se apresenta na forma de um muco 
sanguinolento; durante a gestação, 
esse muco vedava o colo do útero, 
protegendo-o contra a penetração 
de germes e bactérias. Â saída do 
tampão, fenômeno conhecido como 
“sinal de parto” , é motivo para que 
a gestante procure o médico ou a 
maternidade.

Concomitantemente à dilatação 
do colo, o feto, impulsionado pelas 
contrações uterinas, continua a_ pe
netrar na bacia óssea em direção à 
vagina; em conseqüência, sua ca
beça —  que em 90% dos casos vol- 
ta-se para baixo —  começa a fazer 
pressão contra o colo do utero. En
tretanto, o feto está envolto no saco 
amniótico —  a “ bolsa de água” — , 
membrana que o protege contra 
contaminações provenientes do ex
terior. Em decorrência das pressões 
a que fica exposto, o saco freqüen
temente se rompe, libertando o 
líquido amniótico, no qual o feto 
“nadava” e que, agindo como um 
sistema de amortecedores, opro te- 
gia contra choques mecânicos. 
Quando a ruptura da bolsa se dá 
antes da intensificação do trabalho 
de parto, a gestante deve procurar 
imediatamente ambiente hospita
lar, pois o feto fica desprotegido e 
sujeito a contaminação e lesões 
físicas.

Quando a dilatação do colo 
chega a seu termo, tem início o pe
ríodo de expulsão.

Nessa fase, as contrações, que 
antes aumentavam gradualmente 
de intensidade e localizavam-se 
predominantemente no baixo ven
tre, mudam de características: de
vido à pressão da  cabeça fetal so
bre o reto, a parturiente passa a ter 
sensação de “puxo”, análoga à que 
acompanha a exoneração intestinal 
difícil. As contrações uterinas au
mentam em freqüência e intensi
dade, até tomarem-se quase contí
nuas. Inicia-se então a expulsão do 
feto, a partir da cabeça. Desde que 
ela tenha passado pela vagina, o se
gundo período de parto se com
pleta, e o feto vem ao mundo.

Após o nascimento, inicia-se o 
período de dequitação, também 
chamado terceiro período de parto: 
a expulsão dos anexos fetais, como 
a placenta e outras membranas. 
Essa fase, que dura em média trinta 
minutos, é acompanhada de con
trações brandas e pequena perda 
sanguínea, devida ao descolamento 
da placenta de seu local de inserção 
no útero.

Tanto do ponto de vista emocio
nal quanto físico, o parto costuma 
ser uma experiência traumática 
para a mulher. Além disso, os temo
res tradicionalmente infundidos na 
imaginação feminina e consagra
dos pela maldição bíblica do “ pari
rás na dor” (Gênese, 3, 16) muitas 
vezes fazem do parto um aconteci
mento temido e esperado com 
apreensão.

Partindo da hipótese de que as

Em certos casos, a extração do feto  só é possível por uma cirurgia. (N asci
m ento por operação cesariana, de Roustam . M in iatura de 1 625 .)

Alguns partos exigem  a ação do fórceps. M as seu uso tem  diminuído a fim  
de evitar eventuais situações traum atizantes para a m ãe e para o fe to .
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AJiA a

f e to em apresentação 
cefálica

sínflse púbica

ve rte bra l

A parturiente (à esquerda) já está preparada, depois de te r  sido analisado o esquem a das condições do início do 
trabalho de parto. Em la), (b j, e (d), as contrações uterinas. Em (c), pressão do líquido am niótico.

Em cim a, esquema das várias fases de dilatação do colo durante o parto. Em baixo, as diferenças do com portam ento  
do colo no período de dilatação, com o ocorre na m ultípara (figuras 1 e 21 e na prim ípara (figura 3).

dores do parto são em grande es
cala induzidas por essa atitude, al
guns obstetras começaram, na dé
cada de 1950, a por em prática 
métodos de preparação física e psi
cológica da parturiente para que 
ela pudesse encarar o parto como 
ele e: um ato natural. Tais esforços, 
iniciados simultaneamente na In
glaterra — pelo obstetra Grantley 
Dick Read — e na União Sovie- 
tica; têm por base as teorias refle- 
xologicas decorrentes dos traba
lhos de Pavlov*. Originou-se assim 
o chamado “parto sem dor”, ou 
“parto sem medo”.

Consiste na preparação psico- 
profilática da mulher, de modo que 
ela tenha participação consciente 
no parto, com ele coopere e sofra 
o mínimo possível. Embora haja al
gumas diferenças nos sistemas in
glês e soviético, em linhas gerais 
ambos se assemelham. E, na ver
dade, qualquer que seja a técnica, 
há resultados satisfatórios, com 
maior tolerância ao trabalho de 
parto e menor emprego de medica
mentos. Por outro lado, o avanço 
técnico a partir da década de 1940 
nos campos da anestesia e antibio- 
ticoterapia conferiu grande segu
rança ao trabalho de parto, tor
nando mínimos os riscos.

C o n h ecim en to , ar e  v ida

Logo no início da gestação, a 
mulher procura o obstetra que irá 
acompanhá-la ao longo de toda a 
gravidez e durante o p a rto . Procu
ra-se cultivar a relaçao médico-pa- 
ciente, de modo que a futura partu
riente sinta-se à vontade, confiante 
e tranqüila, junto a seu médico.

A gestante é instruída a respeito 
do processo que se desenrola em 
seu organismo e sobre as sensações 
que ira experimentar por ocasião 
ao trabalho de parto.

É esclarecida sobre o que pode 
e não pode fazer durante a gravidez 
e parto, é levada a visitar a mater
nidade em que se internará, assim 
como a sala de parto, onde dará à 
luz. A familiaridade com as coisas 
que acontecem e que acontecerão 
contribui para tranqüilizá-la; além 
disso, as instruções são em geral 
dadas em grupos, nos quais há p a r
turientes com experiência previa, 
de modo que as trocas de opiniões 
terminam por dar-lhe mais segu
rança.

Durante os três ou quatro últi
mos meses de gravidez, a gestante 
é instruída na execução de uma sé
rie de exercícios físicos simples; 
tais exercícios têm como objetivos 
principais o relaxamento do corpo, 
o controle respiratório e a tomada 
de consciência da movimentação 
de certos músculos pélvicos de 
atuação importante no parto. Na 
maior parte das mulheres, tais mús
culos permanecem inativos —  che
gando às vezes à atrofia —  em vir
tude de certos preconceitos que 
inibem sua ação. E é precisamente 
a tensão desses músculos que pro
duz as dores mais fortes do parto. 
De fato, ao mesmo tempo que os 
músculos uterinos —  que funcio
nam espontaneamente —  esfor
çam-se poderosamente para expelir 
o feto, os músculos da bacia —  de 
funcionamento voluntário —  con
traem se espasmodicamente.

5 cm 10 cm
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A episiotom ia (a linha pontilhada mostra o local da incisão) im pede-a lacera
ção do períneo. vulva e vagina, provocada pela passagem do feto.

As flechas indicam  o m ovim ento de um  dos ramos do fórceps. Em (a), a 
posição na qual com eça a ser introduzido, e em  (b) sua introdução tota l.

Álém disso, a respiração exerce 
papel importante durante o parto: 
a  maioria das parturientes despre
venidas prende a respiração du
rante as contrações, que são pro
longadas. A sensação conseqüente 
de sufocação, aliada à falta de oxi
genação, torna ainda mais doloro
sas as contrações uterinas. Perma
necendo relaxada, respirando 
ampla e_ tranqüilamente durante as 
contrações e, finalmente, fazendo 
os músculos pélvicos trabalharem a 
favor da expulsão do feto e não 
contra ela, a mulher percebe que o 
parto é um trabalho pesado, mas 
que não implica um sofrimento ir
remediável.

Além dos cuidados psicológicos 
é de fundamental importância a 
aplicação de algumas medidas clí
nicas antes, durante e depois do 
parto. Dessa forma, a gestante deve

ser acompanhada por um obstetra, 
que verificará periodicamente a po
sição do feto, seu crescimento, as 
condições físicas gerais. Uma me
dida fundamental é a ausculta do 
foco fetal, que confirma a vitali
dade do organismo em desenvolvi
mento. Qualquer alteração persis
tente no número ou ritmo dos 
batimentos —  que devem se dar 
numa média de 120 a 160 vezes 
por minuto —  é indício de má oxi
genação fetal, passível de ocasionar 
lesões cerebrais irreversíveis. Se al
gum problema é constatado, pode 
ser necessária a antecipação do 
parto.

Todos os cuidados intensifi
cam-se na iminência do parto. Ime
diatamente após a internação, a 
parturiente é examinada para con
firmar o início do trabalho de parto 
e seu período evolutivo, verificar a

ocorrência de outra situação clí
nica, e avaliar o estado geral da 
mãe e do feto.

A  cesariana

Finalmente, realiza-se o exame 
ginecológico, através do toque va
ginal. Feito em observância aos 
mais rígidos preceitos assépticos, o 
toque fornece dados sobre a integri
dade do períneo, condições da va
gina, características do colo ute
rino e do saco amniótico e posição 
do feto.

O parto é precedido pela raspa- 
em dos pêlos pubianos, antissepsia 
as regiões genitais, esvaziamento 

da bexiga e lavagem intestinal. Em 
seguida, procede-se à ruptura do 
saco amniótico —  se ainda não 
ocorreu — ; o líquido amniótico 
deve ser examinado para que se ob
tenham informações sobre o estado 
do feto.

Normalmente, esse liquido tem 
aspecto opalescente; entretanto, ele 
pode apresentar uma cor esver
deada, resultante da exoneração in
testinal do feto (o chamado mecô- 
nio). A presença do mecônio, 
associada a alterações nos bati
mentos cardíacos fetais, freqüente
mente exige intervenção cirúrgica.

A  fase  final

Terminados os preparativos, a 
parturiente é levada à sala de parto, 
onde, em ambiente asséptico, estão 
o material cirúrgico e os aparelhos 
necessários a um bom atendimento. 
A paciente é acomodada na mesa 
de parto em posição ginecológica e, 
de acordo com a situação, recebe 
uma dose leve de anestésico. Em 
momento oportuno, principalmente

quando se trata do primeiro parto, 
o obstetra pratica uma incisão na 
vagina, para ampliar a saída do ca
nal de parto (episiotomia). Tal inci
são é suturada após o parto, e o 
próprio obstetra faz uma pequena 
cirurgia plástica no local.

Quando o feto vem ao mundo, 
procede-se à ligadura e secciona
mento do cordão umbilical, após o 
que o recém-nascido é levado a 
uma unidade pediátrica anexa á 
sala de parto, onde recebe os pri
meiros cuidados por parte de pes' 
soai especializado: verificação dos 
reflexos, administração de antissép- 
ticos nos tecidos conjuntivos dos 
olhos, etc.

In íc io  d o  puerpério

Vencido o terceiro período do 
parto, durante o qual há a expulsão 
da placenta e outros anexos fetais, 
a parturiente permanece em obser
vação, para se verificar o volume 
de perda sanguínea, que deve ser 
baixo. Havendo sangramento ex
cessivo, deve-se controlar a retra
ção do útero através de medicação 
específica.

Inicia-se então a quarta fase do 
parto, que tem duração estabele
cida de duas horas. Faz-se a revi
são do canal de parto para consta
tar o esvaziamento da cavidade 
uterina e eventualmente medicar 
rupturas ou escoriações dos teci
dos. O resto de tempo disponível 
destina-se â vigilância das perdas 
sanguíneas. Vencidas as duas ho
ras, inicia-se o puerpério.

VEJA TAM BÉM : Aborto; Gine
cologia; Gravidez; Obstetrícia.

Num  parto nòrm al, depois de exteriorizada, a cabeça sofre uma rotação ex
terna. antes da saída dos ombros. Em verm elho , útero e canal de parto.
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Pascal

Pascal (à esquerda) iniciou-se no jansenism o pela infludncia de Saint-Cyran (em  cim a. à direita) e Arnaud.

Filho de Étienne Pascal, p re si
dente da Corte de Apelaçao de 
Clermont-Ferrand, e de Antoinette 
Bejon, Blaise Pascal nasceu a 19 de 
junho de 1623. Desde cedo revelou 
um espírito extraordinário, tanto 
nas respostas que dava ã certas 
perguntas quanto nas questões que 
levantava sobre a natureza das coi
sas. Perdeu a mãe quando tinha 
três anos de idade e, como era o 
único filho do sexo masculino, o 
pai encarregou-se diretamente de 
sua educação., Além das línguas, o 
matemático Étienne Pascal ensi
nava outras coisas ao filho: dava- 
lhe rudimentos sobre as leis da na
tureza e sobre as técnicas humanas. 
Mas evitava iniciá-lo na matemá
tica na qual reconhecia atrativos, 
que seriam capazes de absorver in
teiramente o jovem.

Com apenas onze anos, de idade, 
Blaise escreveu um pequeno tra
tado de suas experiências sobre os 
sons. E divertia-se com as figuras 
geométricas que o pai lhe havia 
mostrado. Aos doze anos, deduziu 
sozinho as “ 32 proposições de Eu- 
clides”. Estarrecido, o pai verifica 
que o filho tinha descoberto por si 
mesmo a matemática.

Os avanços foram rápidos: aos 
dezesseis anos Blaise Pascal escre
veu o Tratado sobre as Cônicas, e 
aos dezenove inventou a Máquina 
Aritmética, considerada como ver
dadeira revolução: permitia que se 
fizesse qualquer operação sem lá
pis, sem papel e sem qualquer regra 
aritmética. Depois de 1646, par
tindo das experiências de Torri- 
celli* referentes à pressão atmosfé
rica, o interesse de Pascal volta-se 
para a física. Realiza então a “ex
periência do vácuo”, provando que 
os efeitos comumente atribuídos ao 
vácuo eram, na realidade, resultan
tes do peso do ar.

A partir de 1652, Pascal passou 
a dedicar-se a problemas relaciona
dos com jogos de dados, formu
lando o cálculo das probabilida
des*, que ele denominou Aleae  
Geometria (Geometria do Acaso). 
O chamado “triângulo de Pascal” 
foi um dos resultados dessas pes
quisas: trata-se de uma tabela nu
mérica que permite calcular, entre 
outras coisas, as possíveis combi
nações de m  objetos agrupados n a 
n. Um dos últimos trabalhos cientí
ficos de Pascal nesse período é o 
Tratado sobre as Potências N um é
ricas, em que aborda a questão dos 
“infinitamente pequenos ’.

O ano de 1654 é, na vida de Pas
cal, o ano decisivo. Em Ruão, para 
onde a família mudara, Blaise tem 
suas primeiras discussões a res
peito da Bíblia, dos dogmas da 
Igreja Católica e da teologia em ge
rai. Passando por uma série de cri
ses, é atraído cada vez mais pela re
ligião. Começa então a fase 
“apologética” de sua obra, quando 
ele se une aos jansenistas de Port- 
Royal. Tomara contato com essa 
corrente católica em 1646, por in
fluência de sua irmã Jacqueline, 
que se tornara freira. A partir dessa

época, Pascal passa a ler apaixona
damente as obras de Jansen* e de 
Du Virgier de Hauranne (Saint-Cy- 
ran, 1581-1643). No entanto, as in
vestigações científicas ininterruptas 
comprometem sua saúde. Amea
çado de paralisia, passa a dedi
car-se quase exclusivamente à di
vulgação do jansenismo*.

Nessa época, as controvérsias 
entre os jesuítas* e os jansenistas 
tornam-se mais agudas, a ponto de 
provocar a intervenção papal. Pas
cal é convidado a defender o janse- 
njsmo, o que faz nas Cartas Pro
vinciais. Nessa obra, ridiculariza a 
casuística dos jesuítas e acusa-os 
de indulgência quanto aos costu
mes. Pascal alterna fases de mili
tância religiosa com outras de re
tiro espiritual. E à fase apologética 
das Provinciais segue-se a dos Pen
samentos.

Essa mudança é determinada 
também pela derrota dos jansenis
tas junto  ao papa. Ele se convence, 
entao, de que é importante reti- 
rar-se do mundo e até mesmo da 
militância religiosa. Volta a dedi
car-se à ciência (estudos sobre a ci- 
clóide e sobre a roleta), e mesmo 
seus escritos religiosos perdem o 
tom apologético para se tornarem 
trágicos.

Na fase final de sua vida, Pascal 
exprime uma certeza: a de que a 
única verdadeira grandeza do ho
mem reside na consciência de seus 
limites e de suas fraquezas. Morreu 
a 29 de agosto de 1662.

A vida de Blaise Pascal é mar
cada por uma série de contrastes

numa luta entre o racionalismo* e 
a mística religiosa.

O racionalismo do século XVII 
tem como característica a busca do 
método que fundamentalmente sig
nifica sinônimo de ordem e de re
gra: o método deve fornecer o con
junto de regras que permitam 
ordenar numa “cadeia de razões” 
todas as idéias. Ou seja, o método 
é como instrumento da razão* — 
e esta é “ luz natural” que pode co
nhecer tudo o que estiver a seu al
cance, diferindo da “ luz sobrenatu
ral” , isto é, da fé. Os pensadores da 
época estabelecem diferentemente 
as fronteiras entre essas “ luzes” . 
Para Pascal, a razão só conhece se 
for iluminada pela fé: a “luz natu
ral é impotente mesmo para conhe
cer as verdades naturais, se não for 
sustentada pela fé” . Assim, os ele
mentos simples e básicos do conhe
cimento são inatingíveis, uma vez 
que formam uma complexidade 
indivisível, o que invalida a meto
dologia gradualista —  partindo do 
simples ao complexo —  de Descar
tes*. Ao contrário de Descartes,

fue busca um método universal, 
ascal fala em métodos: para cada 

problema preciso deve-se elaborar 
um método. Para ele, a geometria* 
é o mais perfeito sistem aaxiom á- 
tico, cujas proposições são todas 
verdadeiras, contanto que seus 
axiomas sejam verdadeiros —  o 
que a mente humana não pode sa
ber. A razão e o entendimento hu
mano somente podem construir sis
temas axiomáticos. Diante disso, a 
única maneira de escapar ao total

ceticismo* é admitir que os axio
mas são dados ou por instintos ou 
por revelação, isto é, por meios 
alheios à razão: “O coração tem 
razões que a própria razão desco
nhece”. Quando fala sobre o cora
ção, Pascal não se refere exata
mente aos sentimentos, mas sim a 
um tipo peculiar de inteligência.

O mecanismo e o racionalismo 
haviam esvaziado a noção de mun
do físico, as de bem e de mal e a 
necessidade de o homem encontrar 
um apoio exterior a ele. Para Pas
cal, esse ponto de apoio não estaria 
situado nem na natureza física, 
nem na natureza humana (razão), 
mas em Jesus Cristo. Desse modo, 
somente a religião daria respostas 
plenamente satisfatórias às ques
tões colocadas pela condição hu
mana, misto de miséria e grandeza. 
A apologética pascalina começa, 
portanto, provocando uma tomada 
de consciência sobre a contradição 
irredutível que definiria uma vida 
humana. E, segundo Pascal, “o ho
mem é essa gloria e escória do uni
verso”, esse “caniço pensante” , que 
não sabe de onde veio e nem para 
onde irá. Somente o impulso mís
tico da fé poderia superar os confli
tos decorrentes da dualidade da na
tureza humana, possibilitando-lhe 
contemplar a ordem criada por 
Deus.

VEJA TAM BEM : Filosofia; Janse
nismo; M étodo Científico; Racio
nalismo; Razão.
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A festa da Páscoa com eçou entre os judeus. ("A  Páscoa Judaica", Bouts.)

Páscoa

O termo páscoa é de etimologia 
duvidosa. A maior parte dos estu
diosos estabelece relação com uma 
antiga raiz semítica, que deu ori
gem ao hebraico pesach, saltar. No 
Antigo Testamento a palavra ad
quiriu o_ significado de passagem, 
em função da festa em que se cele
brava a passagem do anjo de 
Yahvé, exterminando os primogêni
tos dos egípcios e forçando, assim, 
a libertação dos hebreus* do jugo 
do faraó.

A Páscoa judaica era constituída 
por dois rituais. O primeiro consis
tia no sacrifício e manducação de 
um cordeiro, chamado cordeiro 
pascal. A cerimônia simbolizava o 
extermínio dos filhos primogênitos 
dos egípcios. O sangue do cordeiro 
era aspergido nos portais e caixi
lhos, a fim de distinguir e poupar 
as casas dos hebreus na noite da  li
bertação. O segundo rito era a re
feição com pães ázimos (sem lê- 
vedo) e ervas amargas. Òs pães 
ázimos explicam-se pela pressa 
com que os hebreus tiveram que 
sair do Egito, sem que pudessem 
esperar a fermentação da massa; as 
ervas amargas simbolizam os sofri
mentos no deserto.

A data da Páscoa judaica foi fi
xada no dia 14 de Nisan, primeiro 
mês do ano (Abina, na era pré-exí- 
lica). A festa era celebrada em 
parte no Templo e em parte nas ca
sas. No dia 1.° de Nisan, cada 
família devia levar um cordeiro ao 
templo, onde seria sacrificado e as
sado; depois disso, as carnes eram 
levadas para as residências de cada

um e fazia-se a refeição pascal em 
reunião familiar.

O ritual da Páscoa judaica so
freu uma modificação em 70 d.C., 
em virtude do desaparecimento do 
Templo; a cerimônia reduziu-se à 
refeição familiar, sem o sacrifício 
do cordeiro.

A Páscoa cristã deriva da Pás
coa judaica. A última ceia de Jesus 
Cristo foi celebrada —  segundo o 
Novo Testamento —  no quadro de 
uma refeição pascal; mas os anti
gos rituais receberam novo signifi
cado. As referências aos aconteci
mentos da libertação dos hebreus 
foram substituídas pelos fatos que 
ocorreriam nos dias seguintes: a 
morte e a ressurreição de Jesus. Na 
Páscoa da Nova Aliança (para dis
tinguir da Antiga Aliança dos He
breus) o cordeiro pascal nem 
mesmo é mencionado, cedendo o 
primeiro plano ao Cristo, visto 
como o novo Cordeiro cuja imola
ção inaugura a nova Páscoa. Os 
pães ázimos e o vinho adquirem 
outro significado sacramental: par
ticipação no corpo e no sangue do 
próprio Cristo, que se dá como ali
mento. A eucaristia, celebração da 
Ceia, é o sacramento* por excelên
cia da Nova Aliança.

De acordo com regras que re
montam ao século IV, a Páscoa 
cristã deve ser celebrada no pri
meiro domingo seguinte à lua cheia 
do equinócio primaveril (hemisfé
rio norte). Entretanto, como o pri
meiro dia dessa lua é variável, o dia 
da Páscoa pode variar entre 21 de 
março e 26 de abril. Todas as de
mais festas móveis cristãs têm suas 
datas determinadas pela Páscoa.

VEJA TAM BÉM : Bíblia; Catoli
cismo; Hebreus; Sacramento.

Pássaros

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chondata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Aves 
Subclasse: Ornithurae 
O rdem : Passeriformes 
Subordem  1: Eurylaimi 
Subordem  2 : Tyranni 
Subordem  3 : Menurae 
Subordem  4 : Passeres

Os passeriformes, a mais nume
rosa ordem de aves*, compreende a 
maior parte das espécies conheci
das, alem de constituir a mais evo
luída das o rd e n s(o  que se com
prova pela difusão e número de 
espécies). Considera-se também 
que se trata  de um grupo ainda em 
plena evolução, pois todas as espé
cies de aves de aparecimento re
cente pertencem a ele.

Os pássaros caracterizam-se 
pela ausência de cera (ou cerume), 
revestimento epidérmico comum 
no bico das outras aves. Os tarsos 
são cobertos por penas e os pés têm 
sempre quatro dedos, que se articu
lam no mesmo nível, com o pri
meiro deles voltado para trás. A  
forma do pé é adaptada àpreensão 
de galhos, seus musculos flexores e 
respectivos tendões funcionam 
através de reflexos condicionados, 
de modo que, quando há compro
metimento do equilíbrio do pás
saro, aumenta a força com que seus 
dedos se prendem ao suporte.

A extremidade das asas é dotada 
de nove ou dez penas remiges se
cundárias (responsáveis pela sus
tentação no vôo); e a parte anterior 
apresenta doze ou, mais raramente, 
dez penas remiges primárias (que 
orientam o vôo). É o esqueleto que 
apresenta as maiores diferenias 
com relação ao dos mamíferos. De

vido à adaptação ao ambiente aé
reo, possui estruturas especializa
das, como por exemplo o esterno, 
dotado de duas incisões — os fora- 
mes — onde se inserem os múscu
los alares. A forma do bico, sempre 
estreitamente relacionada com os 
hábitos alimentares, é muito variá
vel, passando da imensa papada do 
pelicano ao fino e delicado estilete 
dos beija-flores.

U m dos órgãos mais importantes, 
porém, é a siringe, onde se produz 
o canto. Excepcionalmente com
plexa, a siringe, bem como os mús
culos que a ela se associam, é fator 
decisivo na classificação desses 
animais. O canto dos passaros tem 
função na corte, para o acasala
mento: é por intermédio dele que o 
macho atrai a fêmea. Entretanto, 
aves que cantam bem não são dota
das de plumagem rica — também 
atuante no cortejamento.

Para a maioria das espécies, o 
período de reprodução corresponde 
a primavera; não são raros, entre
tanto, pássaros que se reproduzem 
durante todo o ano. Esse período é 
acompanhado por grande atividade 
por parte do macho que, cantando, 
exibindo sua plumagem e cons
truindo um ninho — por vezes de 
grande complexidade —  procura 
suplantar os rivais na conquista da 
fêmea.

De modo geral, os pássaros pre
ferem o ambiente terrestre, que lhes 
oferece abrigo seguro contra ventos 
e tempestades; sao poucas as espé
cies marinhas. Mesmo assim, cer
tos pássaros terrestres —  especial
mente os insetívoros —  participam 
de migrações* que os levam através 
de milhares de quilômetros sobre o 
mar. As migrações são mais co
muns nos passaros que ficam pri
vados de alimento no período in
vernal; como isso não ocorre nos 
trópicos, onde a alimentação é 
abundante em qualquer estaçao, os 
pássaros dessas regiões em geral 
são sedentários.

Como ordem, os pássaros são 
encontrados numa grande varie
dade de habitats, desde o deserto 
até as zonas montanhosas, de vege
tação rala. Na verdade, so não sao 
encontrados nos pólos e nas ilhas 
oceânicas mais isoladas. Muitas es-

A in d a  e m  p le n a  ev o lu ç ã o , os p a s s e rifo rm e s  são  as aves  m a is  n u m e ro s a s .
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Os pássaros que m elhor cantam , com o os rouxinóis (ao a lto ), possuem plum agem  pobre. O canto é produzido pela 
siringe. que é decisiva para classificação das fam ílias, entre as quais as dos fringilídeos e nectarinídeos (ao centro). 
A  m aioria, com o as do cuco e do canário (em baixo), vive em  am biente terrestre.

pécies adaptam-se bem_ aos am
bientes artificiais que são criados 
pelo homem.

A  siringe co m o  d iferen ciação

A grande homogeneidade da or
dem dos passeriformes, cujas espé
cies raramente são dotadas de ca
racteres precisos de distinção, faz 
com que sua classificação e siste
matização sejam bastante difíceis. 
Entretanto, o grau de complexidade 
da siringe permite diferenciar um 
grupo de outro. A ordem divide-se 
em quatro subordens: Eurylaimi, 
Tyranni, Menurae e Passeres.

A primeira delas forma um 
grupo cjue pode ser chamado de 
transição, pois seus integrantes 
apresentam características seme
lhantes às de outras ordens. Com 
preende uma única família —  a dos 
Eurilaimídeos — com catorze es
pécies, todas apresentando a pecu
liaridade comum de terem unidos 
os tendões dos músculos flexores 
dos dedos. O comprimento varia de 
12 a 30 cm, a cabeça é relativa
mente volumosa e os olhos, traindo 
costumes crepusculares, são gran
des. Insetívoros e frugívoros, ocor
rem exclusivamente na África tro
pical e na região indo-malasiana. 
Seus principais representantes per
tencem aos gêneros Calyptomena, 
Eurylaimus e Psarisomus (este úl
timo possui uma única espécie, a 
dos Psarisomus dalhousiae).

A subordem Tyranni diferen
cia-se das demais porque seus inte
grantes possuem três músculos na 
siringe. A ela pertencem treze famí
lias, todas apresentando caracteres 
primitivos (como por exemplo a 
musculatura da siringe). A família 
mais importante é a dos Cotingí- 
deos, que inclui o galo-da-serra (gê 
nero Rupicola) e a araponga (gê
nero Procnias), encontrados nas 
Américas.

A subordem dos Menurae — ex
clusivamente australiana —  possui 
duas famílias aberrantes, cada qual 
composta por duas espécies. Sua 
principal característica e a disposi
ção dos músculos da siringe, aná
loga à da subordem dos Passeres. 
Representando o elo de transição 
para essa última subordem, os M e
nurae distinguem-se dela pelo nú
mero menor de músculos na si
ringe.

A primeira das famílias dos M e
nurae é a dos Menurídeos, que 
compreende as duas espécies co
nhecidas de pássaros-lira. Com 
comprimento de 1 m, seu nome vem 
da forma da cauda que, muito 
longa, lembra uma lira. A espécie 
mais conhecida é a Menura su- 
perba —  o pássaro-lira comum — , 
que vive em regiões de floresta sub
tropical. A Menura alberti é menos 
estudada, pois se localiza no inte
rior das florestas úmidas da Ocea
nia e tem uma distribuição mais 
restrita.

Os integrantes da família dos 
Atricomitídeos, muito pouco co
nhecidos, são considerados formas 
primitivas do grupo. As duas espé
cies que compõem a família são a 
Atricnornis rubescens e a Atrichor- 
nis clamosus.

A subordem dos Passeres é con
siderada a mais evoluída da ordem. 
Caracteriza-se pela grande comple

xidade estrutural da siringe, o que 
atribui a seus integrantes excepcio
nal desenvolvimento das qualida
des canoras. São dezesseis suas 
principais famílias.

Os Alaudídeos dividem-se em 75 
espécies; todas apresentam colora- 
çao marrom-acinzentada e estrias 
escuras, o que torna o pássaro pra
ticamente indistinguível da vegeta
ção em meio à qual vive. São em 
geral gregários, vivendo em grupos 
numerosos, principalmente na Eu
ropa e no norte da Ásia. Algumas 
espécies são também encontradas 
na Austrália, na Nova Guiné e nas 
Américas. As mais comuns são a 
cotovia (Alauda arvensis), a ca
lhandra (Melanocorypha calandra) 
e a calandrela (Calandrela brachy- 
dactyla).

Com cerca de 75 espécies distin

tas, a família dos Hirundinídeos 
compreende os pássaros conheci
dos pelo nome genérico de andori
nhas. Cosmopolitas, estão ausentes 
apenas nas regiões polares e nas 
ilhas oceânicas isoladas. Medindo 
de 10 a 25 cm de comprimento, sua 
cor varia do marrom ao azul-es- 
curo, com a parte inferior mais 
clara. Por vezes apresenta reflexos 
metálicos. Quase todas as andori
nhas possuem hábitos gregários e 
são arbóreas. A espécie mais co
nhecida é a andorinha comum (Hi- 
rundo rústica).

Na família dos Motacilideos 
contam-se 45 espécies, distribuídas 
por todo o mundo. O comprimento 
varia de 12 a 25 cm, e a plumagem 
pode ser negra, verde-escura ou 
amarela. A espécie mais conhecida 
é a lavandisca (gêneros Motacilla e

Budytes); no Brasil, a família é re
presentada por quatro espécies do 
gênero Anthus, conhecidas como 
“caminheiros” .

À família dos Campefagídeos 
pertencem 71 espécies de pássaros; 
conhecidos pelo nome de cucos, 
medem de 15 a 30 cm de compri
mento e sua coloração varia entre 
o marrom-acinzentado, o negro, o 
azul e o vermelho. Os gêneros mais 
comuns são o Coracina, o Campe- 
phaga e o Campochera; o represen
tante típico da família é o Cuculus 
canorus.

Os Trogloditídeos englobam 63 
espécies de aves de pequeno tam a
nho (10 a 20 cm), com plumagem 
colorida pelos tons avermelhados, 
marrons e cinzentos, sobre os quais
—  principalmente nas asas e cauda
— se distribuem manchas brancas
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ou negras. A maior parte das espé
cies vive nas Américas; a mais co
nhecida é a cambaxira ou corruíra 
(Troglodytes musculus). A Pipra 
pipra, o Manacus manacus e o 
Leucolepis arada (um dos uirapu
rus) habitam a floresta amazônica.

Certos pássaros conhecidos_tam- 
bém pelo nome de pica-paus são os 
principais representantes da família 
dos Bombicilídeos. Seu tamanho 
varia de 15 a 20 cm, e a plumagem 
apresenta predominância de tons 
castanhos e cinzentos. A espécie re
presentativa do grupo é a Bomby- 
cilla garrulus, que se distribui por 
toda a Europa e norte da Ásia.

A família dos Certídeos também 
reúne pássaros chamados pica- 
paus. Possuem hábitos arbóreos, 
pois é nas árvores que encontram 
insetos e grãos, de que se alimen
tam. Seu tamanho varia de 10 a 20 
cm e a coloração é geralmente es
cura na parte superior do corpo e 
mais clara na inferior. As dezessete 
espécies dessa família são encon
tradas principalmente na Europa, 
na África e na índia.

Os pássaros que imitam o canto 
de outros são agrupados na família 
dos Mimídeos (o próprio nome da 
família traduz a principal carac
terística dessas aves). São represen 
tados pelo tordo e, no Brasil, pelo 
sabiá do campo (gênero Mimus).

A família, tipicamente ameri
cana, compreende trinta espécies 
de pássaros de 20 a 30 cm, com 
plumagem azul-acinzentada, mar
rom ou cinza, com as partes infe
riores mais claras.

A família dos Muscicapídeós in
clui diversos pássaros conhecidos 
como papa-moscas, rouxinóis, tou- 
ti-negras e outros nomes regionais. 
Devido à grande disparidade de ta
manho, coloração e outras carac
terísticas, a família é dividida em 
nove subfamílias que compreendem 
um grande número de espécies tipi
camente insetívoras.

Os pássaros da  família dos Parí- 
deos sao também chamados de tou- 
ti-negras. Geralmente arbóreos, ali
mentam-se de insetos e grãos; 
medem de 10 a 20 cm e sua colora
ção é muito variada. O gênero re
presentativo é o Parus, que com
preende a maior parte das espécies.

Conhecidos popularmente como 
picanços, os pássaros da família 
dos Sitídeos pertencem a dezessete 
espécies diferentes que habitam a 
Eurásia e a América do Norte. 
Com um máximo de 20 cm, sua 
plumagem é marrom ou azul.

A família dos Nectarinídeos in
clui 107 espécies de pássaros rica
mente emplumados, conhecidos 
pelo nome genérico de nectarínios. 
Difusos pela África e Ásia, distin
guem-se pelo bico, longo e curvo, 

ue se adapta à colheita do néctar 
as flores e de pequenos insetos 

que nelas vivem. Medem entre- 10 
e 25 cm, e sua coloração baseia-se 
no vermelho, alaranjado, amarelo, 
negro, violeta e azul.

Os Fringilídeos compreendem 
125 espécies de pássaros sul-ameri
canos que se distinguem pelo 
canto. Com cerca de 20 cm, ali
mentam-se de grãos, sendo tipica
mente arbóreos. A essa família per
tencem o azulão (Cyanocompsa 
cuanea), o curió ou avinhado (Ory
zoèorws angolensis), o bicudo

(Oryzoborus crassirostris maximi- 
liaiii), a patativa (Sporophila p lúm 
bea), o coleiro (Sporophila caeru- 
lescens),opintassi\g,o(Spinusmagel- 
lanicus), o çanário-da-terra (Sica- 
lis Jlaveola brasiliensis), o canário 
(Serinus canarius), o tico-tico (Zo- 
notrichia capensis sub-torquata) 
e o cardeal (Paroaria coronata).

O pardal (Passer domesticus) e o 
bico-de-lacre (Estrilda cinerea) são 
duas das cem espécies que com
põem a família dos Ploceídeos. 
Granívoros, tais pássaros possuem 
geralmente canto forte mas pouco 
melodioso. Vivem normalmente em 
grupos; seu tamanho e coloração 
são bastante variáveis, razão pela

uai alguns autores costumam divi-
ir a família em subfamílias.

A família dos Paradiseídeos in
clui as chamadas aves-do-paraíso, 
nome genérico que designa os inte
grantes de 43 espécies australianas 
e da  Nova Guiné. A plumagem ri
camente colorida desses pássaros é 
exclusiva dos machos; as fêmeas 
apresentam uma coloração mais 
discreta. Seu tamanho varia de 15 
cm a 1 m, incluindo a cauda, às ve
zes presente. A espécie representa
tiva dessa família é a Paradisea 
apoda, que, como as demais, é ar
bórea e solitária.

Os Corvídeos distribuem-se em 
cem espécies, entre as quais o 
corvo (Corvus coraz), que é o re
presentante típico, a pega (Corvus 
pica), a gralha (Cyanocorax chry-
sops) e o gaio (Garrulus glanda-

rius). A distribuição é praticamente 
cosmopolita: a família só não está 
presente na Nova Zelândia e nas 
areas não alcançadas pelos passeri- 
formes. O maior número de espé
cies é encontrado no hemisfério 
norte. Seu comprimento varia entre 
15 a 70 cm, e são dotados de plu
magem quase sempre negra ou 
azul-escura, com tons metálicos. 
De hábitos tipicamente gregários, 
são considerados aves muito inteli
gentes: aprendem com relativa faci
lidade e adaptam-se rapidamente 
ao cativeiro e ao convívio com o 
homem.

VEJA TAM BÉM : Aves.

A plum agem  dos pássaros desempenha im portante papel no periodo de acasalam ento. No alto, ave-do-paraíso (esq.) 
e tordo com um ; no centro , m artip i-pescador (esq.) e cardeal: em baixo, "Parus coeruleus" e "Otocom psa jocosa".
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Pasteur

Filho de um negociante de cou
ros, Louis Pasteur nasceu em Dole, 
no Jura, a 27 de dezembro de 1822. 
Completou sua primeira formação 
em Arbois e Besançon, transferin
do-se em 1843 para a École Nor- 
male Supérieure. Sua atenção vol
tou-se então para a química e a 
cristalografia, campos nos quais foi 
responsável por importantes contri
buições.

Já em_1848, estudou as proprie
dades ópticas de diversas substân
cias orgânicas, em especial as do 
ácido tartârico: verificou então que 
os cristais* de tal ácido apresentam 
pequenas facetas (hemiedros), se
melhantes às dos cristais de 
quartzo opticamente ativos. C rista
lizando lentamente uma solução de 
ácido tartârico, preparada em labo
ratório, Pasteur obteve dois tipos 
de cristais com faces hemiédricas, 
relacionados entre si como um ob
jeto e sua imagem especular. Pas
teur verificou ainda que, embora se 
trate da mesma substância quí
mica, as propriedades físicas são 
distintas: enquanto um cristal gira 
o plano de polarização da luz para 
a esquerda, o outro o faz para a di
reita. A mistura em quantidades 
iguais dos dois cristais em solução 
reproduz a substância opticamente 
inativa. Constatando que o ácido 
tartârico como aparece e é consu
mido na natureza é sempre optica
mente ativo, não apresentando, 
quando cristalizado, dois tipos de 
cristais, mas apenas um, Pasteur 
concluiu que o ácido artificial
mente produzido é formado por 
dois tipos diferentes de moléculas, 
isômeras mas espacialmente simé
tricas.

Dessa observação seguem-se 
duas conseqüências importantes: 
uma, a de que as moléculas são es
truturas tridimensionais: outra, a 
de que os processos naturais produ
zem moléculas segundo processos 
diferentes dos conhecidos nos labo
ratórios da  época. Pasteur seguiu a 
pista fornecida pela segunda dessas 
conseqüências, o que terminou por 
situá-lo entre os fundadores da bio
química* e da bacteriologia.

D o s  ferm en tos à refu tação da 
geração  espon tân ea

De 1849 a 1853, Pasteur lecio
nou na Faculdade de Ciências de 
Estrasburgo, conduzindo simulta
neamente experiências e estudos 
sobre o comportamento bioquí
mico de organismos inferiores.

Transferido em 1854 para a re- 
cém-fundada Faculdade de Ciên
cias de Lille, e já  conhecido como 
cientista, passou a dedicar-se ao es
tudo das fermentações, instado por 
industriais que desejavam corrigir 
irregularidades nos processos de fa
bricação do vinho e do vinagre.

Usualmente de boa qualidade, 
partidas desses dois produtos por 
vezes se estragavam ainda durante 
a fabricação. Estudando o produto 
estragado, Pasteur constatou a pre
sença de ácido láctico. Não encon-

Louis Pasteur ao lado da esposa, na época em  que fundou seu instituto.

trando nenhuma explicação quí
mica para o fato, submeteu 
amostras das substâncias ao exame 
microscópico. E notou que na fer
mentação normal as amostras 
apresentavam pequenas células ar
redondadas de levedura, mas que, 
no processo anômalo, apareciam 
estruturas diferentes, que acreditou 
serem organismos, pelo fato de se 
moverem incessantemente. Rela
cionando tais estruturas com a pre
sença de ácido láctico, Pasteur pre
parou com elas uma solução 
concentrada, à qual adicionou uma 
decocção de levedura com açúcar 
e giz. Produziu assim uma fermen
tação láctica — distinta da alcoó
lica — , evidenciando a reprodução 
e multiplicação de um organismo 
vivo que se alimenta do açúcar e 
que deixa como resíduo o ácido 
láctico.

Com base nesses resultados, 
Pasteur refutou as concepções em 
voga, que relacionavam a fermen
tação a transformações meramente 
químicas. Mostrando que as ano
malias nas fermentações poderiam 
ser evitadas com o recurso à elimi
nação dos fermentos “intrusos” 
(por exemplo, por aquecimento 
controlado), Pasteur criou o pro
cesso industrial da pasteurização. 
As indústrias da cerveja, do vinho 
e do vinagre, assim como a do leite, 
passaram a empregar seus méto
dos, firmando sua reputação como 
consultor industrial.

Retornando a Paris em 1857 
como professor da École Normale 
Supérieure, Pasteur passou a inte- 
ressar-se pela questão da geração 
espontânea, que, parcialmente re
solvida por Lazaro Spallanzani* no 
século XVIII, renascia com a afir
mação do naturalista A. Pouchet 
(1800-1872) de que havia obser
vado tal geração “ in vitro”.

Em 1 8 6 6 , o cientista foi fotografado junto à equipe de médicos russos que estudavam  a cura da hidrofobia.
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À esquerda, microscópio usado por Pasteur. À d ireita, um dos primeiros postos de vacinação e a cerim ônia de inauguração do Instituto Pasteur.

Sucederam-se grandes contro
vérsias, até que a Academia F ran
cesa resolveu arbitrar o caso, orga
nizando um concurso sobre o tema. 
Pasteur enviou à Academia um 
pormenorizado relatório em que 
mostrou que um a solução livre de 
microrganismos assim permanece 
indefinidamente se forem tomadas 
precauções adequadas; demonstrou 
que uma tal solução somente passa 
a apresentar seres vivos se ficar di
retamente exposta ao ar, contami- 
nando-sc com microrganismos dele 
provenientes. E concluía: “ Não, 
não há circunstância conhecida na 
qual se possa afirmar que scrcs mi
croscópicos venham ao mundo na 
ausência de pais semelhantes a si 
mesmos”.

Esse relatório deu a Pasteur o 
prêmio da Academia pelo melhor 
trahalhn apresentado. A geração 
espontânea, entretanto, ainda não 
morrera: anos mais tarde, o pró
prio Pasteur foi obrigado a refutar 
experimentalmente afirmações aná
logas às de Pouchet, tei iiiiuandu de 
um a vez por todas com a longa 
controvérsia.

A contribuição de Pasteur nesse 
campo não se limitou à derrubada 
de uma teoria errônea: as técnicas 
que desenvolveu para demonstrar 
suas teses transformaram-se 
em procedimentos-padrão nas ma
nipulações experimentais e indus
triais. Seus trabalhos, além disso, 
permitiram que fosse aberto o ca

minho para a fundação da nova 
ciência da bacteriologia.

O s b ich os-d a-sed a  
dão a p ista

Pasteur já  era um cientista e re- 
nomado membro da Academia de 
Ciências quando teve sua atenção 
voltada para problemas diferentes: 
as indústrias francesas de seda en
frentavam a ameaça de extinção 
devido a uma doença misteriosa 
que atacava o bicho-da-seda. Cha
mado a examinar o caso, Pasteui 
foi iriicialmcntc obrigado a intei
rar-sc dc alguns fatos básicos sobre 
zoologia e fisiologia animal. Lan
çou-se ao trabalho, e, depois de al
guns meses de intensa pesquisa, lo
calizou a causa da doença do 
bicho-da-seda em um microrga
nismo que o infestava. Desenvol
veu métodos de combate à infesta
ção pelos microrganismos, sal
vando a indústria da seda.

Esse episódio não permaneceu 
isolado: foi a pailii dele que Pas
teur passou a interessar-se mais e 
mais pelas moléstias que atacam 
outros organismos, como o ho
mem, formulando a hipótese de que 
sua propagação se deveria a ger
mes infecciosos. A idéia já  havia 
sido abordada por muitos antes 
dele. Jenner*, por exemplo, havia 
introduzido a vacinação* contra a 
varíola, que pressupunha a pre
sença de um vtrus ativo da doença

em forma abrandada, em contrapo
sição à inoculação da própria va
ríola como tratamento preventivo 
praticada durante séculos. Con
tudo, os supostos microrganismos 
responsáveis pelas doenças nunca 
haviam sido reconhecidos como 
tais, mesmo depois que Leeuwe- 
nhoeck* os observou em seu pri
meiro microscópio*.

Em muitas das doenças que estu
dou, Pasteur foi capaz de identifi
car um agente patogênico micros
cópico; germes e bactérias faziam 
assim sua aparição. A partir deles, 
o faniusu cientista preparou vaci
nas conlra a cólera üas galinhas e 
contra o carbúnculo — que ataca 
o gado e roedores.

O  In stitu to  Pasteur

A partir de 1872, Pasteur (que 
fora eleito para a Academia de Me
dicina de Paris) manteve uma con
trovérsia solitária contra a classe 
médica em péso, que por um lado 
se recusava aceitar a validade das 
upiniões de um químico em matéria 
médica, e por outro via na idéia da 
intervenção de germes infecciosos 
o espectro do vitalismo. Em conse
qüência, os doutores contrapu
nham às concepções de Pasteur so
luções de cunho físico-químico, 
para  as quais não podiam oferecer 
suporte. Pasteur fez finalmente ven
cer seu ponto de vista, à custa não 
do frio raciocínio científico, m as de

sua persistência e reputação como 
químico.

Depois que ficou demonstrada a 
eficácia de sua vacina contra o car
búnculo e quando conseguiu salvar 
a vida de um jovem mordido por 
um cão raivoso tratando-o com va
cinas, a opinião pública, entusiasti
camente favorável a Pasteur; con
seguiu fazer com que os médicos 
cedessem. Os hospitais franceses 
passaram a aplicar as medidas de 
assepsia desenvolvidas por Lister* 
na Escócia; como resultado, a 
incrível mortalidade que grassava 
nessas instituições diminuiu verti
calmente.

Até essa época, Pasteur desen
volvera suas pesquisas com os par
cos recursos materiais que lhe pro
porcionavam seus cargos acadêmi
cos e suas atividades como consul
tor industrial. Com o succsso dc 
sua vacinação anti-rábica, uma 
subscrição internacional permitiu 
lhe fundar o Instituto Pasteur, inau
gurado em 1888. Mas, sua obra 
científica havia terminado. Hemi- 
plégico desde 1868, morreu a 28 de 
setembro de 1895. Seus discípulos 
continuariam as pesquisas no Insti
tuto Pasteur. que veio a ocupar uma 
posição de destaque entre as institui
ções dedicadas à biologia e à medi
cina experimental.

VEJA TAM BÉM : Microbiologia.
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Patrimonialismo

O termo “patrimonialismo” refe- 
re-se a qualquer tipo de governo or
ganizado como extensão mais ou 
menos direta da organização fami
liar. Distingue-se tanto ao feuda
lismo* como dos modernos Esta
dos* burocráticos.

No feudalismo, os vassalos dos 
suseranos são, por sua vez, chefes 
independentes, e exercem as fun
ções de governo de modo pratica
mente autônomo, sobre a popula
ção que vive e trabalha em suas 
terras. No patrimonialismo, os in
termediários administrativos são 
servidores ou dependentes pessoais 
do governante, rei ou patriarca. A 
qualquer momento podem deixar 
suas funções conforme a vontade 
do soberano.

Em relação aos Estados buro
cráticos mcxlernos, a_principal dife
rença está na distinção entre as es
feras pública e privada, que não 
existe nos Estados patrimonialis
tas. O caráter de propriedade fami
liar, administrada pelo pater fa m í
lias, permanece mesmo quando 
esse tipo de organização política se 
estende territorialmente e passa a 
exigir todo um coipo de interme
diários administrativos. Os antigos 
Estados chinês, persa e egipcio, por 
exemplo, constituíam verdadeiros 
impérios de tipo patrimonialista. 
Dispunham de complexo aparato 
administrativo, mas os cargos eram 
entregues a servidores e favoritos 
do poder real.

O  p od er d o s  va ssa lo s

Os sistemas de autoridade* têm 
sido classificados com base em três 
aspectos principais. O primeiro 
desses aspectos e o tipo de ligação 
existente entre governantes e gover
nados ou, mais precisamente, o 
princípio de legitimação da autori
dade. O segundo é o tipo de organi
zação política e administrativa re
sultante da institucionalização de 
uma das formas do anterior, ou 
seja, é a organização estabelecida a 
partir do momento em que as rela
ções de determinado tipo tornam-se 
estáveis. O terceiro aspecto está re
lacionado aos conflitos típicos de 
cada sistema, considerados generi
camente os fatores que neles desen
cadeiam processos de mudança e 
transformação. Baseando-se nesses 
três aspectos, Max Weber distin
guiu tres tipos principais de siste
mas de autoridade: tradicional, ca
rismático e racional-legal. O 
sistema tradicional baseia-se na 
santificação do passado e tem 
como tipo “puro” a ligação patriar- 
calista, isto é, aquela cuja legitimi
dade repousa na obediência aos 
mais velhos, ao pater familias.

O patrimonialismo é esse sis
tema tradicional de autoridade ao 
ampliar-se e converter-se em modo 
de organização política. Os Esta
dos patrimonialistas constituem 
um a extensão do modelo da uni
dade familiar no sentido de que, 
para se perpetuarem, devem solu
cionar de um modo especial o di

lema fundamental dos sistemas de 
autoridade puramente patriarcais: 
a possibilidade da independência 
dos “filhos” e dependentes. Esse 
ponto nevrálgico, em escala am
pliada, é o poder dos vassalos, que 
coloca em questão a centralização 
e ameaça constantemente transfor
mar o sistema de autoridade numa 
federação baseada em contratos ou 
pactos de lealdade, como no feuda
lismo. Por outro lado, a solução 
patrimonialista só se configura 
quando a centralização é assegu
rada sem levar a uma separação

completa entre as esferas pública e 
privada, tanto no que se refere aos 
bens, como em relação aos funda
mentos da obediência ou da “ legiti
midade”.

Aplicados ao Brasil, esses con
ceitos têm sido empregados para 
determinar a que tipo pertenceria 
o Estado, nos diferentes períodos 
de sua evolução histórica. Con
tudo, os diversos autores que têm 
se ocupado doprob lem a nao che
garam a soluçoes unânimes. Para 
alguns, o antigo “mandonismo lo
cal” equivaleria ao poder quase au

tônomo dos senhores feudais. Para 
outros, o Brasil sempre teve um Es
tado centralizado e burocrático; a 
história política do período republi
cano seria essencialmente a aciden
tada transição de um Estado patri
monialista para um modelo 
“racional-legal” de organização.

VEJA TAM BÉM : Autoridade; Ca
risma; Coronelismo; Desenvolvi
mento Político; Estado; Federa
lismo; Feudalismo.

Apoiando-se na centralização do poder, o Estado faraônico teria  sido patrim onialista. (Trono de Tutancâm on.)
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Patrística

Entende-se por “patrística”  o 
conjunto de doutrinas formuladas 
pelos primeiros padres e autores da 
Igreja*. O termo pode designar 
também todo o período histórico 
em que essas doutrinas foram con
cebidas (do século II ao VIII).

O traço fundamental da patrís
tica reside na tentativa de concilia
ção entre as “verdades da revela
ção” bíblica e as elaborações 
racionais da filosofia grega. Procu
rou, dessa forma, unir a fé com a 
razão.

O cristianismo* dos primeiros 
tempos, fundamentado nos Evange
lhos, era uma doutrina aparente
mente simples, formada por algu
mas regras de conduta moral e pela 
crença na salvação através do sa
crifício de Cristo*. Não tinha fun
damentação filosófica, isto é, não 
se apresentava como um conjunto 
de idéias produzidas pela razão e 
sistematizadas em um todo lógico. 
Era uma religião revelada e não 
uma filosofia. No entanto, com o 
decorrer do tempo, impunha-se sua 
solidificação em termos racionais. 
Por outro lado, o cristianismo ser
via como contestação à ordem im 
perial e vivia em permanente con
flito com os senhores romanos. Por 
isso, desenvolveu instrumentos de 
defesa para sobreviver; as armas 
foram buscadas no campo do pró
prio adversário: a filosofia grega 
clássica e sua projeção na epoca 
helenística e romana.

Nesse sentido, a evolução do 
cristianismo realizou-se em perma
nente conflito, não só com o paga
nismo greco-romano, como tam 
bém entre as correntes de 
pensamento em que se dividiram os 
próprios cristãos. Os textos bíbli
cos davam margem a interpreta
ções divergentes e as idéias filosófi
cas dos gregos ofereciam diversas 
possibilidades de combinação com 
os dados da fé.

Entre os padres da Igreja orien
tal, cujo centro era a Grécia, o pa
pel desempenhado pela razão filo
sófica era muito mais amplo e 
profundo, enquanto na Igreja latina 
se desenvolvia um cristianismo que 
atribuía maior importância à fé. 
Aos poucos, as lutas doutrinárias 
foram sendo superadas nos con
cílios e formulou-se assim a orto
doxia, com exclusão das interpreta
ções <que passaram a ser tidas como 
heréticas.

O s padres gregos

Entre os mais importantes no
mes da patrística grega do século 
II, encontram-se os de São Jus- 
tino*, Atenágoras e Santo Irineu. O 
primeiro, no Diálogo com o Judeu 
Tryphon, procurava mostrar como 
a religião cristã pode assimilar ime
diatamente qualquer domínio rei
vindicado pelos filósofos. Atenàgo- 
ras dirigiu ao imperador e filósofo 
Marco Aurélio* uma Súplica pelos 
Cristãos, na qual defendia a exis
tência de muitos pontos de contato 
e n tre  a  filo so fia  c a  re v e la ç ã o . E

Santo Irineu notabilizou-se pelo 
combate ao gnosticismo*, heresia* 
racionalista que pretendia resolver 
todos os problemas da religião 
através da filosofia.

No século III, Clemente de Ale
xandria e seu discípulo Orígenes* 
assumiram especial destaque na 
patrística grega. Clemente de Ale
xandria, em sua obra Stromata, ex
pôs a tese de que a filosofia., tendo 
sido consentida por Deus, so pode
ria ser uma coisa boa. Para Cle
mente, a história do conhecimento 
assemelha-se a dois rios —  a lei 
dos judeus e a filosofia dos gregos 
—  aos quais veio juntar-se a con
tribuição cristã da fé. Orígenes é 
considerado o primeiro sistemati
zador do pensamento cristão e em 
suas obras pode-se encontrar uma 
verdadeira síntese dos principais te
mas filosóficos e teológicos da 
patrística grega.

O século de ouro da patrística 
grega foi o IV. Os padres dessa 
epoca eram grandes estilistas e pos
suíam vasta cultura filosófica, for
m ada na solidão dos mosteiros. A 
m aioria deles provinha das classes 
mais altas da sociedade. Essa situa
ção social, diferente do quadro pri
mitivo, favoreceu o florescimento 
da cultura cristã.

Entre os principais representan
tes da patrística do século IV, sa
lientou-se São Gregório* Nazian- 
zeno,_ que compôs um grupo de 
sermões sobre o dogma da trin
dade. Seu discípulo Basílio* escre
veu A s Regras, a fim de fornecer 
diretrizes à vida dos monges. En
tretanto, do ponto de vista estrita
mente filosófico, São Gregório* de 
Nissa é considerado o maior dos 
padres gregos; seu esforço concen
trou-se na demonstração de que os 
dados da fé harmonizam-se com os 
da razão.

O último grande nome da patrís
tica grega é João Damasceno, cuja 
obra principal, A  Fonte do Conhe
cimento, é uma coletânea de textos 
sobre as doutrinas fundamentais da 
religião cristã.

O s la tin o s e S an to  A g o stin h o

A patrística latina, ao contrário 
da grega, desenvolveu-se no sentido 
de um cristianismo mais prático e 
moralista, acentuando a precedên
cia da fé sobre a razão e das “escri
turas sagradas” sobre os textos dos 
filósofos. Tertuliano* chegava 
mesmo a afirmar a necessidade de 
o cristão crer, ainda que isso fosse 
absurdo.

Outros nomes importantes da 
patrística latina foram os de Santo 
Ambrósio (333-397) e São Jerô- 
íimo, exegeta da Bíblia* e seu tra- 
iutor para o latim. Nenhum, con- 
udo, chegou às alturas de Santo 
\gostinho*.

Santo Agostinho nasceu em Ta- 
gaste, na província romana de 
Numídia, norte da África, a 13 de 
novembro de 354. Filho de mãe 
cristã (Santa Mônica) e pai pagão, 
Santo Agostinho transferiu-se na 
adolescência para Cartaxo, a fim 
de estudar letras e retórica. Em 
372, teve o primeiro contato com 
a filosofia, através da leitura de um 
diálogo (posteriormente perdido) 
de Cícero, intitulado Hortêncio. Ao 
mesmo tempo, recusava-se a ler a

A patrística reúne os primeiros pensadores cristãos. São Jerônim o (esq.) 
estudou a Bíblia e São Gregório reform ulou a disciplina e os rituais.

Coube a s. Agostinho sistematizar a doutrina. (Agostinno ouve Ambrósio.)
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Bíblia, que lhe parecia vulgar e in
digna de um espírito culto. Interes- 
sou-se, entretanto, pela heresia ma- 
niqueísta. Os maniqueus davam ao 
mundo explicações puramente ra
cionais e atribuíam realidade subs
tancial tanto ao bem quanto ao 
mal. Essas idéias desempenhariam 
papel importante dentro do pensa
mento de Santo Agostinho.

Em 383 transferiu-se para Roma 
e, no ano seguinte, para Milão, 
onde foi nomeado professor da cá
tedra de retórica. Em Milão, entrou 
em contato com o neoplatonismo 
de Plotino*, última grande expres
são do pensamento filosófico grego 
e sistema muito em voga entre os 
cristãos cultos da cidade^ Na 
mesma época, ouviu os sermões_de 
Santo Ambrósio, bispo de Milão. 
Acabou por converter-se ao cristia
nismo através da leitura das cartas 
de Paulo* de Tarso, em 386.

Sua vida transformou-se radical
mente. Deixou sua concubina (com 
a qual tivera um filho, Adeodato, 
que o acompanhou na conversão), 
recolheu-se à vida espiritual na 
África e passou a redigir uma ex
tensa obra.

.Em  391, contra sua vontade, foi 
aclamado bispo de Hipona e obri
gado a muitas tarefas administrati
vas. Apesar disso, conseguiu escre
ver inúmeras obras, nas quais se 
encontra o essencial da doutrina 
cristã. Parte considerável desses li
vros resultou das disputas doutri
nárias mantidas contra as heresias 
da época e contra os adversários do 
cristianismo. As principais obras 
escritas por Santo Agostinho são: 
Contra os Acadêmicos, Soliló
quios, Do Livre Arbítrio, De Ma- 
gistro, Confissões, Espírito e Letra, 
A Cidade de Deus, A s Retratações 
e Sobre a Trindade.

Ao falecer, a 23 de agosto de 
430, Santo Agostinho deixou sinte
tizadas as doutrinas fundamentais 
do cristianismo, formuladas pela 
patrística. Suas principais teses di
zem respeito ao problema das rela
ções entre a fé e a razão, à natureza 
do conhecimento, ao conceito de 
Deus e da criação do mundo, à 
questão do mal e à filosofia da his
tória.

Desde a conversão, Santo Agos
tinho propôs-se a atingir, pela fé 
nas “escrituras sagradas”, o enten
dimento daquilo que elas ensinam, 
colocando a fé como via de acesso 
à verdade. Por outro lado, susten
tou que a fé é precedida por um 
certo trabalho da razão. Ainda que 
as “verdades” da fé não sejam de
monstráveis, seria possível de
monstrar o acerto de crer nelas. A 
razão, portanto, relaciona-se dupla
mente com a fé: precede-a e é sua 
conseqüência. É necessário —  diz 
ele —  compreender para crer e 
também crer para compreender.

S en sa çõ es e  in te lecto

Sua teoria do conhecimento foi 
formulada a partir de uma crítica 
do ceticismo esposado pela Nova 
Academia de Roma. Os céticos 
afirmavam que o conhecimento 
funda-se nas sensações e, como es
tas são variáveis e imperfeitas, não 
se poderia atingir a verdade. A tra
vés de engenhosa argumentação, 
Santo Agostinho pretendeu reabili- Agostinho, in telectual pagão, é batizado (em  cim a) e vai para a Á frica, onde desenvolve sua teoria cristã.

tar as sensações, concluindo que 
elas são fonte de pelo menos uma 
verdade absoluta: a da existência 
de um sujeito pensante. Levando a 
argumentação às últimas conse- 
qüencias, retomou a distinção pla
tónica entre o corpo e a alma. Dis
tinguiu também duas espécies de 
conhecimento no homem: o sensí
vel e o inteligível. O primeiro seria 
imperfeito e mutável, referindo-se 
aos objetos exteriores ao homem 
ou a suas imagens. O segundo, en
contrado na matemática e nos 
princípios fundamentais da sabedo
ria, seria perfeito e imutável.

B eleza , V erdade, B em

Da constatação da existência do 
conhecimento inteligível, Santo 
Agostinho infere sua doutrina da 
existência de Deus. Sua argumenta
ção centraliza-se na idéia de que o 
fundamento do conhecimento inte
ligível, com toda sua verdade, não 
poderia ser o próprio homem, im
perfeito, mas algo que o trans
cende: Deus. Conhecer a verdade é, 
no fundo, uma “ iluminação” : co
nhecer em Deus as idéias que cons
tituem o intelecto divino.

Deus, para Santo Agostinho, e 
uma essência absoluta que com
preende três pessoas: o Deus-pai é
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a essência divina; Deus-filho é o 
verbo, a razão ou a verdade; e o 
Espírito Santo é o amor. Para for
mular essa doutrina, valeu-se da 
teoria platônica, encontrada em 
Pio tino, segundo a qual a idéia de 
Uno reune em si as três idéias supe
riores: Beleza, Verdade e Bem.

Da doutrina da  essência divina, 
Santo Agostinho deriva suas dou
trinas da criação do mundo e da 
natureza do mal. O mundo foi 
criado por Deus como decorrência 
de sua infinita bondade e, na me
dida em que são criações divinas, 
as coisas do mundo sao essencial
mente boas; o mal não é senão uma 
privação do bem, identificando-se 
ao nao-ser. Não têm razão, por
tanto, os maniqueístas quando afir
mam a substancialidade do mal.

A  graça d iv ina

O maniqueísmo, contudo, per
manece como um aspecto impor
tante do pensamento de Santo 
Agostinho em sua doutrina do ho
mem e do desenvolvimento histó
rico. Tendo sido criado à imagem 
e semelhança de Deus, o homem 
afasta-se do ser supremo, ou seja, 
do Bem, e caminha para o não-ser 
que é o Mal. O homem, maculado 
pelo pecado original, só pode ser

salvo pela graça divina, e não pelas 
- “ prias ações.

Jontudo, ele pode dispor-se a re- 
aiv'

próprias açoes.
Contudo, ele 

ceber a graça divina mediante seu
livre arbítrio. Quando faz isso, o 
homem constrói a cidade de Deus. 
Ao contrário, persistindo em afas
tar-se da essencia divina, constrói 
a cidade terrena. A história não se
ria mais do que o embate dessas 
duas forças contrárias e seu ponto 
final é o dia do juízo; os eleitos 
pela graça divina seriam então sal
vos, e os demais, condenados à da- 
nação eterna.

As doutrinas de Santo Agosti
nho, resumindo em si toda a patrís
tica, constituiriam o essencial do 
pensamento cristão até o advento 
da escolástica* aristotélica.

A patrística teve ainda outros re
presentantes, entre eles Severino 
Boécio*, autor do livro Sobre a 
Consolação da Filosofia e tradutor 
de tratados lógicos de Aristóteles*, 
que passaram a ser utilizados du
rante toda a Idade Média; e Bento 
de Núrcia (c. 480-547), legislador 
do monarquismo e fundador dos 
mosteiros ae Subiaco e Cassino.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
Escolástica; Medieval, Filosofia. Do pau-brasil extralram -se lucros e o nom e da antiga colônia portuguesa.

Ilustração para "C idade de Deus", uma das principais obras de Agostinho,

Pau-brasil

Em segunda expedição (1503) às 
terras encontradas três anos antes, 
Américo Vespúcio* enviou a Dom 
Manuel*, rei de Portugal, um rela
tório informando que entre as ri
quezas procuradas as de maior pro
veito eram “infinitas árvores de 
pau-brasil” . Realmente, quando os 
portugueses chegaram ao Brasil, 
encontraram nas matas atlânticas 
da região do Espírito Santo e da 
Bahia uma enorme quantidade de 
madeira de lei (caviúna, jacarandá 
e outras), especialmente uma ár
vore alta (8 a 10 m e diâmetro mé
dio de 80 cm), com folhas de mui
tos folíolos, dura e resistente e cujo 
cerne era de coloração vermelha, 
da cor de brasa. Por isso, foi cha
mada pau-brasil.

O pigmento responsável pela cor 
(substância depois denominada 
“brasilina”) era utilizado para fin
gimento desde a Idade Media flig- 
nun-brasile).

No século XVI, o valor comer
cial do pau-brasil tornou-se tão 
grande que influiu na disputa por 
novas terras, entre franceses, ho
landeses e portugueses.

Botanicamente, trata-se de ár
vore da família das leguminosas — 
Caesalpinoidae — , pertencente à 
espécie Caesalpinia echinata (nome 
derivado das numerosas espinhas 
na superfície do tronco), pratica
mente extinta no século XX.

A  fase áurea

_ Logo após o regresso da expedi
ção de Américo Vespúcio, Dom 
Manuel, resolveu colocar o comér
cio do pau-brasil sob monopólio da 
Coroa. Entretanto os lucros eram 
bem inferiores aos que Portugal vi
nha obtendo com o comércio das 
especiarias da índia. Dessa forma, 
a extração da madeira foi entregue 
a uma companhia particular que se 
obrigou a vender todo o produto a 
Portugal.

Para esse fim, foi estabelecido 
um consórcio comercial de cris- 
tãos-novos chefiados por Fernando 
de Noronha*. Os primeiros merca
dores comprometeram-se a enviar 
às novas terras seis navios por ano, 
explorar 300 léguas, além de cons
truir e manter feitorias no litoral. 
Em troca da licença para extrair o 
pau-brasil, deviam pagar uma taxa 
fixa à Coroa portuguesa. Após al
guns anos, Fernando de Noronha 
pagava 4 000 cruzados, conse
guindo renovar a licença até 1511. 
Nesse período, a exportação anual
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A colonização do Brasil foi m otivada principalm ente pela preocupação de defender o pau-brasil das investidas dos franceses. (M apa da âpoca.)

foi avaliada em cerca de 20 000 
quintais. Cada quintal valia 2 du
cados e meio, e os arrendatários 
pagavam ao reino português 4 000 
ducados por ano.

A partir de 1513, o contrato pas
sou para as mãos de Jorge Lopes 
Bixorde, já bastante alterado: 
agora a companhia poderia comer
ciar livremente a madeira, me
diante imposto no valor de um 
quinto do carregamento.

Segundo Gabriel Soares de 
Sousa*, no Tratado Descritivo do 
Brasil de 1587, a madeira existia 
em abundância no litoral, do Rio 
de Janeiro até o Rio Grande «lo 
Norte. A de melhor qualidade era 
obtida em Pernambuco, onde rece
bia o nome de “pau de Pernam
buco” e de onde saíam enormes 
carregamentos.

E xtração e  co n corrên c ia

O pau-brasil era extraído de ma
neira rudimentar. Os índios, que o 
chamavam ibirapitinga, derruba
vam as árvores e as empilhavam 
em troca de presentes. Eram eles 
também que, caminhando várias lé
guas, transportavam achas e toras 
nos ombros até o porto e carrega
vam os navios. (Trabalho que seria 
executado posteriormente pelos ne

gros, após a introdução de escravos 
africanos.)

Os franceses já haviam entrado 
em contato com os indígenas desde 
1504, instalando feitorias no litoral 
brasileiro e enviando regularmente 
para a Europa navios carregados 
ae madeira. Os protestos de Dom 
Manuel jamais foram aceitos por 
Francisco* I, rei da França.

Sendo mais hábeis no trato com 
os índios, os franceses evidente
mente conseguiram maiores vanta
gens que os portugueses. No en
tanto, seu sistema de extração 
causou graves prejuízos às matas 
brasileiras: ao invés de cortar as ár
vores, eles ateavam fogo na parte 
inferior do tronco, provocando as
sim muitos incêndios, que também 
matavam os animais e destruíam 
preciosas essências.

Com a finalidade de acabar com 
a “pirataria estrangeira”, Dom 
João* III enviou algumas expedi
ções de guarda-costas para a colô
nia. Entre 1516 e 1519 e entre 1526 
e 1528, chefiados por Cristóvão Ja- 
ques*, os portugueses conseguiram 
afundar e apreender vários navios 
franceses. Entretanto, como o poli
ciamento era insuficiente para co
brir todo o imenso litoral brasi
leiro, Portugal viu-se diante de uma 
jinica alternativa para impedir o

contrabando francês: enviar colo
nos para povoar definitivamente a 
nova terra.

Com instruções para fundar fei
torias e lotear o território da colô
nia, Martim Afonso de Sousa* par
tiu de Lisboa em 1530, à frente de 
quatrocentos homens e trazendo se
mentes, mudas de plantas, instru
mentos agrícolas e gado. Após dei
xar três colonos na Bahia, chegou 
à Guanabara — onde se haviam 
instalado os franceses.

Três meses depois, dirigiu-se 
para o sul, atingindo o rio da Prata. 
Fundou vilas (São Vicente, Santo 
Amaro e Santo André da Borda do 
Campo) e, de regresso a Pernam
buco, aprisionou dois navios pira
tas carregados de pau-brasil, ma
tando toda a tripulação. Ainda 
assim, em janeiro de 1532, a fra- 
ata La Pélérine, carregada com
000 toros, foi apreendida por 

uma frota portuguesa em Málaga e 
conduzida a corte de Lisboa.

O  fim  d o  c ic lo

Diante da insistência francesa, 
Portugal resolveu dividir o Brasil 
em varias capitanias, cada uma de
las tendo por governador um capi- 
tão-mor encarregado de controlar o 
litoral e expulsar os piratas france

ses. Mas já se encontrava em declí
nio o curto ciclo do pau-brasil: a 
madeira tornava-se escassa e o no- 
madismo, que caracterizava a ativi
dade extrativa, impedia a constitui
ção de verdadeiros núcleos de 
povoamento.

Apesar do esgotamento das ma
tas junto ao litoral, a extração con
tinuou, sob forma de monopólio ré
gio, possibilitando mesmo uma 
pequena exportação.

Até 1600, quando o pau-brasil já 
não era o principal produto expor
tado, os lucros ainda eram conside
ráveis. Segundo balanço da época, 
num embargue de 10 000 quintais 
(limite máximo admitido no con
trato) registrou-se a renda bruta de 
40 contos. Eram deduzidos 10 con
tos de custo no Brasil, 3 contos de 
despesas com o transporte para 
Portugal e 21 contos pagos à Real 
Fazenda: isto significava 34 contos 
de despesas e 6 contos de lucros. 
Nessa época, a exploração do pau- 
brasil ja estava sendo ultrapassada 
por uma nova atividade econô
mica, a da cana-de-açúcar.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Capitanias Hereditárias; Co
lonização; M ercantilism o.
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Na década de 193 0 , Pavese reunia-se com  intelectuais da época, preocu
pado com  os rumos da literatura. Aos 4 0  anos, seria um autor consagrado.

Pavese

Cesare Pavese nasceu na aldeia 
piemontesa de Santo Stefano 
Belbo, a 9 de setembro de 1908. 
Graduou-se em letras pela Univer
sidade de Turim, com uma tese so
bre o poeta americano Walt Whit- 
man*. Apaixonado pela literatura 
norte-americana, foi em grande 
parte responsável pela divulgação e 
tradução de seus modernos ficcio- 
nistas, como John dos Passos*, 
Theodore Dreiser*, Gertrude 
Stein* e outros, sobre os quais es
creveu inúmeros ensaios, publica
dos a partir de 1930 na revista Cul
tura. Esses artigos seriam reunidos 
no volume A  Literatura Americana 
e outros Ensaios, editado um ano 
depois de sua morte.

Já  lecionava italiano, latim e fi
losofia, quando, em 1936 obteve o 
titulo de professor de inglês. Nessa 
época compôs sua primeira coleção 
de poemas, publicando a obra La- 
vorare Stanca (Trabalhar Cansa). 
Numa nota que acompanha o livro, 
Pavese colocava-se contra o subje- 
tivismo e as técnicas literárias in
trospectivas da época, às quais 
opunha sua idéia de poesia rac 
conto, poesia-estória, “ clara, dis
tinta, objetiva e essencial”. No en
tanto, essa posição foi rapidamente 
modificada: antes mesmo de publi
car a obra, Pavese escrevia poemas 
que a contradiziam. Em Paesaggio
I  (Paisagem I), escrito em 1933, 
não apresenta como argumento 
fundamental um fato, crônica ou 
história, mas uma “narrativa fan 
tástica” , um complexo de relações 
bizarras, que ele chamaria de mito 
e símbolo. Apesar de manter a in
tenção de objetividade, a opinião 
expressa em Lavorare Stanca não 
fazia mais sentido. Cesare Pavese 
abria caminho à poesia que em 
1940 seria definida como “posição 
não redutível à narrativa , vol
tando suas atenções para uma rea
lidade transmitida simbolicamente.

N eo-rea lista

Em 1935, Pavese foi confinado 
em Brancaleone, na Calábria, pelo 
regime de Mussolini*. Nesses dez 
meses de confinamento, atravessou 
uma crise artística e psicológica, 
que marcou sua passagem da poe
sia à prosa. Explicando a mudança, 
escreveu um trabalho crítico, no 
qual afirmava que o diálogo consti
tui um instrumento mais adequado 
para interpretar a realidade.

Produto dessa mudança foi 
Paesi Tuoi (Tua Terra), obra que 
escandalizou pela violência de 
tema e linguagem. Com ela, Pavese 
descortinava a literatura italiana de 
seu tempo — “ sombria, acadê
mica, fútil e desesperada” — uma 
narrativa da qual foi um dos pre
cursores: a do Neo-realismo*.

Segundo alguns críticos, o autor 
foi profundamente influenciado 
pela literatura americana; para ou
tros, todavia, certos aspectos “ ame- 
ricanizantes” já  estavam presentes 
em poemas anteriores a seu estudo 
dos modernos escritores america

nos, sobretudo ao constatar-se que 
Paesi Tuoi (onde essa influência se
ria evidente) não fora sua primeira 
obra em prosa. Escrevera antes vá
rias novelas (entre 1936 e 1938), só 
publicadas em 1953, no volume 
Noite de Festa.

O s m ito s de cada um

De volta do confinamento, Pa
vese estabeleceu-se em Turim, par
ticipando da fundação e direção da 
casa editorial Einaudi. Em 1939, 
escreveu Bella Estate (Belo Verão), 
que permaneceria inédito por dez 
anos; La Spiaggia (A Praia), publi

cado em 1942, e um esboço do que 
seria II Diavolo Sulla Collina (O 
Diabo sobre a Colina) de 1949. No 
período de 1941 a 1944, escreveu 
as novelas contidas em Férias de 
Agosto  (publicada em 1946), uma 
espécie de meditação e narração 
sobre os temas de sua infância. 
Nessa obra, o autor tende a ultra
passar a fábula e o fato, para defi
nir o mito e o símbolo, dois termos 
que ele reduz ao mesmo significado
—  “existem os mitos do povo, os 
mitos da infância da  humani
dade . . . mas há sobretudo a mito
logia pessoal, o fundo mítico da  in
fância de cada um, da idade em que

se toma o primeiro contato com as 
coisas”.

Pavese mostra uma intuição do 
mundo em dois tempos: o mito e o 
gesto que o renova, a “ primeira” e 
a “ segunda vez”, a infância e a ma
turidade, a idade dos deuses e a dos 
homens, o destino e o ato que o 
realiza.

A u to r  p an teísta , obra engaj*ada

Em 1943, após o armistício de 8 
de setembro, Pavese retirou-se com 
sua família para Serralunga di 
Cera, em Monferrato, entregan
do-se a uma meditação solitária. O 
fim da guerra levou-o a Roma e 
Milão durante algum tempo, para 
finalmente voltar a Turim, capital 
do Piemonte. A partir dessa época, 
dedicou-se exclusivamente às ativi
dades literárias e editoriais, escre
vendo La Terra e la Morte (A  
Terra e a Morte), poema que faria 
parte do volume postumo Verrà la 
M orte e Avià i Tuoi Occhi (Virá a 
M orte e Terá Teus Olhos). Em 
1947, publicou Diálogos com  
Leucó  e, II Compagno (O Cama
rada), com que obteve o prêmio Sa- 
lento, e em 1949, Prima che il 
Gallo Canti (Antes que o Galo 
Cante), que compreende La Casa 
in Collina (A Casa na Colina) e a 
novela II Cárcere (O Cárcere), es
crita dez anos antes. Essas duas 
obras constituem uma trilogia so
bre o confinamento político: a ação 
clandestina, o refúgio na solidão e 
o sentimento de culpa diante da 
inatividade política.

Mas o que muitos críticos consi
deram sua obra-prima —  La Luna  
e i Falò (A  Lua e as Fogueiras) — 
foi seu último trabalho, escrito em
1949. Nele, predomina a intenção 
de fixar-se à realidade, numa espé
cie de reportagem sobre um dia ou 
uma estação do ano. Deixa a im
pressão de tratar-se de uma obra fi
nal, conclusiva, na medida em que 
o autor sintetiza toda sua experien- 
cia vital e literária: o drama do p e r
sonagem em busca de suas raizes, 
sua infância; a consciência de cada 
tarefa desempenhada pelo campo
nês, cada colheita, o_ prazer físico 
e sensua[ que o verão representa. 
As estações do ano ganham novos 
significados nas estórias de Pavese: 
a vindima de outono, a neve, o ca
lor escaldante de agosto são mais 
do que um pano de fundo dos acon
tecimentos. A paisagem mutante de 
um a estação para outra envolve e 
justifica os fatos.

U m  g esto

Em seu diário, publicado em 
1952 sob o título Mestiere di Vi- 
vere (Ofício de Viver), documenta 
seu itinerário à procura da “verda
deira vida” , concluindo que ela não 
residia no ato de escrever, mas num 
gesto. A 18 de agosto de 1950, es
crevia: “ Mais uma palavra. Um 
gesto. Não escreverei mais” . Oito 
dias depois: “Basta um pouco de 
coragem; tantas mulherzinhas já  o 
fizeram . . . ” Suicidou-se na noite 
desse dia, com um a dose excessiva 
de barbitúricos.

VEJA TAM BÉM : Neo-realismo.
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Pavlov

Neto de camponês e filho de um 
sacerdote ortodoxo, Ivan Petrovich 
Pavlov nasceu a 14 de setembro de 
1849, na aldeia russa de Riazan.

Iniciou seus estudos aos onze 
anos, ingressando no Seminário 
Teológico de Riazan, onde se fami
liarizou com a obra de Ivan Mid 
Mikhailóvich Sechenov (1829- 
1905), considerado o “pai da fisio
logia russa”, o que marcaria pro
fundamente as diretrizes de seu tra
balho. Influenciado pelo clima de 
positivismo* e materialismo* rei
nantes na Europa, teve como lei 
tura básica Herbert Spencer*, 
Charles Darwin*, Dmitri Ivano- 
vich Pisarev* e George Henry Le- 
wes(1817-1878).

Aos 21 anos, ingressou na Uni
versidade de São Petersburgo, onde 
obteve uma bolsa de estudos na 
área de ciências naturais.

O czar contra a ciência

Em 1874, Pavlov apresentou seu 
primeiro trabalho experimental de 
importância, a Fisiologia dos Ner
vos Pancreálicos, realizado com a 
colaboração de um colega e, super
visionado pelo professor Elie de 
Cyon (1843-1912), cientista res
ponsável pela descoberta de um 
nervo acelerador do coração.

Tendo concluído o curso de ciên
cias naturais em 1875, iniciou o de 
doutoramento em medicina, pas
sando a assistente da cátedra de fi
siologia da Academia Médico-Mili- 
tar, que era o mais importante 
estabelecimento de ensino superior 
da Rússia. Dessa escola fora demi
tido Sechenov, devido à ofensiva 
empreendida pelo governo czarista 
contra intelectuais, artistas e cien
tistas de espírito independente. 
Pouco depois, também Cyon per
dia sua cátedra, suspeito de ativida
des subversivas. Pavlov demitiu-se, 
em solidariedade, indo trabalhar, a 
convite do professor Ustimovich, 
no Instituto de Veterinária, onde 
permaneceu como assistente de 
1876 a 1878. Nesse período, reali
zou pesquisas sobre a circulação 
sanguínea e regulação da tensão ar
terial em cães, publicando em 1877 
uma síntese de suas experiências, 
denominada Dados Experimentais 
sobre o Problema do Mecanismo 
de Acomodação dos Vasos Sanguí
neos, obra em que procurou de
monstrar a importância da regula
ção nervosa da atividade cardíaca 
e da  pressão arterial.

Mas a perseguição czarista tam 
bém atingiu o professor Ustimo
vich, que foi obrigado a deixar o 
instituto em 1878. Pavlov, nessa 
ocasião, foi convidado a trabalhar 
no laboratório de fisiologia de uma 
clínica universitária. No ano se
guinte, terminou o curso de medi
cina e partiu para a Alepianha, 
onde realizou estágios com dois 
grandes fisiologistas da época, Ru- 
dolf Heidenhain (1834-1897) e 
Cari F. W. Ludwig*.

Em 1881, Pavlov voltou à Rús
sia, casando-se com Serafina Va-

lievna Carchevskaya. Nessa época, 
desenvolveu, a partir de diversas 
experiências com cães, a técnica 
que denominou “pequeno estô
mago”, cujo mecanismo consiste 
no isolamento de uma ínfima por
ção do estômago, exteriorizando-a 
e, ao mesmo tempo, conservando 
todas as suas conexões vasculares 
e nervosas, o que permite visualizar 
o funcionamento do estômago no 
animal vivo, submetido a condi
ções normais e anormais.

Embora escolhesse como tema 
para sua tese de doutoramento_os 
nervos centrífugos do coração, 
Pavlov prosseguiu seus estudos so
bre a fisiologia da digestão: desco
briu os nervos reguladores da se
creção do pâncreas e criou um 
novo método de pesquisa, denomi
nado “alimentaçao fictícia”, atra
vés do qual se faz uma abertura no 
esôfago de um animal, comunican
do-o com o exterior, de tal forma 
que o alimento introduzido pela 
boca saia pela abertura esofageana. 
Descobriu também a quinase — 
um fermento cuja função é ativar 
outro fermento existente no intes 
tino, que colabora no processo di
gestivo do bolo alimentar.

O trabalho de dez anos de pesqui
sas foi resumido em Lições sobre o 
Funcionamento das Principais 
Glândulas Digestivas, obra que pu
blicou em 1897, e que o tornou res
peitado em todos os meios científi
cos da Europa.

A ciência acima de tudo

Em 1903, participando do Con
gresso Mundial de Fisiologia reali
zado em Madrid, Pavlov comuni
cou que havia encontrado, ao longo 
de seus trabalhos de fisiologia das 
glândulas digestivas, “condições de 
caráter psíquico” . No ano seguinte, 

Em 1 9 0 4 . Pavlov ganhou o Prêmio Nobel, por suas pesquisas sobre digestão. recebia o Prêmio Nobel por seus

M as a grande im portância de seu trabalho consistiu na descoberta da form ação dos reflexos condicionados.
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Paxton usou vidro e ferro na construção do Palácio de Cristal, onde se realizou a Grande Exposição, em  1 85 1 .

trabalhos, sobretudo no que se refe
ria ao funcionamento das glândulas 
digestivas. Já nessa época havia 
descoberto a formação dos reflexos 
condicionados.

Pavlov era exclusivamente vol
tado para seu trabalho e desligado 
das questões da vida prática, a 
ponto de ficar sem dinneiro para 
pagar as despesas de seu casa
mento. Durante a Revolução 
Russa* de 1917, quando se troca
vam tiros nas ruas de São Peters- 
burgo, repreendeu um assistente 
que chegara dez minutos atrasado 
para uma experiência.

Para ele, a única falha imperdoá
vel era a desonestidade científica. 
Ao constatar que não podia repro
duzir em seu próprio laboratório os 
resultados das experiências com re
flexos em cães, executadas por Vla
dimir Mikhailovich Bechterev 
(1857-1927), chegou a duvidar da 
boa fé do colega, estabelecendo-se 
entre ambos uma longa polêmica.

A partir de 1924, Pavlov come
çou a estender ao homem os resul
tados de suas pesquisas, através de 
observações clínicas, neurológicas 
e psiquiátricas. Nesse mesmo ano, 
o governo fundava o Instituto de 
Fisiologia da Academia de Ciên
cias (em Leningrado), hoje Insti
tuto Pavlov.

O  líder ausente

Pavlov não se entrosara com o 
regime czarista, mas tampouco 
partilhou dos ideais de Lênin* e 
Trótsky*. Em 1922, escreve a Lê
nin pedindo que o enviasse para o 
exterior, o que foi delicadamente 
recusado. Cinco anos depois, como 
os filhos de sacerdotes Fossem ex
pulsos das escolas de medicina so
viéticas, Pavlov demitiu-se da cáte
dra de fisiologia, invocando sua 
condição de filho de padre. Poste
riormente, escreveu severas cartas 
a Stálin*, protestando contra a ad
missão de candidatos à Academia 
de Ciências (da qual ele fazia 

arte) segundo critérios políticos, 
eu desacordo com o governo le

vou-o a ausentar-se sistematica
mente das reuniões científicas ofi
ciais, embora o Congresso de 
Fisiólogos insistisse em elegê-lo 
presidente honorário “in absentia’’.

Só a partir de 1933, três anos an
tes de morrer, é que Pavlov se re
conciliou com o governo soviético, 
valorizando o apoio dado ao desen
volvimento das ciências. Apesar de 
todas as divergências, os dirigentes 
soviéticos encontraram na psicolo
gia de base fisiológica de Pavlov 
(que sempre se considerou um fisió- 
logo, nunca um psicólogo) uma 
adequação ao materialismo oficial
mente professado.

Na Sessão Comum da Academia  
de Ciências da URSS*e da A cade
mia de Ciências Médicas sobre os 
Problemas Fisiológicos da Teoria 
de Ivan Petrovich Pavlov, realizada 
em 1950, sua doutrina foi solene
mente aprovada como fundamento 
oficial da fisiologia, medicina e psi
cologia dos soviéticos.

VEJA TAM BÉM : Behaviorismo; 
Condicionamento; Estímulo e R es
posta; Reflexo.

Paxton

Baseando-se no projeto do arqui
teto francês Hector Horeau 
(1801-1872), mas introduzindo 
consideráveis modificações, o in
glês Joseph Paxton levantaria em 
apenas seis meses uma construção 
que se tornou o marco de uma re
volução estilística na arquitetura
—  o Palácio de Cristal (1851).
_ A prosperidade do Império Bri

tânico, o enriquecimento da bur
guesia, e a intensificação dos meios 
de comunicação e de transportes 
induziram a Inglaterra a organizar 
a Primeira Exposição Universal, 
em 1851. Para provar a pujança da 
“era industrial , deveria ser cons
truído um palácio de proporções 
inigualáveis, em cujo interior seria 
realizada a exposição. O projeto 
aceito pelos organizadores, o de 
Horeau, em prejava uma estrutura 
de elementos nao recuperáveis após 
ser desmontado o edifício, o que fez 
com que o comitê de construções 
convidasse as empresas construto
ras a apresentar variantes. Paxton 
associou-se aos construtores C har
les Fox (1810-1874) e Henderson, 
e apresentou um projeto mais eco
nômico, fácil de construir, total
mente pré-fabricado e desmontável. 
A elegante estrutura de ferro (com 
grandes vidraças que se estendiam 
entre seus pems), a grandiosidade 
dos espaços interiores e a transpa
rência de suas estruturas represen
tavam um avanço na linguagem ar
quitetônica. E patenteavam o início 
de um novo estilo.

Filho de lavrador, Paxton nas
ceu em 1801 em Bedforshire. Em

1826 conseguiu o posto de jardinei- 
ro-chefe nas propriedades do sexto 
duque de Devonshire em Chats- 
worth, Derbyshire, tomando-se 
amigo e conselheiro desse nobre.

Paxton não recebeu nenhuma 
formação de engenheiro: todas 
suas construções seriam feitas com 
base no empirismo. Em 1831, de
senvolveu a idéia de cobertura com 
perfis em forma de dentes, um sis
tema que utilizava vidro e madeira. 
Este último elemento era preparado 
em máquinas (que ele mesmo in
ventara). Foi também o responsá
vel pela introdução de colunas 
ocas, que, além ae sustentarem a 
estrutura, funcionavam como ca
lhas. Desenvolvendo esses princí
pios, aplicou-os na construção da 
estufa ae Chatsworth (1836-1840). 
M as desde 1828 vinha introdu
zindo inovações nos projetos que 
lhe encomendavam. Numa pri
meira fase, utilizou coberturas em 
forma de abóbada; em seguida, co
berturas planas. Porém, tanto nu
mas quanto noutras adaptou perfis 
em forma de dentes.

Na sua obra mais famosa (o Pa
lácio de Cristal), a estrutura gran
diosa não foi empecilho para que 
lançasse mão dos esquemas ante
riores.

Além do Palácio de Cristal, Pax
ton concebeu outras obras de proje
ção e grandiosidade semelhantes.

Como arquiteto paisagista, pro
jetou, entre outros, os jardins do 
palácio e do parque de Birkenhead. 
Fez também experiências com ins
talações de aquecimento, ventila
ção e hidráulica, construindo em 
Chatsworth a mais alta fonte aquá
tica do mundo, na  época.

Membro do Parlamento desde 
1854 até sua morte (Sydenham, 8 
de junho de 1865), Paxton estudou 
importantíssimas obras urbanísti

cas. A mais importante delas deve
ria ser o Gr.eat Victorian Way, um 
anel ao redor de Londres, com 20

âuilômetros de extensão, cobertura 
e vidro, e casas comerciais, resi

dências, edifícios e passeio publico 
que resolveriam os problemas de 
circulação.

Embora sugerissem uma nova 
forma de abordar a arquitetura, o 
ferro e o vidro utilizados no Palá
cio de Cristal não eram novidade 
como materiais de construção. O 
ferro vinha sendo empregado nas 
estruturas desde o século XVIII, 
adquirindo maior aplicação na pri
meira metade do seculo XIX. Sua 
associação com o vidro, comum 
em edifícios utilitários (estações 
ferroviárias, armazéns, fábricas), 
no entanto, não era adotada com 
freqüência nas demais obras arqui
tetônicas. A construção metálica, 
apesar de inovar e solucionar pro
blemas estéticos, era considerada 
apenas uma questão técnica e prá
tica. Assim, o Palácio de Cristal re-

Íire sentou a grande abertura: trans- 
eriu para uma construção imensa 

o que até aquela época estivera re
servado a estufas e galpões sem 
pretensões arquitetônicas. Surgi
ram com ele novos ideais estéticos: 
os edifícios transparentes, constru
ções invadidas pela luz, espaço in
terior e exterior interligados por 
grandes painéis de vidro.

Composto por elementos padro
nizados que poderiam ser desmon
tados, o Palacio de Cristal foi re
construído em Sydenham (1852- 
1854); um incêndio o destruiu em
1936.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
Materiais, Tecnologia dos; Paisa
gismo.
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Paz, Octavio

Os escritores hispano-america
nos, praticamente desconhecidos 
até meados do século XX, passa
ram a constituir, a partir de então, 
o mais importante e significativo 
conjunto cie poetas e prosadores 
dentro da literatura ocidental con
temporânea.

Entre seus principais represen
tantes, encontra-se Octavio Paz, 
que, na opinião de alguns críticos, 
e o maior poeta lírico e também o 
maior crítico literário de toda 
América Latina.

Em sua obra confluem e sinteti
zam-se os mais diversos elementos 
de correntes filosóficas e movimen
tos estéticos, desde o barroco e o 
classicismo, até o existencialismo, 
o marxismo, o surrealismo e o es- 
truturalismo. Além disso, seus es
critos absorvem a metafísica hin- 
duísta, o despojamento dos haicais 
e a perfeição aos hinos vedas. To
dos esses elementos inserem-se den
tro de uma perspectiva muito pes
soal, que transforma experiências 
poéticas individuais em experiên
cias totais do mundo. Se isso não 
bastasse, ao lado do artista e inte
lectual culto e refinado, encontra-se 
nele o homem preocupado com as 
grandes questões sociais e políticas 
de .seu tempo, para a solução das 
quais ele fez importantes contribui
ções.

O  h om em  e a obra

Octavio Paz nasceu em 1914, na 
Cidade do México, no seio de uma 
família de sangue espanhol e índio. 
Seu avô escreveu um romance so
bre os índios mexicanos. Seu pai 
foi um dos iniciadores da reforma 
agrária e amigo do revolucionário 
Emiliano Zapata*, a quem repre
sentou nos Estados Unidos da 
América.

Quando ainda era criança, sua 
família, que havia empobrecido du
rante a revolução e as guerras civis, 
foi morar em Mixcoac, lugarejo si
tuado próximo à capital. Tendo 
sido educado pelos irmãos maris- 
tas, Octavio passou por uma fase 
adolescente de grande entusiasmo 
religioso.

Em 1931, com dezessete anos, 
publicou seus primeiros textos, que 
já  revelavam a tendência carac
terística de toda sua produção lite
rária posterior: a de mergulhar na 
própria raiz dos fenômenos, bus
cando transmitir deles a imagem 
mais despojada possível. Em 1933, 
publicou Luna Silvestre e, em
1937, Raiz dei Hombre, livros de 
poemas. Ainda em 1937, partici
pou em Madrid de um congresso de 
escritores antifascistas. Nessa 
época, de intensa participação polí
tica, trabalhou num jornal republi
cano. Ao mesmo tempo, travou 
amizade com Miguel Hernández, 
Rafael Alberti e Luiz Bufiuel*. Em
1938, publicou o livro de poemas 
Bajo tu Clara Sombra.

Depois da Guerra Civil Espa
nhola*, rompeu com os comunis
tas, passando a combater através

de seus escritos. Em 1941 e 1942, 
publicou mais dois livros de poe
sia : Entre la Piedra y  la Flor e A  
la Orilla dei Mundo.

Em 1944, através de uma bolsa 
de estudos, viajou para os Estados 
Unidos, onde descobriu autores 
como Eliot*, Pound*, Wallace* e 
Cummings*. Terminada a Segunda 
Guerra Mundial, instalou-se em 
Paris a serviço da embaixada mexi
cana e tornou-se amigo do homem 
que exerceu maior influência em 
sua obra literária: André Breton*, 
“papa” do surrealismo. Em 1948, 
publicou novo livro de poemas: 
Himno entre Ruínas. Três anos de
pois, com Âguila o Sol, Octavio 
Paz revelou a profunda influência 
de Breton e do movimento surrea
lista.

Sua primeira obra a conseguir 
grande repercussão foi Libertad 
Bajo Palabra, publicada em 1949 e 
reeditada em 1968.

Com essa obra, suprimiu os tons 
estilísticos que influenciavam a 
poesia mexicana desde 1930. Em
1950, com a publicação de Labe- 
rinto de la Sotedad — considerado 
a chave para  o entendimento de sua 
obra poética —  afirmou-se como o 
maior estudioso da exegese do ho
mem mexicano.

Em 1952, integrado nos círculos 
diplomáticos, Paz foi para o Japão. 
Dez anos depois seguiu para a ín
dia, como embaixador. Nessa fase 
publicou Semillas para un Himno 
(1954), El Arco y  la Lira (1956), 
Las Peras dei Olmo (1957), Piedra 
de Sol (1957), La Estación Vio
lenta (1958), A g u a y  Viento (1958),

Salamandra (1962), Viento Entero 
(1965).

Cuadrivio, publicado em 1964, é 
composto por ensaios sobre as 
obras de Rubén Darío*, Lqpez Ve- 
larde, (1888-1921), Luis Cemuda 
(1904-1965), Fernando Pessoa*. 
Em 1966 e em 1967, Paz publicou 
mais dois ensaios: Poesia en M ovi- 
miento, onde analisa a poesia mexi
cana moderna, e Corriente Alterna, 
a respeito do tempo cíclico e . o 
tempo linear.

Ladera Este (1970), coletânea de 
poemas escritos em Nova Delhi, re
vela a influência do Oriente sobre 
sua estética.

Em 1968, como protesto ao mas
sacre de estudantes pela polícia du
rante os Jogos Olímpicos no Mé
xico, Octavio Paz demitiu-se 
ruidosamente de seu posto de em
baixador em Nova Delhi.

Em Posdata, livro de ensaios p u 
blicado em 1969, fala sobre 1968 
como o ano dos Jogos (a Festa) e 
de Tlatelolco (o Sacrifício): “ O que 
aconteceu em 2 de outubro de 1968 
é, simultaneamente, a negação do 
que quisemos ser após a Revolução 
e a afirmação do que somos desde 
à Conquista e mesmo antes. . . ” 
Depois que abandonou a embai
xada, passou a lecionar nas univer
sidades de Cambridge, Pittsburg, 
Harvard e Boston. Voltando ao 
México, Paz fundou um jornal ope
rário de oposição.

A  m áscara em  m ov im en to

Além de poeta, Octavio Paz é 
considerado um dos mais expressi

vos estudiosos e defensores da “ me- 
xicanidade”. Nesse sentido, escre
veu vários ensaios, entre eles El 
Laberinto de la Soledad (1950), 
Coniunciones y  Disyunciones 
(1969), nos quais analisa a alma do 
homem mexicano, de suas raízes 
pré-históricas às injunções políticas 
contemporâneas.

Em Conjunciones y  Disyuncio
nes explica como, bipartido entre a 
nostalgia do passado mítico, o pre
sente Jcuja realidade social e polí
tica nao satisfaz) e o futuro incerto, 
o mexicano está prenso a uma ideo
logia utópica que nâo o consola, a 
uma armadura rígida que o con
dena a mascarar-se. Procura defen
der-se através do isolamento indivi
dual, elegendo-o como a mais alta 
virtude. Disso o autor conclui: “O 
que é mexicano é um arranjo de de
talhes históricos em movimento 
contínuo, formando-se e dissolven
do-se. O que é mexicano é uma es
pécie de máscara. Uma máscara 
em movimento”. Octavio Paz ex
plica ainda que, às vezes, essa más
cara fende-se “em cerimônias que, 
como afiesta, apaziguam sua nos
talgia do passado, do tempo origi
nal, submergindo-o em uma comu
nhão ilusória que opõe os 
arquétipos do mito aos arauétipos 
da sociedade futura” . Estudando a 
solidãó imensa do homem mexi
cano, Octavio Paz também procura 
explicar o próprio drama universal 
da solidão.

VEJA TAM BÉM : México.

Em Octavio Paz. fundem-se a densidade lírica do poeta, a profundidade do crítico a a ação do homem militants.
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Pecado

O pecado é definido segundo o 
contexto ético-religioso em que 
aparece. Entre os gregos antigos, 
“pecado” (hamártema) designaria 
o fracasso do homem na tentativa 
de dar expressão a seu próprio ser, 
isto é, na procura de relações ade
quadas com o resto do universo. O 
pecado estaria ligado à ignorância.

Segundo a forma arcaica da reli
gião judaica, o pecado é uma trans
gressão voluntaria ou involuntária 
da ordem estabelecida pelos pode 
res sobrenaturais. A falta torna o 
indivíduo impuro e acarreta casti
gos para ele e para a coletividade. 
No Velho Testamento, essa noção 
sofreu transformações: passou a 
significar o ato de recusa a Deus, 
na idolatria e na injustiça para com 
o próximo. O profeta Isaías coloca 
como decisiva a atitude interior

Êara caracterizar a falta, enquanto 
zequiel acentua a responsabili 

dade individual. Essa modificação 
explicita-se no Decálogo e é reto
m ada no Novo Testamento por Je
sus, para quem o que torna o ho
mem impuro é aquilo que lhe sai do 
coração.

A  co n cep ção  atual
Na teologia contemporânea da 

Igreja* Católica, o pecado passou 
a ser considerado um ato (indivi
dual ou de grupo) livre e mau ou 
um a permanência voluntária na 
ruptura com Deus ou com o pró
ximo (estado de pecado). Os católi
cos costumam também diferenciar 
o pecado mortal (grave) ou venial 
(leve). O primeiro é uma decisão 
que envolve matéria fundamental 
para § orientação da vida do cris
tão. É necessário que ele tenha 
plena consciência dessa relevância 
e que aja livremente. Se um desses 
fatores não se configurar plena
mente, o pecado é leve ou mesmo 
inexistente.

A partir do século VIII, a prática 
da confissão particular fez surgir 
listas de pecados graves e leves, 
com suas respectivas penitências.

A noção de pena está intrinseca
mente vinculada à de pecado. Seria 
a reação que pretende restabelecer 
um a ordem perturbada. O catoli
cismo* diferencia o remorso (o pró
prio pecador sofre interiormente 
com sua falta), a pena espiritual 
(sobretudo a perda ou o adiamento 
da bem-aventurança eterna) e a 
sanção social.

O hom em  nasce pecador
No Novo Testamento, São 

João* e São Paulo* elaboraram 
pormenorizadamente a noção de 
pecado. Para São Paulo, ele é um 
estado que atinge toda a humani 
dade: é o pecado original. Devido 
à culpa de Adão, os homens tom a
ram-se pecadores e incapazes de 
cumprir a lei revelada nas Escritu
ras, a lei natural ditada pela cons
ciência. O apóstolo afirma que so
mente a graça de Cristo pode 
libertar os homens dessa situação e

Tipos de pecado, segundo os preceitos cristãos: as desobediências de Eva 
(acima, quadro de Cranach. o velho) e de Jonas (iluminura do século XII).

encaminhá-los para uma vida nova.
Essa temática foi retomada por 

Santo Agostinho* na polêmica com 
o pelagianismo. A doutrina oficial 
da Igreja, firmada nos concílios de 
Cartago (418) e Orange (529), si
tua-se entre o otimismo do pelagia
nismo e o pessimismo agostiniano. 
Estabeleceu que o pecado original 
é verdadeiramente transmitido à 
humanidade, afetando-a física 
(morte e outros sofrimentos) e espi
ritualmente (enfraquecimento da  li
berdade). Confirmou também que 
se transmitiu aos descendentes de 
Adão* não só o castigo pelo pe
cado original como também o pró
prio pecado.

Na Idade Média, reelaborando a 
noção aristotélica de natureza, 
Santo Tomás* de Aquino renovou 
a formulação da doutrina do pe
cado original. Sustentou que ele 
acarreta para a humanidade a 
perda dos dons que gozava nas ori
gens: a graça e os dons preternatu- 
rais (domínio da razão sobre a sen
sibilidade, isenção da morte e do 
sofrimento). Além disso, todos os 
elementos constitutivos da natu
reza humana teriam permanecido 
inalterados, mas sem equilíbrio 
perfeito: a tendência para o bem 
acha-se diminuída e a subordina
ção^ espontânea da sensibilidade à 
razão, totalmente desaparecida. 
Desde Adão, o pecado original é 
transmitido a todos os homens 
através da geração natural.

Sensibilidade e razão
Lutero* sustentou que a humani

dade acha-se totalmente corrom
pida pelo pecado original. Mas se, 
por um lado, sentiu uma angústia 
profunda por essa consciência, por 
outro incluiu em sua doutrina uma 
grande alegria pela experiência da 
salvação, fundamentada exclusiva
mente nos méritos de Cristo. A his
tória do protestantismo* foi mar
cada por uma ética rígida e por um 
agudo senso de pecado. Somente a 
partir do século XIX  alguns grupos 
formularam um a teologia liberal, 
que abrandou os padrões de com
portamento moral e redefiniu o 
conceito de pecado.

No Concílio de Trento (1545- 
1563), a Igreja Católica rejeitou as 
posições luteranas, reafirmando 
as decisões dos concílios de C ar
tago e Orange. Acrescentou-se que 
a ausência de subordinação da sen
sibilidade à razão (que permanece 
mesmo depois do batismo) não 
constitui um pecado; e que a graça 
pode corrigir essa distorção. Afir- 
mou-se que a liberdade nao foi des
truída pelo pecado original; sofreu 
apenas um enfraquecimento.

Por oposição a certas tendências 
morais pouco rigorosas, desenvol- 
veu-se durante os séculos XVII e
XVIII o jansenismo* (doutrina que 
de certo modo acaba por asseme
lhar-se ao luteranismo). A Igreja 
Católica, condenando os extremos, 
procurou manter uma posição 
eqüidistante desses dois grupos de 
tendências.

VEJA TAM BÉM : Graça; Janse
nismo; Penitentes; Protestantismo; 
Onismo.
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Os rebanhos bovinos são os mais numerosos do mundo e compõem-se de raças especiais para corte, leite e tração.

Pecuária

Pecuária é a criação de animais 
para utilização por parte do ho
mem. Quase todas as primitivas co
munidades humanas criavam e do
mesticavam bichos para resolver 
problemas alimentares e para apro- 
veitá-los no transporte, no trabalho 
(tração) e mesmo na recreação. 
Com a finalidade de aumentar a 
produtividade dos rebanhos, atra
vés dos tempos foram pesquisadas 
novas raças, e no século XX desen
volveram se diversas técnicas para 
seu aprimoramento, tais como inse
minação artificial, cruzamentos se
lecionados e vacinação, entre 
outras.

A pecuária divide-se em criação 
de grandes (bovinos, eqüinos, mua
res, suínos, caprinos e ovinos) e pe
quenos animais (aves*, coelhos, 
abelhas*, etc.).

O gado bovino é o que mais pro
dutos oferece ao homem: leite, 
carne, couro, esterco, cola, ossos, 
chifres, gordura, sangue, etc. Em 
função disso, a bovinocultura é 
muito praticada.

Divide-se em gado leiteiro, gado 
de corte (destinado à produção de 
carne) e gado de tração.

Entre as raças produtoras de 
leite, a Schwytz, originária da 
Suíça, é a mais produtiva e, por 
isso, a mais difundida no mundo. 
Sua produção média diária está 
acima dos 10 litros —  certas vacas 
atingem até 40 litros diários. Seu 
leite, entretanto, é magro (3% de

gordura). As raças manteigueiras, 
ao contrário, produzem menos leite 
(de 8 a 10 litros diários), mas com 
taxas de gordura muito altas. As 
raças Guernsey e Jersey, ambas 
oriundas das ilhas do mesmo nome, 
atingem, respectivamente, 6% e 8% 
de gordura.

Dentre as raças de corte, as in
glesas são as que mais se destacam. 
A raça Polled-Angus produz a me
lhor carne do mundo. Seu rendi
mento (67%) só é ultrapassado pela 
raça Shorthorn (68% de carne). A 
raça Hereford também é conside 
rada uma das maiores produtoras 
de carne.

O gado de corte em geral é de

porte médio: os touros não ultra
passam 900 quilos, e as vacas, 600. 
No entanto, a Charolesa, originária 
da França, compreeende animais 
de porte grande (touros de até 1 to
nelada e vacas com 700 quilos), 
que oferecem um rendimento de 
60% em carne.

Entre as raças mistas, merecem 
destaque a Sentimental, grande
mente utilizada para corte e produ
ção de leite e a Normanda, boa 
para corte, leite e trabalho. Sob a 
denominação de “gado comum na
cional”, estão agrupadas, no Brasil, 
as raças Curraleiro, Crioulo, Fran- 
queiro, M ocho Nacional e Caracu, 
que começaram a desenvolver-se a

partir dos primeiros bovinos trazi
dos pelos portugueses.

O gado na história do  
Brasil

As primeiras cabeças de gado 
bovino chegaram ao Brasil no iní
cio da colonização. O gado tor
nou-se, pouco a pouco, produto de 
primeira necessidade.

A pecuária desenvolveu-se so
bretudo em duas zonas: as caatin
gas do Nordeste* e as campinas do 
Rio Grande do Sul, ambas vincula
das à zona da mineração do centro, 
para onde forneciam carne e ani
mais de carga. No Nordeste, onde 
se desenvolvia a economia açuca- 
reira, o gado movia os trapiches e 
puxava os carros de lenha e açúcar. 
Apesar de sua posição de economia 
subsidiária, houve períodos de 
baixa demanda de açúcar em que 
aumentou a exploração do gado. 
Criou-se artesanato de couro para 
substituir produtos importados 
(roupas e utensílios). O tabaco do 
Estado da Bahia também foi enro
lado em couro de gado do rio São 
Francisco, para ser exportado.

Com o crescimento dos reba
nhos, a terra tornou-se pouca em 
torno dos canaviais. O ja d o , então, 
foi levado para o sertão. Ocupou, 
inicialmente, os sertões da Bahia e, 
a seguir, do Ceará, Piauí, M ara
nhão, Goiás e M ato Grosso. Com 
a difusão do gado, abriram-se ca
minhos entre os centros produtores 
e os centros consumidores. O gado 
apresentou-se como o grande mo
tivo econômico da colonização do 
interior.

No Nordeste, as fazendas de 
criação tinham normalmente 3 lé
guas. Situavam-se ao longo de um 
rio e eram separadas das fazendas 
vizinhas por uma faixa de 1 légua, 
que impedia a confusão de reba
nhos. Dez ou doze pessoas eram 
suficientes para mantê-las. R ara
mente havia escravos, sendo todo o 
trabalho tocado por “vaqueiros”
—  trabalhadores que recebiam, de
pois de cinco anos, um quarto de 
cria. Ocorrido isto, costumavam 
estabelecer-se por conta própria. O 
método de criação era primitivo e 
descuidado, limitando-se os vaquei
ros a impedir que o gado se tor
nasse selvagem. A maioria das fa
zendas produzia entre cem e mil 
crias por ano. Calcula-se que no 
início do século XVIII existiam 
500 000 cabeças de gado na Bahia 
e 800 000 em Pernambuco. Nessa 
mesma época, no sul, encontra- 
vam-se grandes rebanhos selva
gens, originários, provavelmente, 
das missões jesuíticas do rio Uru
guai. Entretanto, com a descoberta 
do caminho de Curitiba (1730), o 
homem chegou a essas terras —  e 
com ele o gado. Criaram-se “estân
cias” e, graças à riqueza dos pastos, 
em fins do século XVIII o Rio 
Grande do Sul já  contava com 
aproximadamente quinhentas de
las. O método de criação desse 
gado era semelhante ao do Nor
deste, mas seu principal objetivo 
era a extração do couro. Só mais 
tarde surgiram as “charqueadas” , 
com seu processo simples e rentá
vel para o preparo da carne seca. 
O sul tornou-se, então, o principal 
abastecedor da alimentação es-
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Um dos objetivos da eqüinocultura é o fornecimento de couro e de adubo.

Atã inicio do século XX. os muares foram muito usados para tração.

crava, atingindo sua exportação 
cerca de 600 000 arrobas, no inicio 
do século XIX.

P orco: um  anim al econ ôm ico
A suinocultura apresenta-se 

como uma atividade bastante ren
tável. Os suínos são muito prolífe
ros: têm duas gestações por ano, 
produzindo em cada uma de cinco 
a dez leitões. Além disso, sua cria
ção é relativamente barata, pois, 
como são onívoros, sua alimenta
ção pode ser baseada em exceden
tes de colheita, refugos de ali
mentos e grãos baratos. Não 
necessitam de instalações espaço
sas, seu desenvolvimento é rapiao, 
e seu aproveitamento, muito alto. 
A suinocultura dirige-se para a 
produção de carne e banha. Para a 
produção de banha, as raças Du- 
roc, Hampshire, Poland e Berk
shire são consideradas as melhores. 
Possuem corpo curto e atarracado, 
ao contrário das raças produtoras 
de carne (cujo corpo é mais com
prido e relativamente estreito). As 
raças mais utilizadas para a produ
ção de carne —  Yorkshire, Tom- 
woe e Edelschwein —  são conside
radas as mais lucrativas, uma vez 
que, com o advento dos óleos vege
tais, a banha tende a perder 
mercado.

As instalações para a suinocul
tura variam muito. Duas regras, 
porém, devem ser observadas: lim
peza e divisão dos animais em lo
tes. Normalmente, essa separação 
utiliza abrigos para fêmeas, mater
nidade para o parto e o período de 
amamentação, cercados para ma
chos em crescimento, cevas para o 
acabamento da engorda e cercados 
para os machos reprodutores (ca
chaços).

V elocidade e força
A eqüinocultura sempre se desti

nou a fornecer animais de trabalho 
(puxar arado, carregar carga, etc.) 
e de montaria. Com o surgimento 
de veículos automotores, reduziu-se 
seu aproveitamento como animal 
de tração e transporte, à medida 
que aumentou sua utilização como 
animal de corte. Outras finalidades 
da eqüinocultura são o forneci
mento do couro e do esterco como 
adubo orgânico.

Como .no caso dos suínos e dos 
bovinos, as raças são escolhidas 
conforme a finalidade da criação. 
Assim, os animais de sela (para 
corridas, passeios e recreação) são 
ligeiros, pouco carnudos e ae mem
bros finos; é o caso das raças 
Árabe  (de grande resistência e velo
cidade) e Inglesa (belos e velozes).

No Brasil vem sendo melhorada 
a raça Manga-larga, resistente e an- 
dadora, ao lado de raças como a 
Campolina e o Crioulo Nacional.

Os animais de tração, por sua 
vez, são dotados de grande força, 
peso superior a 600 kg e muscula
tura muito desenvolvida. Os cava
los de tração mais conhecidos são 
o Bretão Postier, para tiro leve, e 
o Percheron, para tiro pesado (am
bos de origem francesa). O pri
meiro tem cabeça volumosa, peito 
largo e membros grossos;o segundo 
caracteriza-se p o r  patas peludas.

As instalações para a criação de

eqüinos precisam de cocheiras 
onde os animais estejam bem abri
gados da chuva e do frio. O chão 
deve ser de cimento enrugado e 
com uma leve inclinação que per
mita à urina ser recolhida num ca
nal. Emprega-sg madeira nas divi
sões internas. E importante, ainda, 
a existência de um piquete para 
exercício diário dos animais, cur
rais com bebedouros e comedou
ros, preferivelmente de madeira, 
cochos de sal, banheiro carrapati- 
cida e pista de corrida e adestra
mento.

O pasto verde é essencial na ali
mentação dos eqüinos; é sempre 
necessaria, porém, a complementa- 
ção com rações de milho, farelo de 
cana, tortas de diversas oleagino
sas*, feno de alfafa ou farelo de 
mandioca.

Na categoria de eqüino, inse
re-se, ainda, o muar, híbrido de 
duas espécies diferentes: cavalo e 
jumento. Trata-se de um animal es
téril, com conformação intermediá
ria entre os dois. Pouco exigentes 
quanto ao pasto, ao clima e ao 

■ trato, os muares são muito utiliza

dos para serviços de carga e tração, 
onde se mostram superiores aos ca
valos e aos bois por causa de sua 
maior resistência e rapidez.

No Brasil, a criação de gado 
muar teve início na capitania de 
São Pedro do Rio Grande do Sul, 
impulsionada pela economia mi
neira. Os arraiais das minas estabe
lecidos nos planaltos do interior 
eram muito distantes dos portos e 
dàs vilas marítimas. Havia, por 
isso, grande necessidade de trans
porte, considerando-se também o 
aspecto absorvente das atividades 
lucrativas urbanas dos arraiais 
onde corria o ouro. O sul fornecia 
para as Gerais o animal de tiro e 
transporte. Tropas partiam da capi
tania de São Pedro do Rio Grande 
do Sul, passavam pelos campos de 
Curitiba, atravessavam a capitania 
de São Paulo (marcando a feira de 
Sorocaba) e penetravam na capita
nia das Minas.

No lombo das mulas descia o 
ouro das Gerais rumo às casas de 
fundição do Vale do Paraíba (Tau- 
baté) e do Rio de Janeiro. Na volta, 
os animais carregavam produtos 
importados: desde gêneros ali
mentícios até quinquilharias de 
luxo.

Até o início do século X X , o 
gado muar muito representou na 
infra-estrutura brasileira, ligado, 
por exemplo, ao transporte do café, 
coexistindo em importância com as 
primeiras estradas de ferro e depois 
complementando a atividade des
tas. O aparecimento do transporte 
rodoviário e sua incrementação a 
partir de 1930 reduziram o em- 

rego do muar às regiões mais po
res do país.

Lã, um a vantagem  a m ais
A caprinocultura é largamente 

praticada, sobretudo em regiões 
acidentadas, onde é difícil a cria
ção de outras espécies de animais 
domésticos. Os caprinos são ani
mais capazes de proliferar em re
giões áridas onde o pasto é pouco 
abundante e a topografia, irregular. 
Entretanto, quando são criados em 
escala comercial, necessitam de 
uma alimentação mais forte e farta, 
que inclua pastos verdes e rações 
adequadas.

Os caprinos são quase tão ren
dosos quanto os bovinos, produ
zindo leite e seus derivados, carne, 
couro, chifre, ossos, esterco e (a 
mais ainda que os bovinos) a lã.

Em geral os animais são criados 
soltos. Neste caso, a principal fina
lidade é a obtenção da lã, do couro 
e da carne. Nas criações modernas, 
todavia, é freqüente o uso de está
bulos onde devem permanecer pelo 
menos as cabras leiteiras.

Entre as principais raças, desta
cam-se a Saanem, a Toggenburg, a 
Nubbiana e a Angorá. A raça Saa
nem  é européia, sem chifres, de

r"lo curto e chega a produzir até 
litros de leite por dia. A raça 

Toggenburg tambem é européia e 
sem chifres. Das duas variedades 
existentes, de pêlo curto e de pêlo 
longo, a primeira é melhor produ
tora de leite. A raça Nubbiana é 
africana, não tem chifres, e seus pê
los são curtos e finos. Fornece um 
leite muito gordo, apesar de sua 
produção diária ser baixa (1,5 1, em
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média). A raça Angorá  tem suas 
origens na Ásia. Possui chifres 
muito longos e sua produção de 
leite é bastante escassa. Sua princi
pal qualidade são os pêlos longos, 
finos e macios, que, industrializa
dos. produzem a casimira e o chalé 
da índia.

C arneiros: clim a e topografia  
especia is

A ovinocultura (criação de car
neiros e ovelhas) tem a finalidade 
de produzir lã, carne, couro e leite. 
Mas, para obter-se boa produção, 
em qualidade e quantidade, são ne
cessários certos cuidados.^ Os lo
cais ideais para os ovinos são os de 
clima temperado frio, com topogra
fia de colinas suaves, solo com 
bom índice de permeabilidade e ve
getação baixa (constituída sobre
tudo por gramíneas e leguminosas).

A lã é sempre ajjrincipal finali
dade na exploraçao das ovelhas 
(que chegam a produzir, anual
mente de 3 a 5 kg de lã, por ca
beça). A produção de carne, em
bora secundária, é bastante 
significativa. Um ovino castrado 
pesa em média 70 kg e sua produ
ção de carne pode atingir até 45 kg.

As raças de ovinos também se 
classificam de acordo com a finali
dade da criação. Para a produção 
de carne devem ser escolhidas ra
ças de grande porte, como Lincoln 
e Suffbík. Algumas raças —  como 
Southdown e Shropshire —  são 
precoces e podem ser abatidas logo 
após a desmama. Para a explora
çao do couro; a melhor raça e a ka
rakul, originaria da região asiática 
do mesmo nome. Seu principal va
lor comercial deve-se ao couro dos 
recém-nascidos, um astracã de pê
los negros e encaracolados, muito 
procurado. A lã de exemplares 
adultos não possui grande valor co
mercial.

Outras raças são destinadas à 
produção tanto de carne como de 
lã. Shropshire, English Leicester, 
Lincoln e Romney Marsh são raças 
mistas. A primeira, criada recente
mente, produz lã abundante, no que 
se assemelha à English Leicester. A 
raça Lincoln é das mais populares. 
A raça Rom ney Marsh também é 
mista e, não sendo muito exigente 
quanto a pastagens, é recomendada 
para o Brasil.

A avicultura

Do ponto de vista econômico, a 
galinha apresenta-se como uma 
criação muito significativa: além 
de fornecer carne e ovos, seu em
brião é utilizado p a ra  a preparação 
de vacinas, e seu esterco, a gali- 
nhaca, é muito utilizado como 
adubo orgânico.

Como em outros tipos de cria
ção, deve-se evitar umidade e 
vento, desinfetar periodicamente o 
local de cria e vacinar as aves con
tra as principais doenças.

São especializadas em ovos as 
galinhas que possuem corpo pe
queno e, portanto, sua exploração 
como produtoras de carne não é 
compensadora. A melhor raça de 
poedeiras é a Leghom  que chega a 
fornecer mais de trezentos ovos por 
ano. Também apresentam alta pos
tura a Minorca e a Ancona.

As raças para corte possuem o 
corpo muito mais maciço que as

Coedeiras, e pesam mais que o do- 
ro destas (4 kg contra 1,8, em mé

dia). As principais raças de corte 
são a Brahma _e a Cochinchina, 
ambas de procedência asiática.

Existem ainda raças mistas obti
das através do cruzamento de raças 
de corte com raças poedeiras. E o 
caso da Rhode Island Rer, da Ply- 
mouth R ock  e da Indiana.

Embora as raças híbridas apre
sentem porte intermediário e pro
dutividade inferiores aos de raças 
puras, sua difusão é cada vez maior 
em função de sua precocidade (so
bretudo na produção de carne).

Depois da galinha, as aves mais 
criadas são os perus. Sua criação 
destina-se à produção de carne — 
seus ovos sao utilizados somente 
para a reprodução.

A rigor, a ceva dos perus deve 
começar aos dez meses de idade e 
durar um mês (o animal, então, já  
está pronto para o abate). Para sua 
engorda são aconselhadas rações à 
base de fubá de milho, batata-doce 
cozida, hortaliças e leite desnatado.

Dentre as principais raças desta- 
ca-se a Bronzeada, especialmente 
apreciada por seu grande porte, 
chegando os machos a pesar até 16 
kg. Outras raças bastante difundi
das são Branco da Holanda, Nar- 
ragansett e Bourbon Preto.

Os patos e marrecos também são 
criados como animais de corte. 
Aproveita-se o esterco como adubo 
orgânico, e aspenas, sobretudo das 
aves novas, sao utilizadas na col
choaria. No Brasil, é muito apre
ciado o patureba, um híbrido de 
pato e marreco, pelo sabor especial 
e pelo desenvolvimento rápido.

Os gansos também são criados 
para corte. No Brasil^ o hábito do 
consumo do ganso nao é bastante 
difundido; na Europa, entretanto, 
existem grandes criações para aten
der à demanda de sua carne e espe
cialmente de seu fígado, consumido 
em forma de pasta. Os gansos cria
dos para essa finalidade recebem 
rações especiais que lhes desenvol
vem o fígado algumas vezes mais 
do que nos gansos para o abate 
comum.

C oelho: um  recordista  
de reprodução

A cunicultura é considerada das 
mais fáceis e econômicas. A repro
dução do animal é extremamente 
rápida e abundante: uma coelha 
tem um período de gestação de ape
nas trinta dias e produz ninhadas 
de, no mínimo, seis filhotes.

As raças são divididas segundo 
o porte. As principais raças de 
grande porte sao Gigante de Flan- 
dres, Gigante Branco e Borboleta 
Alemã. Entre as de porte médio es
tão Chinchila, Prateada e Angorá 
(esta produz um couro muito pare
cido com o de carneiro).

A criação deve ser feita em coe
lheiras — compartimentos indivi
duais com medidas padronizadas 
de comprimento, largura e altura, 
de acordo com o porte da raça a 
ser criada. Do coelho são extraídas 
a carne e a pele. A alimentação 
também é relativamente fácil, com
pondo-se essencialmente de capim, 
tubérculos, batata, beterraba, al-

A lã é o principal produto obtido de carneiros e ovelhas. São animais criados 
em regiões de clima temperado frio, ideal para a ovinocultura.

«s aves fornecem carne, ovos e penas. Dos gansos aproveita-se o fígado.
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fafa, verduras e milho. É necessário 
oferecer-lhe raízes duras, pois o 
coelho, como todos os roedores*, 
possui certos dentes com cresci
mento contínuo que precisam ser 
gastos (no caso dos coelhos, os 
incisivos).

A belha, b icho-da-seda, peixe
A apicultura (criação de abe

lhas*) visa à extração de mel, cera 
e geleia real (produto fabricado es
pecialmente a fim de alimentar a 
rainha).

A sericicultura é a criação do bi- 
cho-da-seda, com a finalidade de 
aproveitar a seda natural. Os fios 
da seda são secretados pelas larvas 
desses lepidópteros* e enrolados 
em torno dela, formando casulos.

Piscicultura é o nome dado à 
criação de peixes, principalmente 
de agua doce, p ara  a alimentação 
e a ornamentaçao.

Essas três culturas, no entanto, 
não são particularmente rendosas.

A s zo o n o ses
Na pecuária, é importante ter-se 

sempre em mente os problemas 
causados por zoonoses (doenças), 
como a febre aftosa, a brucelose, os 
carbúnculos e outras.

A febre aftosa apresenta-se 
como um dos graves problemas da 
bovinocultura brasileira. A molés
tia caracteriza-se por febre, seguida 
do aparecimento de aftas dissemi
nadas pela boca e pelos espaços in
terdigitais. Não se conhece um tra
tamento curativo para essa doença 
que, apesar de raramente ser mor
tal, acarreta uma queda na produ
ção dos animais atingidos, que de
vem receber cuidados especiais 
para evitar complicações e prejuí
zos maiores.

A brucelose é a segunda molés
tia em importância. O agente etio- 
lógico localiza-se nos órgãos de re
produção —  daí sua disseminação 
pelo recto do rebanho. O tra ta 
mento dos animais atingidos geral
mente não é compensador. O im
portante é que haja tratamento 
preventivo (vacinaçao sistemática 
do rebanho).

O carbunculo sintomático, co
nhecido como “peste da man
gueira” , provoca inchaços e tum o
res nos membros locomotores dos 
animais atacados. Normalmente a 
vacinação é utilizada como medida 
preventiva.

Ao carbúnculo hemático estão 
sujeitas não só todas as espécies de 
animais domésticos como o pró
prio homem. Como características 
principais, a moléstia apresenta 
um a evolução rápida, infiltração 
hemorrágica nos tecidos conjunti
vos e aumento do volume do baço. 
Trata-se de uma doença tão alta
mente contagiosa que os animais 
atingidos devem ser sacrificados e 

ueimados, ou enterrados profun- 
amente, evitando-se todo o tipo de 

contato. Apesar da violência do 
carbúnculo hemático, a vacinação 
mostra-se antieconômica nos locais 
onde não se verifica incidência da 
moléstia.

A tuberculose ataca sobretudo 
as vacas leiteiras intensamente ex
ploradas. O teste da tuberculina 
permite a identificação de animais

portadores da moléstia, que devem 
ser imediatamente sacrificados.
_ A piroplasmose e a anaplasmose 

são causadas por protozoários que 
se localizam no sangue, parasi
tando os glóbulos vermelhos. Em 
conseqüência disso, o animal fica 
anêmico. Assim, o diagnóstico 
deve ser feito através do exame da 
conjuntiva. O tratam ento preven
tivo combate os carrapatos, que 
são os agentes transmissores dos 
protozoários. Faz-se também a ino
culação de parasitas benignos para 
a imunizaçao do rebanho.

As verminoses são um mal a que 
estão sujeitos todos os animais do
mésticos, desde os de grande porte 
até aves e coelhos. Entretanto, elas 
são mais freqüentes em animais 
que vivem em regiões de clima 
umido. Dentre os vermes mais co
nhecidos destacam-se as tênias, as 
lombrigas e as facíolas. O animal 
adulto, em geral, não é particular
mente prejudicado pelas vermino
ses; os animais jovens, porém, po
dem ter seu desenvolvimento 
seriamente comprometido. O com
bate deve ser feito pela utilização 
de medidas de higiene nas instala
ções e administração de vermífugos 
para os animais mais novos.

Na manutenção do rebanho, o 
pasto é o elemento mais impor
tante, principalmente por seu 
grande valor nutritivo. Capins e le
guminosas que compõem os pastos 
são alimentos completos: fornecem 
proteínas, carboidratos, gordura, 
sais minerais e vitaminas em pro
porções adequadas ao organismo 
dos herbívoros.

Uma exploração intensiva, ra
cional e econômica de animais não 
conta apenas com os pastos natu
rais. É importante o plantio de pas
tos artificiais, assim como sua ma
nutenção através de técnicas de 
preparo de solo, adubação, rotação 
e irrigação.

O sistema que permite um apro
veitamento maior das áreas de pas
tagem consiste em fazer o chamado 
“pastejo rotativo” . Através desse 
método, são separadas glebas de 
pasto e os animais devem circular 
de acordo com técnicas especiais.

Durante os-períodos de seca, são 
fornecidas forragens verdes pica
das, mandioca, batata-doce e ali
mentos concentrados, como farelo 
de algodão, de trigo, tortas de ba
baçu e de amendoim, misturados 
com sais minerais obtidos da tritu
ração de ossos e ostras.

R ebanhos em  núm eros
De acordo com os dados que fo

ram fornecidos pela FAO, o 
mundo, em 1971, contava com um 
rebanho de 1 141 215 000 cabeças 
de gado bovino, 667 689 000 suí
nos, 383 625 000 caprinos, 
663 312 000 eqüinos e 14 733 000 
muares. De acordo com estatísticas 
do IBGE, o Brasil, no mesmo ano, 
possuía um rebanho constituído 
de 78 258 000 bois, 31 502 000 
suínos, 14 637 000 caprinos, 
9 100 000 eqüinos e 4 796 000 
muares.

VEJA ' TAM BÉM : Apicultura; 
Avicultura; Bovídeos; Eqüídeos.

Visando à produção de mel e cera, a apicultura é um setor pouco rendoso.

Na sericicultura, os bichos-da-seda são tratados com cuidados especiais. 
Os fios são secretados por larvas e aproveitados na indústria da seda.
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Pediatria e 
Puericultura

Ao contrário da maioria das es
pecialidades da medicina, que cui
dam de um órgão, aparelho ou sis
tema, a pediatria dedica-se ao 
estudo de todos os problemas de 
um ser humano, no período que vai 
desde a fecundação até a puber
dade, assistindo-o durante sua for
mação sob o ponto de vista físico 
e psicológico.

__ Seu objetivo é, portanto, a cria
ção de indivíduos fisicamente sa
dios, psiquicamente equilibrados e 
socialmente úteis. Para atingir esse 
fim, o pediatra procura promover o 
crescimento e desenvolvimento 
normais da  criança, prevenindo as 
doenças passíveis de serem evita
das ou recuperando uma criança 
doente para reintegrá-la o mais rá
pido possível ao ritmo normal de 
crescimento e desenvolvimento, 
além de reabilitá-la na família, na 
escola e na sociedade.

A distinção entre pediatria e clí
nica médica é devida principal
mente a motivos de ordem técnica: 
constatou-se que era impossível in
ternar crianças juntamente com 
adultos nas mesmas enfermarias, 
especialmente os lactentes e os re
cém-nascidos*. Assim, foram cria
das as primeiras unidades pediátri
cas e os hospitais infantis, a 
princípio sob responsabilidade de 
clínicos gerais de adultos. __

Com a posterior evolução cientí
fica, foram descobertas importan
tes particularidades fisiológicas e 
patológicas nos indivíduos jovens 
(especialmente até dois anos de 
idade) que garantiram a individua
lização da pediatria como uma 
área distinta da clínica médica.

A pediatria pode ser subdividida 
em cinco grandes áreas: preventiva 
(ou puericultura), clínica, cirúrgica, 
neonatal e social.

Prevenir: atitude fundam ental
A pediatria preventiva ou pueri

cultura (termo consagrado em mui
tos países) ocupa-se basicamente 
de crianças sadias ou portadoras de 
patologia minor, isto é, doenças de 
pouca gravidade, diagnóstico sim
ples e fácil de ser feito exclusiva
mente através de dados clínicos; o 
tratam ento quase sempre é pouco 
sofisticado dependendo muitas ve
zes mais da orientação dos pais do 
que de medicamentos.

Através da aplicação de vários 
preceitos de higiene, procura-se evi
tar que a criança adoeça. Quando 
isso ocorre, somente o reconheci
mento precoce do distúrbio e seu 
tratam ento adequado podem impe
dir que uma simples diarréia, por 
exemplo, se transforme numa desi
dratação, que um erro dietético 
leve a criança a alguma forma de 
distrofia, ou que um erro educacio
nal provoque um significativo dis
túrbio de conduta.

Realizada nos consultórios par
ticulares, nos ambulatórios univer
sitários e de previdência social e

A função da pediatria e da puericultura é garantir um desenvolvimento sadio, do nascimento à adolescência.

Exames periódicos ajudam a prevenir o surgimento de doenças na criança.

nos centros de saúde, a pediatria

fireventiva está intimamente vincu- 
ada à família da  criança, e suas 

atividades são contínuas durante 
todo o período de crescimento e de
senvolvimento. A vigilância da 
saúde é feita através da higiene (ali
mentar, mental, antiinfecciosa, do 
ambiente físico) e, sobretudo, do 
tratamento dos distúrbios nutricio
nais, emocionais e infecciosos.

HIGIENE ALIM ENTAR — A 
importância da alimentação na 
vida da criança deve-se a fatores de 
natureza organica e de natureza 
psíquica. Os primeiros resultam do 
intenso metabolismo infantil 
(muito mais ativo do que o do 
adulto em comparação à massa 
corpórea), tendo em vista o fenô
meno do crescimento, muito mais 
exigente quanto aos nutrientes, so
bretudo com relação a proteínas e 
calorias. Os fatores de ordem psí
quica, por outro lado, são respon
sáveis pelas profundas e permanen
tes relações entre o psiquismo e a 
alimentação, que fazem com que o 
ato de comer possa ou não ser uma 
fonte de prazer.

A criança come estimulada pela 
necessidade do organismo para 
crescer e desenvolver-se e pela sen
sação de apetite (ou fome) desper
tada pelo organismo. A quantidade 
de alimento que ela deve ingerir 
está relacionada com a satisfação 
de seu apetite e de seu crescimento 
normal. Cada criança tem uma ne
cessidade específica. Quando o 
apetite é menor do que o necessário 
para promover o crescimento nor
mal, a criança pode estar apresen
tando anorexia, e ao pediatra cabe 
o reconhecimento das causas e de 
seu afastamento; quando o apetite 
é maior do que as necessidades de
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Depois de ser atingido o equilí
brio de relacionamento, a criança 
aprende a obedecer naturalmente e 
nao porque tema represálias. As
sim, ela ajusta-se à rotina familiar 
da qual se tom a, inclusive, uma co
laboradora.

A não superação de certos erros 
educacionais mais freqüentes — 
defeitos no atendimento de sofri
mentos de origem corporal; ex
cesso de estímulos sensoriais e de 
manifestações afetuosas; interfe
rência de fatores emocionais asso
ciados ao ato de comer —  pode 
causar a transfiguração do am
biente familiar, a deformação afe
tiva da própria criança, o aumento 
de contradições do ambiente e, fi
nalmente, a instalação da ansie
dade na criança, com todas as suas 
manifestações.

HIGIENE ANTIIN FECCIOSA
—  A criança de pouca idade apre
senta incompetência imunológica 
(a imaturidade de seus mecanismos 
imunitários tom a-a presa fácil de 
toda espécie de infecções). Na pre
venção de infecções pode ser ado- 
tada a  proteção indireta —  m anu
tenção do bom estado geral e 
nutricional da criança, segundo os 
preceitos de higiene alimentar, 
mental e do ambiente físico —  e di-

As crianças precisam de uma alimentação variada, agradável e que não seja associada a prêmios ou castigos. reta — isolamento (da criança sa-

crescimento, a quantidade de ali
mentos deve ser restringida, para se 
evitar a obesidade ou o vício de co
mer simplesmente por comer.

A pediatria preventiva não mais 
recomenda a alimentação em horá
rio rígido, a não ser que a prppria 
criança já  tenha estabelecido seu 
horário, o que ocorre, geralmente, 
entre quatro e seis meses de idade.

Proteínas, sais minerais, vitami
nas, gorduras, carboidratos e água 
devem fazer parte da alimentação 
infantil. A carência de qualquer um 
desses nutrientes pode acarretar 
doenças que vão desde o escorbuto 
até o raquitismo.

Além disso, devem ser tomados 
todos os cuidados na produção, co
lheita, transporte, conservação e 
manipulação dos alimentos. Esses 
cuidados cabem não só à saúde pú
blica mas também à família.

O leite, alimento básico nos dois 
primeiros anos de vida, é meio de 
cultura para bactérias e, portanto, 
pode transformar-se num veículo 
de germes patogênicos. Apesar de 
um certo descredito do valor do 
aleitamento natural (com sérias 
conseqüências para a alimentação 
e o desenvolvimento emocional da 
criança), o leite materno apresenta 
a mais adequada correlação de nu
trientes: é livre de germes patogêni
cos e favorece o estabelecimento de 
relações emocionais equilibradas 
entre mãe e filho.

A introdução de um novo ali
mento no cardápio da criança deve 
corresponder à sua capacidade di
gestiva nos diversos períodos de de
senvolvimento. Por outro lado, a 
alimentação precisa ser variada e 
oferecer a criança os nutrientes de 
que necessita, além de estimular 
uma boa atitude emocional e social 
em relajão ao ato de comer. A ali- 
mentaçao, do ponto de vista físico,

deve ser ministrada em ambiente 
agradável e convém que a criança 
esteja numa situação corporal fa
vorável; psicologicamente, não 
pode ser associada a estímulos não 
fisiológicos, sejam eles agradáveis 
(carinhos e prêmios para  que ela 
coma) ou desagradaveis (como 
ameaças e castigos).

HIGIENE M ENTAL —  Um 
dos princípios básicos para uma 
boa educação da criança é a tran
qüilidade emocional. Essa tranqüi
lidade não se consegue pela indife
rença, nem pelo distanciamento 
emocional entre adultos e crianças, 
nem por um otimismo exagerado, 
mas sim por um sentimento de se
gurança íntima da criança, que 
spnte estar fazendo o que é certo. 
É preciso aceitá-la como ela é, dan
do-lhe compreensão e carinho e es
forçando-se para melhorar tudo o 
que seja possível tanto na criança 
como nos próprios pais.

Existem diversos fatores impor
tantes para alcançar a tranqüili
dade emocional. O conhecimento 
das fases de evolução de uma 
criança, por exemplo, permite co
nhecer antecipadamente o que pode 
ser esperado em cada idade e quais 
as manifestações que podem ser 
consideradas normais em determi
nada fase. É importante também a 
existência de harmonia de pensa
mento entre os adultos que educam 
a criança e a existência de amor, 
tanto conjugal como filial.

Evidentemente, o amor não se 
revela apenas no excesso de beijos, 
carinhos e presentes, mas sim na 
vontade de compreender os moti
vos que levam uma criança a agir 
de determinada maneira, pela pa
ciência de ouvir suas intermináveis 
conversas e de responder às suas 
inúmeras perguntas. Tratados com atenção e paciência, os pequenos crescem mais tranqüilos.
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Acidentes exigem atendimento rápido, calmo e com explicações amigáveis.

dia ou da doente), profilaxia medi
camentosa e imunização.

A imunização consiste na minis- 
tração à criança de antígenos para 
provocar a formação de anticorpos 
específicos (imunização ativa) ou 
de anticorpos pré-fabricados por 
organismo humano ou animal 
(imunização passiva).

Um exemplo de imunização 
ativa é a obtenção de imunidade 
quando o antígeno é o próprio 
agente infeccioso (a imunização 
contra o sarampo pe la  própria 
doença). A imunizaçao ativa pode 
ser obtida artificialmente através 
da vacinação*. A imunização pas
siva pode ser adquirida pela passa
gem de anticorpos maternos ao feto 
através da placenta (natural) ou, 
artificialmente, pela ministraçao de 
globulinas humanas (homóloga) ou 
soros animais (heterologa). A imu
nização passiva homóloga tem sido 
útil no combate ao sarampo, hepa
tite, coqueluche, varicela (em pa
cientes ae alto risco) e tétano. En
tretanto, é discutível a ministração 
ou não de gamaglobulina a gestan
tes com rubeola.

HIGIENE DO  AMBIENTE FÍ
SICO —  A criança é especial
mente sensível às condições cli
máticas: temperaturas elevadas 
demais ou muito baixas durante 
longo tempo, oscilações bruscas (ar 
úmido ou seco em exagero), etc., 
afetam muito mais a criança que o 
adulto.

Para defendê-la, pode-se mudar 
para região de melhor clima ou, 
simplesmente, utilizar um vestuário 
que supere esses inconvenientes.

A habitação salubre deve ser 
ampla, bem arejada, isolada e cons
truída em terreno seco. Os dormitó
rios —  especialmente o da criança
—  são os que precisam de melhor 
insolação e arejamento, pois são 
utilizados mais tempo que os ou
tros aposentos. Se a casa não tiver 
quintal ou jardim , é preferível que 
a criança freqüente desde cedo um 
parque infantil.

O vestuário precisa ser cómodo, 
folgado, fácil ae vestir e despir e 
adequado à estação do ano.

Em relação aos acidentes, o pe
diatra deve preocupar-se em incutir 
nos pais a idéia de que sua atuação 
não deve ser apenas preventiva, 
mas também educativa, principal
mente à medida que for aumentando 
a capacidade de compreensão da 
criança.

Pediatria curativa  
e neonatal

A pediatria clínica e cirúrgica 
atua principalmente nos hospitais. 
Grande parte da pediatria clinica e 
todas as pequenas cirurgias podem 
ser exercidas em ambulatórios, dis
pensando, portanto, a internação 
da criança ou então requerendo so
mente pequenas internações.

Nenhuma pediatria curativa 
pode desenvolver-se se não dispu
ser de leitos hospitalares: a enfer
maria de crianças no hospital geral 
ou o próprio hospital infantil não 
podem faltar em qualquer pro
grama de assistência à criança — 
sobretudo nos países subdesenvol
vidos, onde a demanda populacio
nal em casos de diarréia, desidra

tação e pneumopatias agudas é 
enorme.

A pediatria clínica e cirúrgica 
utiliza métodos de trabalho essen
cialmente semelhantes aos empre
gados pela medicina do adulto. Ao 
contrário da pediatria preventiva, 
mantém amplo intercâmbio com a 
clínica médica e a clínica cirúrgica 
com mútuo proveito. A presença 
do clínico geral e do cirurgião geral 
entre os pediatras em ação nas dis
ciplinas de pediatria curativa é con
sideravelmente importante.

Além da clínica médica geral e 
da cirurgia geral (que na verdade 
deram origem às disciplinas da pe
diatria curativa), existem outras 
áreas que se relacionam intima
mente com a pediatria. No setor 
clínico destacam-se: nutrição*, gas- 
trenterologia*, neurologia* e der
matologia*; no setor cirúrgico, 
otorrinolaringologia*, ortopedia* e 
traumatologia. A nutrição e a gas-

trenterologia englobam aspectos 
prioritários da patologia infantil; a 
neurologia envolve-se com profun
didade nos distúrbios do desenvol
vimento; a dermatologia é impor
tante porque a pele da criança tem 
capacidade reacional e é sede de 
inúmeras doenças, muitas vezes de 
difícil diagnóstico. Em relação à ci
rurgia, os problemas crônicos das 
vias aéreas superiores freqüente
mente só podem ser resolvidos pela 
otorrinolaringologia. O ortopedista 
é um dos especialistas mais solici
tados para colaborar com o p ed ia 
tra no tratamento de malforma
ções, problemas de postura, aciden
tes que envolvem fraturas, e outros 
casos.

Uma disciplina recente no pano
ram a pediátrico é a neonatologia. 
Esta área da pediatria foi uma con
seqüência do avanço científico que 
permitiu definir melhor as bases da 
assistência ao recém-nascido nor

mal e patológico (incluindo o aten
dimento ao prematuro).

O recém-nascido patológico e o 
preniaturo constituem casuística 
muito especial, praticamente priva
tiva da atenção do pediatra, even
tualmente auxiliado pelo hemotera- 
pista e pelo cirurgião. No momento 
do nascimento, a responsabilidade 
pelo atendimento do recém-nascido 
e dupla: obstetra e pediatra devem 
estar juntos na sala de parto. A fra
gilidade e a alta vulnerabilidade da 
criança são acompanhadas por 
uma grande elasticidade homeostá- 
tica e se traduzem por particulari
dades fisiológicas e fisicopatológi- 
cas que devem ser amplamente 
dominadas pelos médicos pediatras 
responsáveis.

A  pediatria social
A saúde da criança não é apenas

£ reocupação da família, mas tam- 
ém da comunidade onde ela vive. 

Sob o aspecto do crescimento' e de
senvolvimento, há necessidades bá
sicas que uma família, mesmo dis
pondo de recursos financeiros, não 
lhe pode proporcionar (como edu- 
caçao e recreação). A comunidade, 
através de recursos estatais ou de 
associações particulares, tem a res
ponsabilidade de oferecer a todas 
as crianças facilidades de educação 
e recreação, além de condiçoes 
mínimas e satisfatórias de habita
ção e saneamento.

O pediatra deve interessar-se por 
todos esses problemas e, na medida 
do possível, exercer sua influência 
para melhorar situações que pos
sam ser prejudiciais ao bom desen
volvimento. No campo da patolo
gia, há situações que atingem 
milhares de crianças, de acordo 
com a amplitude da comunidade 
onde elas vivem. Dessa forma, con
forme o tipo de problema que se 
manifesta, a maioria das crianças 
pode estar afetada, por exemplo, 
por desnutrição e por parasitoses 
intestinais.

Nutrição, recreação e educação 
(relativas respectivamente a lacten
tes, pré-escolares e escolares) de
vem ser as preocupações prioritá
rias de uma comunidade no que diz 
respeito à população infantil.

O pediatra representa a persona
lidade médica mais indicada para 
liderar a equipe de saúde encarre
gada de estudar e executar uma 
política de saúde comunitária. O 
pediatra social deve trabalhar obri
gatoriamente em equipe e suas 
preocupações não se prendem a 
uma criança em particular, mas ao 
universo infantil de toda a comuni
dade. Para que possa desempenhar 
bem suas funções, é preciso que 
além dos predicados básicos exigi
dos de um pediatra, apresente 
ainda treinamento em ciências cor
relatas ao campo de trabalho (an
tropologia cultural, demografia, 
epidemiologia, etc.).

VEJA TAM BÉM : Cirurgia; De
senvolvimento e Crescimento Bio
lógico; Emoções; Hospital; Infân
cia; Infecciosas, Doenças; 
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dade; Preventiva, Medicina; R e
cém-nascido; Vacinação.
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Pedras 
Preciosas

A expressão “pedra preciosa”, 
ou “gema”, é usada para designar 
os minerais lapidados que, por sua 
cor, brilho, dureza, raridade, etc., 
encontram emprego na composição 
de adornos pessoais e outras orna
mentações. A matéria-prima ainda 
não lapidada se dá o nome de “ mi- 
neral-gema”.

A distinção é importante, pois 
nem todo mineral-gema presta-se à 
lapidação; tudo depende das condi- 
çoes em que se deu sua cristaliza
ção. Muitas vezes, a cristalização 
de um mineral ocorre de forma que 
o cristal resultante apresente bolsas 
de água, incorpore impurezas ma
croscópicas ou seja formado de vá
rios monocristais, orientados de 
m aneira não uniforme. Esse último 
fator somente pode ser percebido 
através de exame mais profundo. 
Mesmo um mineral-gema de ele
vada pureza e grandes dimensões 
pode revelar-se inutilizável para a 
lapidação, devido à maneira como 
cristalizou.

A lapidação consiste em cortar 
o mineral segundo alguns de seus 
planos de clivagem; estes corres
pondem a regiões do cristal nas 
quais as ligações interatômicas e 
intermolecuíares são uniforme
mente mais fracas numa direção do 
que em outras. Um choque forte, 
praticado com instrumento ade
quado, faz com que o cristal se 
parta segrM o essa região, que, 
num monoc.istal, é um plano. Se o 
mineral é formado por vários mo
nocristais orientados caoticamente, 
ele não apresentará planos de cliva
gem uniformes, rompendo-se se
gundo superfícies não paralelas.

O valor, com binação  
de fatores

Muitos autores dividem as ge
m as em três categorias: as precio
sas, as semipreciosas e as menos 
conhecidas. A classe das preciosas 
inclui apenas quatro espécies: o 
brilhante (diamante lapidado), o 
rubi, a safira e a esmeralda. A das 
semipreciosas compreende as de
mais pedras encontradas no comér
cio: topázio, água-marinha, turma- 
lina, kunzita, hiddenita, ametista, 
citrino, granadas, espinélios, criso- 
berilo, zircão, peridoto, pedra-da- 
lua, opalas, turquesas, lápis-lazúli, 
jades, e assim por diante. Por fim, 
a classe das menos conhecidas per
tencem os minerais que raramente 
apresentam qualidades próprias 
das gemas, sendo por isso pouco 
encontrados no mercado: ambligo- 
nita, anglesita, axinita, azurita, fe- 
nacita, cassiterita, crisocola, dpi- 
burita, rodonita, rodocrosita, 
escapolita e sinhalita são algumas 
dessas pedras.

São três as características que 
determinam a qualidade de uma 
gema: o esplendor, ou vida, a dura
bilidade e a raridade. O esplendor 
depende da  transparência, da cor, 
da dispersão e do brilho exibidos.

Entre as numerosas pedras precio
sas, o brilhante é a única cujo valor 
e estima são maiores quando ela se 
apresenta inteiramente incolor. Os 
rubis, safiras, esmeraldas, águas- 
marinhas, turmalinas, etc. são mais 
valiosos quando intensamente colo
ridos e transparentes. Por outro 
lado, a turquesa, o lápis-lazúli e o 
jade, entre outros, são considerados 
mais valiosos quando inteiramente 
opacos, apresentando cores inten
sas e agradáveis.

A durabilidade de uma gema é 
fator que se prende à sua dureza. 
Assim, pedras preciosas de baixa 
dureza não são de grande durabili
dade, deixando-se riscar facil
mente, perdendo o brilho recebido 
no polimento. A dureza é determi
nada de acordo com sua localiza
ção na escala de Mohs, em que as 
substâncias são classificadas de 
acordo com sua capacidade de ris
car umas às outras. O diamante,

O valor de uma gema é determinado por sua dureza e raridade. (Topázio.]

que a tudo risca, representa o apice 
aa  escala, com índice 10; se
gue m-se o coríndon (9), o topázio 
(8), o quartzo (7), o ortoclásio (6), 
a apatita (5), a fluorita (4), a calcita 
(3), o gipso (2) e, por fim, o talco, 
que é riscado por todos os demais
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Topázio Água-marinha

Rubi oriental Malaquita
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e tem índice 1. Substâncias com , 
índice inferior a 7 são consideradas 
de dureza baixa e média; situam-se 
entre elas o âmbar (2), a pérola (2,5 
a 3,5), o coral (3,5), a malatjuita 
(3,5 a 4), a turquesa (5 a 6), o lapis- 
lazúli (5 a 6), os vidros (5 a 6), as 
opalas (5 a 6,5) a brasilianita (5,5), 
a hematita (5,5 a 6,5), a fabulita 
(6), a pedra-da-lua (6), o rutilo sin
tético (6 a 6,5̂ ) e os epídotos (6 a 
7). Quando o índice é superior a 7 
diz-se que a substância apresenta 
alta dureza; citam-se as granadas 
(7 a 7,5), a andaluzita (7 a 7,5), a 
turmalina (7 a 7,5), o zircão (7,5), 
as águas-marinhas (7 a 7,5), a es
meralda (7 a 7,5), os espinélios (8), 
o crisoberilo (8,5), a safira (9) e o 
rubi (9).

A raridade de uma gema, ou 
seja, a maior ou menor abundância 
com que ela ocorre na crosta ter
restre, é fator preponderante em 
sua avaliação. Dessa forma, pedras 
de grande beleza e alta dureza po
dem alcançar no mercado preço 
pouco superior aos custos de pro
dução e lapidação, por serem co"' 
muns. Entre as gemas raras, desta
cam-se a variedade do crisoberilo 
(chamada alexandrita) que ocorre 
apenas em duas ou três jazidas em 
todo o mundo (União Soviética, 
Ceilão e Brasil); os rubis de cor 
vermelha da região de Mogok, na 
Birmânia; as safiras azuis de Zans- 
kar, na Cachemira; as esmeraldas 
de Muzo e Cosquez, na Colômbia; 
os espinélios vermelhos intensa
mente coloridos de Mogok e do 
Sião; as águas-marinhas forte
mente azuladas de Minas Gerais, 
no Brasil; os peridotos —  olivinas 
verdes —  encontrados na ilha de 
Zeberget, no mar Vermelho; os to
pázios amarelos e castanho-aver- 
melhados de Ouro Preto, Minas 
Gerais; os lápis-lazúlis da  região de 
Badakshan, no Afeganistão.

Muitas pedras preciosas encon
tram  importantes aplicações na in
dústria e na pesquisa científica.

Desse modo, para fazer frente à de
manda, desenvolveram-se proces
sos artificiais de produção de ge
mas; tais pedras, chamadas 
artificiais, possuem as mesmas pro
priedades químicas e físicas das na
turais, pois são constituídas pelas 
mesmas substâncias. A diferença 
entre umas e outras reside na cris
talização, que no laboratório é feita 
de modo controlado, resultando em 
cristais quase perfeitos; isso ra ra
mente ocorre na natureza.

Além desses minerais, produ
zem-se artificialmente substâncias 
que não têm correspondentes natu
rais; é o caso da fabulita e do 
Y AG. Estas duas substâncias apre
sentam aspecto tão  semelhante ao 
diamante que chegam a iludir até 
mesmo os especialistas: entretanto, 
as três substancias possuem dureza 
e densidade distintas, o que permite 
separá-las.

Critérios de identificação
O importante trabalho de identi

ficação das pernas naturais, dos 
produtos sintéticos, das pedras fal
sas e de imitação é feito a partir de 
uma série de ensaios e exames. Ve- 
rificam-se, assim, a cor e sua distri
buição no interior da pedra; as es
truturas e inclusões; o tipo de 
brilho; a transparência; a dureza; a 
cor do traço; a densidade; os pla
n o s  de clivagem e de partição; os 
tipos de fratura; o índice de refra- 
çao; o comportamento sob incidên
cia de radiações, desde o infraver
melho até o ultravioleta; o tipo de 
polarização cjue produz na luz; e 
ainda os efeitos ópticos especiais 
(acatassolamento, asterismo, aven- 
turinização, labradorescência, adu- 
larescência, schillerização, irides
cência, opalescência, entre outros).

VEJA TAM BÉM : Cristais; M ine
rais.

Pedro, o Grande

Em fins do século XVII, en
quanto numerosos Estados nacio
nais, absolutos e unificados, se con
solidavam na Europa, ainda 
subsistia na Rússia uma estrutura 
feudal e escravocrata, sobretudo no 
campo, habitado por 90% da popu
lação. Os bens de primeira necessi
dade eram produzidos nos do
mínios rurais; nas cidades, encon
travam-se apenas objetos de luxo. 
O comércio externo consistia na 
importação de produtos manufatu
rados da Europa, e na exportação 
para Ásia (e parte da Europa) de 
matéria-prima como o linho e a 
madeira.

Dentro desse panorama, subiu 
ao poder em 1689 Pedro, o 
Grande. Tinha 37 anos e iria desta
car-se por suas tentativas de oci
dentalizar e modernizar a Rússia. 
Lançando-se a grandes conquistas, 
expandiu o império na direção de 
guase todas as rotas comerciais da 
epoca, atingindp os mares livres da 
Europa e da Ásia. Para alcançar 
esse objetivo, mobilizou o Exército, 
a M arinha e todos os recursos fi
nanceiros e administrativos então 
disponíveis.

U m  governo  forte
Ivã*, o Terrível, estabelecera 

uma forma de poder autocrático e 
centralizado, exterminando parte 
da nobreza boiarda. Inversamente, 
Pedro, o Grande, dividiu o poder

com a aristocracia, obrigando-a a 
prestar serviços públicos na admi
nistração e no Exército. Esse sis
tema, além de afastar as probabi
lidades de golpes de Estado, pro
porcionou ao monarca um governo 
forte e coeso. O país foi dividido 
em oito províncias, que por sua vez 
se dividiram em distritos, e estes, 
em cantões. Criou também o Colé
gio de Nobres Médios, ao qual per
tenciam os governadores e comis
sários territoriais das províncias. 
Os nove elementos que compu
nham o Senado dispunham de total 
liberdade de ação, durante a ausên
cia do czar.

O grande reform ador
Com o objetivo de tornar a Rús

sia uma grande potência eüropéia, 
Pedro deu início à reorganização 
do Exército, executando esse pro
jeto de maneira arrojada e sem va
cilações.

Em 1695, apoderou-se de Azov, 
numa expedição contra os turcos. 
Cinco anos mais tarde, conquistou 
as cidades de Vilna (atual capital 
lituana) e Grodno (situada na Bie- 
lo-Rússia). Investindo contra o Rei 
Carlos XII da Suécia, derrotou 
suas tropas na batalha de Poltav, 
revés a que o monarca não se resig
nou, incitando os turcos contra o 
czar. Nesse novo conflito, os russos 
perderam Azov e a desembocadura 
do rio Don.

Instigada pela Inglaterra, a Sué
cia voltou à luta em 1703, da qual 
Pedro saiu vitorioso e, através da 
Paz de Nystad; conseguiu incorpo
rar a seus domínios a Estônia, a Li 
tuânia e parte da Carélia. No ano 
seguinte, Pedro declarou guerra à
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Projetando novas táticas e estratégias, o czar reorganizou o Exército.

Pedro I

A 12 de outubro de 1798, nasceu 
no Paço Real da Quinta de Queluz, 
em Portugal*, o quarto filho (e se
gundo do sexo masculino) de Dom 
João* VI (então príncipe regente) e 
Dona Carlota* Joaquina de Bour
bon. Recebeu o pomposo nome de 
Pedro de Alcântara Francisco An
tônio João Carlos Xavier de Paula 
Miguel Rafael Joaquim José Gon
zaga Pascoal Cipriano Serafim de 
Bragança e Bourbon. Aos três anos 
de idade, com a morte do irmão 
Dom Antônio (1795-1801), Dom 
Pedro passou à condição de her
deiro do trono português.

Aos nove anos, foi para o Brasil 
com a família, que fugia das tropas 
napoleônicas. A maior parte de sua 
formação transcorreu na colônia, 
onde os recursos educacionais 
eram escassos. Além disso, Dom 
Pedro pertencia a um meio em que 
os intelectuais e a cultura que 
transmitiam eram vistos com reser
vas, pois muitas vezes estavam li
gados às idéias liberais correntes 
na Europa desde a Revolução 
Francesa*.

O jovem príncipe criou-se com 
bastante liberdade. Nem mesmo 
Frei Antônio de Arrábida, ao qual 
a educação do herdeiro real fora 
confiada, teve influência decisiva 
em sua formação. Mas ele pôde 
compensar a falta de preparo com 
algumas qualidades valiosas, como 
a vivacidade, o desenvolvimento 
precoce e a grande sensibilidade.

Sua juventude livre, durante a 
qual se dedicou muito aos esportes, 
foi também cheia de aventuras 
amorosas. O casamento com a ar- 
quiduquesa da Áustria, Dona Ca- 
rolina Josefa Leopoldina*, reali
zado em 5 de novembro de 1817 
(mesmo dia em que ela chegou ao 
Brasil), resultou em sete filhos, mas 
foi uma união precária. Dom Pedro 
continuou tendo muitas ligações 
amorosas, a mais importante delas 
com Domitila de Castro Couto e 
Melo —  a marquesa de Santos* 
— , que ele reconheceu publica
mente quando iá era imperador, 
causando escândalo.

Depois da vitória da revolução 
liberal do Porto (1820), as Cortes 
(assembléias) portuguesas exigiram 
a volta de Dom Joao VI à metró
pole. Ele nomeou Dom Pedro re
gente do Brasil e seu lugar-tenente, 
investindo-o de poderes para admi
nistrar a Justiça, a Fazenda e a 
Economia, fazer guerra e pactuar 
tréguas e tratados provisórios. An
tes de partir (a 26 de abril de 1821), 
e sob pressão do movimento liberal 
no Brasil, o rei assinou outro de
creto dispondo sobre a eleição de 
deputados brasileiros para as Cor
tes de Lisboa.

Mas o objetivo das Cortes, além 
de reinstalar o centro político em 
Portugal, era reatar os laços colo
niais (parcialmente rompidos desde 
a transferência da  família real em 
1808). Dois decretos de Lisboa 
chegaram ao Rio em 9 de dezem
bro de 1821: um deles desmem
brava o Brasil em várias províncias 
portuguesas, extinguindo o go
verno* geral e substituindo-o por 
juntas provinciais desvinculadas, 
nas quais os assuntos relativos

Pérsia, dominando o mar Cáspio e 
tomando posse de Baku, com a 
qual obteve a abertura necessária 
para  a Ásia Central.

Substituindo o patriarca por um 
colégio (Santo Sínodo), sob estreita 
vigilancia de um procurador-geral 
de confiança (que arrecadava para 
o governo parte de seus rendimen
tos), Pedro reformulou as bases da 
Igreja Ortodoxa*, tornando-a su
bordinada ao Estado. Também o 
ensino foi reformado, com a con
tratação de técnicos e professores 
de diversos países, e o envio de 
aristocratas para a Inglaterra, Ho
landa e Itália, para gue aperfei
çoassem sua formaçao cultural. 
Èm 1717, ele mesmo partiu com 
destino a Paris, a fim de aprimorar 
sua educação. Mais tarde, visitou a 
Prússia e a Holanda, onde traba
lhou como operário de estaleiro até 
que aprendesse o ofício. Final
mente fez uma viagem para a In
glaterra contratando operários qua
lificados em diversos ramos, 
sobretudo na indústria naval.

Czar de todas as R ússias
Foi Pedro quem inaugurou o pri

meiro jornal russo. Seguindo sua 
tendência ocidentalizante, incre
mentou o mercantilismo* e, com 
base no modelo francês de taxação, 
instituiu na Rússia o imposto per 
capita.

Em 1720, revolucionou o sis

tema administrativo e econômico, 
concedendo monopólios, subven
ções e empréstimos sem juros, além 
de regulamentar e proteger a indús
tria, através de pesados impostos 
alfandegários. As necessidades de 
guerra obrigaram-no a criar uma 
indústria metalúrgica nos Urais, 
majoritariamente estatal. O êxito 
de sua política econômica foi co
roado com a exportação de ferro 
para a Inglaterra e com a criação 
de 98 manufaturas.

O criador de São Petersburgo
No ano de 1703, fundou São Pe

tersburgo, a capital do império, ci
dade que mais tarde passou a se 
chamar Petrogrado (atual Lenin- 
grado, um dos maiores centros cul
turais d a  União Soviética).

A obra de Pedro foi violenta
mente contestada na época por ele
mentos ligados à Igreja Ortodoxa, 
que acusavam o monarca de tomar 
medidas contrárias a ela, deno
tando um espírito anticristão. To
davia, seus esforços foram reconhe
cidos ao receber os títulos de “ Pai 
da Pátria” , “o Grande” e “Czar de 
todas as Rússias” , função que exer
ceu até sua morte, em 1725.

VEJA TAM BÉM : Absolutismo; 
Ivã, o Terrível; Moscou, Princi
pado de. Ao filho do rei de Portugal, um grande destino: a libertação do Brasil.



“ao poder contencioso e judicial, à 
administração da Fazenda e ao go
verno das Armas” ficavam em de
pendência direta das Cortes. Reti
ravam-se assim de Dom Pedro os 
poderes que seu pai lhe entregara. 
O outro decreto ordenava o re
gresso do príncipe a Portugal.

No Brasil desenvolveu-se 
grande pressão pela permanência 
3e Dom Pedro, culminando com 
um longo abaixo-assinado que lhe 
foi entregue a 9 de janeiro de 1822. 
Ele tentou adiar a decisão, foi pres
sionado para uma definição ime
diata e deu a resposta a José Cle
mente Pereira*, concluindo com a 
frase: “Diga ao povo que fico”. Em 
seguida, demitiu o Ministério da 
Regência, formado por portugue
ses, e nomeou outro chefiadQ por 
José Bonifácio de Andrada* e 
Silva. A partir de então, todo de
creto vindo de Portugal teria de ser 
submetido ao regente.

A 13 de maio, Dom Pedro rece
beu por aclamação popular o título 
de “defensor e protetor perpétuo do 
Brasil” . Aceitou o de defensor e re
cusou o de protetor, afirmando: “O 
Brasil não precisa da proteção de 
ninguém, protege-se a si mesmo”. 
A frase equivalia a um reconheci
mento da precariedade dos laços 
coloniais. Á 3 de junho, atenden
do-se à petição de janeiro (que re
queria a instauração de poderes 
autônomos no Brasil, embora man
tendo a condição de Reino* Unido 
ao de Portugal), reunia-se a Assem
bléia Constituinte.

Mas as Cortes portuguesas insis
tiam: em decreto de 23 de julho, re
duziram Dom Pedro a simples go
vernador a elas submisso, além de 
ordenar que fossem processados e 
julgados os membros do governo 
que haviam enviado a petição por 
sua permanência no Brasil.

Esse decreto chegou ao Rio em 
28 de agosto, quando Dom Pedro 
estava viajando em São Paulo. Ao 
recebê-lo no dia 7 de setembro 
junto ao riacho Ipiranga, no cami
nho de Santos a São Paulo, o prín
cipe proclamou a independência* 
do Brasil.

Ele percebera que seria difícil 
manter uma ligação colonial já  
praticamente inexistente. Também 
não pod ia  ignorar a posição da 
Grã-Bretanha*, maior potência 
mundial da época, interessada em 
continuar comerciando livremente 
com o Brasil, o que não seria possí
vel se houvesse um reatamento co
lonial: essa posição ficou clara 
quando os ingleses passaram a fi
nanciar armas e enviar comandan
tes militares (como Lord Co- 
chrane*) para ajudar o Brasil 
contra a resistência portuguesa. 
Dom Pedro revelava portanto uma 
habilidade política que permitiria 
manter a Coroa brasileira para si 
e para a casa de Bragança, ainda 
que sob um regime de “ império 
constitucional” (inspirado no mo
delo britânico).

Aclamado imperador constitu
cional a 12 de outubro no Campo 
de Santana, no Rio, foi coroado a 
1.° de dezembro como Pedro I.

O s problem as d o  im perador
O reinado começou com dificul

dade: a Assembléia Constituinte,

instalada a 3 de maio de 1823, relu
tava em elaborar uma C arta que 
concedesse amplos poderes" ao ■im
perador, como ele pretendia. A 12 
de novembro, ele dissolveu a As
sembléia, prendeu e exilou vários 
de seus membros (inclusive José 
Bonifácio) e instalou um Conselho 
de Estado para elaborar a Carta. 
Promulgada a 24 de março de 
1824, a Constituição instituía um
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quarto poder, o Moderador, confe
rido a Don3om Pedro.

Com a morte do pai (1.° de

■  março de 1826), Dom Pedro abdi
cou do trono português em favor de 
sua filha Maria da  Glória, sob duas 
condições: o casamento dela com 
Dom Miguel* de Bragança (irmão 
de Dom Pedro) e o juram ento da 
Constituição portuguesa.

O imperador estava na guerra da 
Cisplatina, no sul, quando a Impe
ratriz Leopoldina morreu, a 11 de 
dezembro de 1826. A 25 de agosto 
de 1828, ele se casaria com Amélia 
de Leuchtenberg (1812-1873), neta 
de Josefina* de Beauharnais, que 
fora esposa de Napoleão*.

A imagem do iiçperador sofria 
um lento desgaste. A dissolução da 
Assembléia acrescentavam-se ou
tros motivos de descontentamento: 
a extrema violência que ele usara 
para reprimir a Confederação* do 
Equador (movimento separatista 
desencadeado em Pernambuco 
quando a Assembléia foi dissol
vida); a perda da Província Cispla- 
tina no fim da guerra local (27 de 
agosto de 1828) e que resultou na 
criação da Republica do Uruguai*; 
e, sobretudo, a acusação de dar ex
cessiva atenção aos negócios políti
cos de Portugal desde a morte do 
pai.

Além disso, as divergências in
ternas entre brasileiros e portugue
ses intensificaram-se e chegaram a 
causar lutas de rua no Rio (como

Seguindo o modelo ingISs, Dom Pedro admitiu a monarquia constitucional. a cham ada “noite das garrafadas”,

Embora casado com Dona Leopoldina (esq.). o imperador sofreu grande influência da marquesa de Santos (dir.).
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em 14 de março de 1830). A m aço
naria e a imprensa divulgavam in
tensa propaganda contra o impera
dor, que, em 1831, depois de 
nomear e demitir dois Ministérios, 
decidiu abdicar. “ Descerei do trono 
com a glória de findar como princi
piei: constitucionalmente” — disse 
ele ao encarregado de Negócios 
francês.

A 7 de abril, o imperador entre
gou o texto de sua abdicação: 
“Usando do direito que a Consti
tuição me concede, declaro que hei 
mui voluntariamente abdicado na 
pessoa do meu muito amado e pre
zado filho, o Senhor Dom Pedro de 
A lcântara” (Dom Pedro II). Partiu 
às 2 horas da tarde do mesmo dia.

U m  duque em  guerra
Dom Pedro, então apenas duque 

de Bragança, chegou à Europa e 
iniciou imediatamente os preparati
vos da campanha pela reconquista
— para a filha — do trono portu
guês. usurpado por Dom Miguel. 
Venceu a guerra interna e assumiu 
a função de regente, em vista da 
m inondade da filha.

Entregou-se então à tarefa de 
reorganizar o reino. Foi confir
mado como regente pela Câmara 
portuguesa a 15 de agosto; entre
tanto, exerceu o cargo por menos 
de um mês, pois estava muito debi
litado fisicamente.

Ao sentir que a saúde piorava, 
pediu para ser levado a Queluz, sua 
terra natal, onde ditou testamento 
a 15 de setembro. No dia 24, tran
qüilizado pela notícia de que as 
Câmaras haviam decidido anteci
par a maioridade de Maria da Gló
ria (que reinaria como Maria* II), 
ele morreu, no mesmo quarto onde 
nascera. Foi sepultado no dia 27 na 
Igreja de São Vicente de Fora, 
como simples general, conforme 
pedira no testamento. A 22 de abril 
de 1972, nas comemorações dos 
150 anos de independência brasi
leira, os restos mortais de Dom Pe
dro I foram transferidos para o 
Brasil.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Independência do Brasil; Por
tugal; Primeiro Reinado no Brasil.

D. Pedro l l f "o Moderador", governou o Brasil por quase meio século.

Pedro II

Em 1828, Pedro I casa-se pela segunda vez. com Amélia de Leuchtenberg.

“ Meu filho tem uma vantagem 
sobre mim: é brasileiro e os brasi
leiros gostam dele. Reinará sem di
ficuldades, a Constituição lhe ga
rante os direitos.” Dom Pedro* I 
fez essa declaração quando abdi
cou do trono a 7 de abril de 1831, 
em favor do filho Pedro de Alcân
tara, que exerceria seu reinado 
como Dom Pedro II.

O segundo imperador do Brasil 
nasceu a 2 de dezembro de 1825 no 
Paço de São Cristóvão, Quinta da 
Boa Vista, Rio de Janeiro. Recebeu 
o nome de Pedro de Alcântara 
João Carlos Leopoldo Salvador 
Bebiano Francisco Xavier de Paula 
Leocádio Miguel Gabriel Rafael 
Gonzaga de Bragança.

Sua mãe, a Imperatriz Leopol
dina*, morreu a 11 de dezembro de 
1826, portanto dias depois do pri
meiro aniversário do príncipe her
deiro. Ele teve como mãe de cria-

M

Assembléia Constituinte: o maior problema. (Sátira a José Bonifácio.)

ão a condessa de Belmonte, Dona 
lariana Carlota Vieira de M aga

lhães Coutinho, conhecida fami
liarmente como “ Dadana”.

A 9 de abril de 1831, dois dias 
após a abdicação do pai, o menino 
foi proclamado imperador do Bra
sil. Tinha cinco anos e recebeu 
como tutor José Bonifácio de An- 
drada* e Silva, nomeado pelo pai 
ao abdicar. O tutor ficava encarre
gado da educação do imperador, 
que só poderia exercer sua função 
quando atingisse a maioridade.

Desde cedo, o futuro governante in
teressou-se pelas ciências e pelas 
artes.

Dom Pedro I deixara o país em 
grande agitação e crise financeira 
(causadas pelas dívidas externas). 
As revoltas sucederam-se durante 
todo o período das Regências*: lu
tas populares no Rio de Janeiro 
(1831-1832), Guerra dos Farra- 

i o s *  no Rio Grande do Sul 
1835-1845), Cabanagem* no Pará 
1835-1840), Sabinada* na Bahia 
1837-1838) e Balaiada* no M ara

nhão (1838-1840).
Também havia lutas políticas, 

principalmente entre liberais e con
servadores, que formavam os dois 
partidos do império e que se reve
zariam no poder durante todo o Se
gundo* Reinado. Várias Regências 
sucederam-se no governo do país: 
a Regência Trina Provisória (de 9 
de abril a 17 de junho de 183 1), a 
Regência Trina Permanente 
(1831-1835), as Unas do Padre 
Diogo Antonio Feijó* (1835-1837) 
e de Pedro de Araújo Lima* 
(1837-1840).

O m oderador
O receio da instabilidade política 

que dominava outros países da 
América Latina fez com que os go
vernantes brasileiros julgassem ne
cessário apressar o processo da 
maioridade de Dom Pedro II, para 
que se consolidasse o poder polí
tico e se garantisse a unidade na
cional. A 18 de maio de 1840, Ho- 
nório Hermeto Carneiro Leão, 
marquês de Paraná*, apresentou 
uma proposta de reforma constitu
cional a fim de antecipar a subida
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do imperador ao poder efetivo. No 
dia 23 de julho, Francisco Vilela* 
Barbosa, marquês de Paranaguá e 
presidente do Senado, proclamou a 
resolução que decretava a maiori
dade. A decisão fora precedida de 
uma agitada sessão na C âm ara e 
também de manifestações popula
res no Campo de Santana. Ás 3 ho
ras e meia da tarde do mesmo dia, 
o imperador, que tinha então 
quinze anos, foi apresentado ao Se
nado, onde prestou ju ram ento: 
“Juro manter a religião católica 
apostólica romana, a integridade e 
indivisibilidade do império, obser
var e fazer observar a constituição 
política da nação brasileira, e mais 
as leis do império, e prover ao bem 
geral do Brasil quanto em mim 
couber” .

Pedro II ficaria conhecido como 
“o Moderador” . Dedicou-se, com 
sucesso, a pacificar o país e a con
solidar e unificar o império.

Em 30 de maio de 1843, ca- 
sou-se por procuração com Dona 
Tereza* Cristina Maria, filha do rei 
das Duas Sicílias. Em setembro, a 
imperatriz chegou e fez-se a ceri
monia final do casamento, na ca
pela imperial. O casal teve quatro 
filhos, dos quais apenas Isabel* e 
Leopoldina atingiram idade adulta 
(os meninos, Afonso e Pedro, mor
reram cedo).

O imperador era considerado um 
dos homens mais cultos do país. 
Seu interesse científico e artístico 
prosseguiu durante toda a vida e foi 
motivo de três viagens à Europa: 
em 1871, 1875 e 1887.

V ítim a das m udanças
O reinado de Dom Pedro II foi 

marcado pela diversificação no co
mércio, um começo de atividade in
dustrial e principalmente por uma 
transformação básica na agricul
tura, que iria repercutir em toda a 
economia: a gradativa substituição 
do açúcar e do algodão pelo café, 
que iniciou um novo e próspero 
surto econômico. Paralelamente, o 
eixo econômico e político mudava 
do Nordestejjara o Sul do país. As 
transformações econômicas culmi

naram  com a substituição do traba
lho escravo pelo do imigrante, ofi
cializada por várias medidas, desde 
a extinção do tráfico de escravos 
(1850) até o incentivo à imigração 
e a abolição* da escravatura 
(1888), assinada pela Princesa Isa
bel, que exercia a função de regente 
durante uma viagem do imperador.

A extinção a a  monarquia* no 
Brasil está essencialmente ligada às 
mudanças verificadas no plano 
econômico e à conseqüente agita
ção política. A existência, no po
der, de forças resistentes a essas 
transformações (como os partidá
rios do escravismo), as divergên
cias do governo com as Forças Ar 
madas e a Igreja (Questão Militar* 
e Questão Religiosa*) e a inabili
dade política dos governantes (in
clusive do imperador) ante esses 
problemas são alguns dos fatores 
que contribuíram para a queda da 
monarquia.

A 15 de novembro de 1889, pro- 
clamou-se a República, e no dia se
guinte Dom Pedro II recebia uma 
carta do novo governante, Deo- 
doro* da Fonseca, pedindo que 
saísse do pais. No dia 17, a família 
imperial partiu para Portugal, onde 
chegou a 7 de dezembro. Dom Pe
dro perdeu a esposa no dia 28 do 
mesmo mês, na cidade do Porto. 
Depois morou sucessivamente em 
várias cidades francesas: Cannes, 
Nice, Versalhes, Paris. Passava o 
tempo visitando bibliotecas, mu
seus e estabelecimentos científicos.

Morreu a 5 de dezembro de 1891 
no hotel Bedford, em Paris, em de
corrência do agravamento de seu já  
precário estado de saúde por uma 
pneumonia. Era assistido pelo 
Conde M otta Maia, médico que o 
acompanhava desde o Brasil. Seu 
corpo foi transferido para o pan
teão de São Vicente de Fora, em 
Lisboa e, em 1920, transladado 
para a catedral de Petrópolis, no 
Brasil.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Regências no Brasil; Segundo 
Reinado no Brasil.

Peirce

Filho de um dos maiores mate
m áticos de sua época, Charles San- 
ders Peirce nasceu em 1839 em 
Cambridge, Massachusetts. Antes 
de ingressar na Universidade de 
Harvard (1855), iniciou com o pai 
estudos de lógica e matemática.

Depois de freqüentar diversos 
cursos, graduou-se em 1859. Qua
tro anos depois, terminou o curso 
de mestrado em química e matemá
tica. Iniciou a carreira universitária 
em 1864, como professor de lógica 
e história da ciência em Harvard. 
As experiências que teve como as
trônomo do Observatório de Har
vard dariam origem ao único livro 
que publicou: Photometric Re  
searchs (Pesquisas Fotométricas, 
1878).

A partir de 1866 começou a 
aprofundar seus estudos de lógica 
e filosofia, até que, em 1874, foi 
contratado como professor de ló- 

ica pela Universidade John Hop- 
ins, em Baltímore, Maryland.

Devido a problemas suscitados 
em diversas universidades por seu 
comportamento inconvencional e 
tido como excêntrico, Peirce aca
bou impedido de lecionar. Mante- 
ve-se, daí por diante, graças ao 
cargo de físico que ocupava numa 
instituição de pesquisas desde 
1861.

Em 1891, retirou-se para Mil- 
ford, na Pensilvânia, onde viveu até 
sua morte. Nessa época, ao câncerEm 1887, a bordo do Gironde", com a imperatriz e o neto Pedro Augusto.

juntaram-se dificuldades financei
ras : foi obrigado à escrever para re
vistas populares e aceitar dinheiro 
de amigos. Apesar desses proble
mas, entre 1906 e 1909 redigiu al
guns de seus melhores trabalhos. 
Morreu em 1914.

P or um a filoso fia  
científica

No campo científico, Peirce es
creveu acerca de física, matemá
tica, química e astronomia. No filo
sófico, sobre lógica, epistemologia, 
método científico, metafísica, se
miótica, cosmologia e, menos ex
tensivamente, sobre ética, estética, 
fenomenologia, história e religião.

Uma das preocupações domi
nantes do pensador foi a desco
berta de um método científico para 
a filosofia. Achava que os sistemas 
filosóficos tradicionais, com suas 
verdades absolutas, representavam 
um obstáculo ao desenvolvimento 
da pesquisa.

Num ensaio realizado em 1878
— How To M ake Our Ideas Clear 
(Como Tornar Claras Nossas 
Idéias) — Charles Peirce mostrou 
um método destinado a determinar 
o significado de qualquer conceito. 
Considerava que conceber ou su
por um objeto é supor ou conceber 
o que ele faz ou como funciona. O 
conhecimento que se tem de um ob
jeto ou qualidade decorreria do que 
o sujeito experimenta como conse
qüência do objeto ou qualidade.

O pragmatismo* de Peirce cons
titui um procedimento que busca 
promover a clareza lingüística e 
conceituai nos debates filosóficos e 
científicos. Ele acreditava que mui-

Peirce preocupou-se em elaborar um método científico para a filosofia.
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tas disputas filosóficas aparecem 
quando contendores atribuem sig
nificados diversos à mesma pala
vra, criando pseudoproblemas. Seu 
método também se propunha a es
clarecer o significado dos signos. 
Para isso seria preciso substituir 
conceitos obscuros por conceitos 
mais claros.

Buscando elucidar o discurso fi
losófico, Peirce viu-se obrigado a 
analisar a essência da linguagem*.

“ Sou, tanto quanto sei, um pio
neiro, ou antes, um desbravador, na 
empresa de limpar o terreno e tra
çar o caminho daquilo a que eu 
chamo semiótica, isto é, a doutrina 
da natureza essencial e das varieda
des fundamentais da seméiosis 
possível; penso que o domínio é 
vasto demais e a tarefa imensa para 
um iniciador.” Apesar de reconhe
cer as dificuldades que enfrentaria, 
Peirce foi bem sucedido e tornou-se 
um dos criadores da semiótica* 
moderna.

Segundo ele, em todo signo* o 
pensador diferencia qualidades ma
teriais (significante) e uma interpre
tação imediata (significado). Refe
rindo-se às relações possíveis entre 
significante e significado, distingue 
ícones, índices e símbolos.

ícone é o tipo de signo em que 
significado e significante apresen
tam uma semelhança de fato: é o 
caso da representação de um ani
mal e o próprio animal represen
tado. A primeira equivale ao se
gundo “ simplesmente porque se 
parece com ele” .

No índice há uma contiguidade 
experimentada entre o significado e 
o significante. Graças à referência 
anterior e a uma relação entre fu
m aça e foço, um intérprete da fu
m aça (significante) pode inferir que

ela é provocada pelo fogo (signifi
cado).

O símbolo opera graças a uma 
contiguidade instituída entre signi
ficante e significado. Estabelecida 
por uma regra, a conexão não se 
vincula a qualquer semelhança ou 
contigiiidaae de fato. É o caso, por 
exemplo, das bandeiras, tradicio
nalmente utilizadas como símbolos 
de nacionalidade.

Para Roman Jakobson*, uma 
das características mais importan
tes da classificação proposta por 
Peirce está na observação de que as 
diferenças entre as classes funda; 
mentais de signos são relativas. E 
a predominância das relações de 
semelhança ou contiguidade entre 
significante e significado que for
nece o critério para a inclusão dos 
signos entre ícones, índices ou sím
bolos. Nunca esses tipos apresen- 
tam-se de forma pura.

Jakobson afirma ainda que essa 
preocupação de mostrar os aspec
tos icônicos, indicativos e simbóli
cos de cada tipo de signo levou 
Peirce a formular a tese de que os 
signos mais perfeitos são aqueles 
em que essas características estão 
relacionadas com equilíbrio.

Entre 1930 e 1951 foram publi
cadas as obras . completas de 
Peirce. Delas constam Principies o f  
Philosophy (Princípios de Filoso
fia), Elements o f  Logic (Elementos 
de Lógica), Pragmatism and Prag- 
maticism (Pragmatismo e Pragma 
ticismo), Scientific Metaphysics 
(Metafísica Científica), Science and 
Philosophy (Ciência e Filosofia).

VEJA TAM BÉM : Pragmatismo; 
Semiótica; Semântica; Signo.

Peixes

Classificação

Ordem: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Superclasse: Pisces 
Classe: Chondrichthtyes 
Subclasse: Plagiostoma 
Ordem: Squaliformes; Rajifor- 

mes
Subclasse: Holocephala 
Ordem: Chimaeriformes 
Classe: Osteichthyes 
Subclasse: Actinopterygii 
Superordem: Chondrostei;

Holostei; Teleostei 
Subclasse: Brachiopterygii 
Subclasse: Crossopterygii

A superclasse dos Peixes com
preende os vertebrados exclusiva
mente aquáticos, dotados de nada
deiras para locomoção nesse 
ambiente; são poiquilotérmicos e 
respiram essencialmente por meio 
de brânquias. A poiquilotermia dos 
peixes —  ou seja, o fato de eles não 
manterem, como os mamíferos*, o 
corpo em uma temperatura cons
tante —  faz com que tais animais 
se ressintam de mudanças da tem
peratura ambiente; por essa razão, 
muitas espécies são migratórias.

A classificação sistemática das 
milhares de espécies é bastante pro
blemática, pois em muitos casos as 
diferenças_ morfológicas e estrutu
rais são tênues; ao mesmo tempo, 
a falta de dados sobre a ancestrali- 
dade impede, em muitos casos, a 
inclusão segura de duas ordens em 
uma mesma classe, de dois gêneros 
em uma mesma família, e assim 
por diante.

A classe dos Condrícteos en
globa os tubarões, arraias e quime
ras. É possível que tubarões e ar
rais, de um lado, e quimeras, de 
outro, tivessem tido origem inde
pendente, a partir de ancestrais da 
classe dos Placodermos. Entre os 
vários caracteres dos Condrícteos 
destacam-se a pele resistente, dura

e com escamas do tipo placóide; 
i, nadadeiras pares e ímpares, susten

tadas por raios cartilaginosos; 
boca ventral com muitos dentes re- 
nováveis^intestino com válvula es
piral; ausência de bexiga natatória; 
esqueleto cartilaginoso; presença 
de até sete fendas branquiais; dez 
pares de nervos cranianos; sexos 
separados; fecundação interna e 
desenvolvimento direto, sem meta
morfose*. Os tubarões (Esquaiifor- 
mes) constituem lima das ordens 
qtte mais sucesso alcançaram do 
ponto de vista evolutivo em todo o 
reino animal: não evoluem háapro- 
ximadamente 30 milhões de anos e 
nada indica que sua sobrevivência 
esteja ameaçada.

A classe dos Osteícteos pertence 
a grande maioria das espécies 
atuais. Surgiram no Período Devo
niano, na agua doce, tendo depois 
invadido os mares. Seus peixes têm 
esqueleto ósseo, boca terminal e 
nadadeiras pares e ímpares. Quase 
todos apresentam nadadeira caudal 
simétrica.

A classe dos Osteícteos divide-se 
em três subclasses, das quais a dos 
Actinopterígios inclui a maioria 
dos peixes atuais, na superordem 
dos Teleósteos (que engloba trinta 
ordens). Dos Condrósteos, peixes 
eminentemente paleozóicos, resta
ram  atualmente poucas espécies. 
Entre elas, situam-se o esturjão 
(Acipenser sturio) e o Políptero, 
um peixe de água doce que vive na 
África tropical. D a mesma forma, 
os Holósteos são todos fósseis do 
final do Paleozóico, tendo_ como 
sobreviventes apenas dois gêneros: 
o peixe-lagarto (gênero Lepisos- 
teus) e o Amia, ambos com habi
tat* atual em águas doces na Amé
rica do Norte.

A subclasse dos Crossopterígios 
tem grande importância, pois é 
considerada a matriz a partir da 
qual evoluíram os vertebrados ter
restres. Dos poucos representantes 
sobreviventes —  todos marinhos
—  destaca-se o Latimeria chalum- 
nae (ordem dos Celacantiformes), 
um fóssil vivo situado possivel
mente na transição entre peixes e 
anfíbios*. Por fim, a superordem 
dos Dipnoi (ordem dos Ceratodi- 
formes) inclui peixes dotados de 
respiração pulmonar, sendo repre
sentados por apenas três gêneros 
fluviais (Lepidosiren, Protoopterus 
e Neoceratodus).O símbolo resulta de uma contigiiidE.de entre significante e significado.
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De modo geral, o corpo dos pei
xes é fusiforme, sendo muito hidro- 
dinâmico; há, no entanto, grande 
diversidade morfológica, da qual o 
cavalo-marinho (Hippocampus sp} 
é talvez o exemplo mais caracteri- 
tico e marcante.

A coloração é muito variada, de- 
vendo-se à presença, na derme, de 
cromatóforos que contêm os pig
mentos* guanina (branco), caro- 
teno (vermelho e amarelo), mela- 
nina (castanho), etc. Estes não se 
distribuem uniformemente pela cé
lula, o que dá origem à variação 
dos tons de cada cor. O estado de 
dispersão dos pigmentos é relacio
nado com o sistema nervoso perifé
rico, com os hormônios de algumas 
glândulas e com o aparelho visual.
Por essa razão, muitos peixes con
seguem mimetizar-se, assumindo a 
cor do ambiente que os cerca (ho- 
mocromia).

Os peixes não apresentam sepa
ração nítida entre as diversas par
tes do corpo; a posição das brân- 
quias indica o lugar de junção da 
cabeça com o tronco, e a do_ orifí
cio anal, o lugar de junção do 
tronco com a cauda.

Na cabeça situam-se a boca, em 
posição mais ou menos terminal 
(exceção feita aos Condrícteos nos 
quais a boca é mais ventral), dois 
olhos, quase sempre laterais, e duas 
narinas situadas anteriormente aos 
olhos.

O tronco e a cauda são providos 
de nadadeiras pares e ímpares. Es
tas, que desempenham para os pei
xes o mesmo papel que os membros 
para os vertebrados superiores, são 
constituídas por peças ósseas ou Os ciclostomados possuem caracteres primitivos. ("Petromizoniformi".)

Da classe dos Condrícteos. este tipo de arraia é encontrado freqüentemente nas águas mediterrSneas.

cartilaginosas, com raios respecti
vamente ósseos e cartilaginosos. 
As nadadeiras peitorais correspon
dem aos membros anteriores dos 
mamíferos, sendo articuladas com 
a cintura escapular. As nadadeiras 
ventrais, correspondentes aos mem
bros posteriores dos mamíferos, ar
ticulam-se com a cintura pélvica.

As nadadeiras ímpares (uma ou 
mais dorsais, uma ou mais caudais 
e um a anal) são pregas tegumenta- 
res situadas no plano sagital e sus
tentadas por raios cartilaginosos 
ou ósseos que se tornam, às vezes, 
espinhas rígidas. A base desses 
raios apóia-se sobre ossículos liga
dos à coluna vertebral.

A nadadeira caudal está intima
mente relacionada com a porção 
terminal da coluna vertebral. 
Quando esta acompanha a linha do 
eixo do corpo, a nadadeira caudal 
é formada por raios dispostos sime
tricamente; no caso em que a por
ção terminal da coluna volta-se 
para cima ou para baixo, os raios 
do lado oposto são maiores; por 
fim, quando a porção terminal vol
ta-se para cima, formando com o 
eixo do corpo do peixe um ângulo 
quase reto, a porção dorsal é me
nos desenvolvida que a ventral, e a 
nadadeira adquire um aspecto 
quase simétrico.

O corpo dos peixes é revestido 
externamente por escamas, que po
dem ser de vários tipos e servem de 
elementos de classificação. Dessa 
forma, as escamas placoides, cons
truídas como dentes, são carac
terísticas dos Esqualiformes; as 
cosmóides, em forma de lâminas, 
dos Crossopterígios arcaicos; as 
çanóides, constituídas por tecido 
osseo e revestidas com ganoína 
(uma espécie de verniz), de certos 
Osteícteos arcaicos; por fim, as ci- 
clóides e octenóides, lâminas finas 
dispostas sobre o corpo do peixe 
como as peças de um telhado, são 
típicas dos Teleósteos.

Muitas vezes as escamas cres
cem apenas durante os períodos de 
verão; a alternância reflete-se na 
forma de sucessões de largos espa
ços opacos e estreitos círculos 
transparentes, por essa razão çjia- 
mados “círculos de inverno”. É a 
contagem desses círculos que per
mite calcular a idade do peixe.

N o  esqueleto , o sso s  
ou  cartilagens

O esqueleto é fundamental para 
a classificação dos peixes. Seja ós
seo ou cartilaginoso, ele pode ser 
dividido em pelo menos duas par
tes: o esqueleto axial (caixa cra
niana e coluna vertebral) e o esque
leto visceral (o restante).

Nos Condrícteos, peixes cartila
ginosos, o neurocrânio (parte do es
queleto da cabeça que abriga o en- 
céfalo) é formado por uma única 
cápsula cartilaginosa dotada das 
cavidades orbitais e das cápsulas 
olfativas. Distinguem-se no neuro
crânio as regiões occipital, labirín
tica, órbito-temporal, nasal e ros- 
tral (anterior).

Nos peixes dessa classe o es- 
plancnocrânio —  ou crânio visce
ral —  é formado a partir de seg
mentos mesodérmicos (que 
geralmente ocorrem em sete pares, 
podendo esse número elevar-se a
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nove). O primeiro desses segmen
tos, chamado mandibular, divide-se 
em duas cartilagens: o palatoqua- 
drado e a cartilagem de Meckel. O 
segundo segmento forma o arco 
hiomandibular, ou hióide.

A caixa craniana dos peixes ós
seos é formada por uma serie de pe
ças ósseas unidas entre si por sutu
ras. Tais suturas delimitam as 
regiões occipital, labiríntica, orbi
tal e.nasal. 0  esplancnocrânio, ori
ginado da mesma forma que nos 
peixes cartilaginosos, ossifica-se. A 
região posterior do palatoquadrado 
forma o osso quadrado: a parte su
perior corresponde ao palatino e a 
inferior, ao pterigóide; os bordos 
externos formam o maxilar superi- 
rior. A região proximal da cartila
gem de Meckel forma o articular.

A coluna vertebral estende-se em 
continuidade com a caixa craniana, 
sendo formada por um número ge
ralmente constante de vértebras. 
Estas últimas são quase sempre an- 
ficêlicas, Ou seja, possuem uma 
reentrância ou concavidade ante
rior e outra posterior. Cada metade 
de dois miótomos consecutivos 
tom a parte na formação da vérte
bra, de maneira que a metameria 
vertebral alterna-se com a metame
ria muscular. Cada vértebra é cons
tituída do corpo vertebral, de um 
par de arcos dorsais ou neurais e 
de um par de arcos ventrais.

O xigenação: da água  
para o  sangue

A maioria dos peixes respira por 
meio de brânquias, que são forma 
ções internas fortemente vasculari- 
zadas; com aspecto lamelar, 
apóiam-se sobre as peças do esque
leto branquial, permanecendo no 
percurso do fluxo de água que en
tra pela faringe.

A maior parte dos Esqualifor- 
mes tem cinco pares de aberturas 
branquiais que se abrem isolada
mente para o exterior; nos demais 
peixes, o opérculo delimita uma ca
vidade branquial comum.

Nos peixes mais evoluídos, as la
melas branquiais inserem-se em du
plas sobre os arcos branquiais, de 
modo que cada branquia é formada 
por duas hemibrânquias. Cada 
uma destas é constituída por um 
grande número de folhetos dispos
tos como os dentes de um pente e 
providos de um epitélio monoestra- 
tificado e abundantemente vascula- 
rizado. E nesse epitélio que se pro
duzem as trocas gasosas entre o 
sangue e a água.

Os Teleósteos são normalmente 
dotados de quatro brânquias, com 
exceção do Amphipneus, que pos
sui apenas uma e tem respiração 
aérea.

Os Polypterus e os Ceratodifor- 
mes apresentam uma extroflexão 
ventral no tubo digestivo, formação 
que funciona como um pulmão; 
um a extroflexão análoga, mas dor
sal, origem à vesícula natatória, 
presente em quase todos os peixes 
ósseos e que desempenha papel im
portante na regulação da pressão 
hidrostática.

O aparelho circulatório dos pei
xes tem como principal órgão um 
coração situado na parte anterior 
média do corpo, encerrado no inte
rior de um saco pericárdico. O co-
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ração possui um seio venoso, um 
átrio e um único ventrículo situado 
em continuação ao cone arterial. 
Este, muito desenvolvido nos Es- 
qualiformes, é reduzido nos Teleós
teos, concluindo-se por essa razão 
que indique primitividade.

O sangue que sai do ventrículo 
passa para o cone arterial e de lá 
segue para a aorta ventral. Nos Es- 
qualiformes, a aorta termina em 
seis arcos aórticos branquiais que, 
por sua vez, dividem-se nos capila
res que irrigam as brânquias. Em 
cada arco branquial, duas veias re
colhem o sangue oxigenado e o en
caminham para a aorta dorsal. .O 
primeiro arco aórtico branqui al_é 
pouco desenvolvido, pois não 
existe, em correspondência, uma 
verdadeira brânquia, substituída 
que é pelo espiráculo.

No caso dos peixes ósseos, o sis
tema circulatório apresenta duas 
diferenças: pode-se notar apenas 
uma veia para cada arco branquial 
e os arcos aórticos que não se en
contram ligados- a nenhuma brân
quia fazem parte do sistema de irri
gação da cabeça.

Peixes elétricos:
baterias naturais

O sistema nervoso* dos peixes é 
constituído por dois subsistemas: 
um central e outro periférico. O en- 
céfalo é relativamente pequeno e os 
hemisférios apresentam-se comple
tamente separados.

Uma peculiaridade exclusiva dos 
peixes é a presença do órgão deno
minado “linha lateral”. Trata-se de 
um a estrutura bastante complexa, 
que compreende dois canais longi
tudinais que partem do opérculo e 
vão terminar na cauda. Ligada aos 
ossos da cabeça através de vários 
canalículos, a linha lateral é iner- 
vada pelo nervo lateral que faz 
parte do sistema nervoso periférico. 
Seus receptores são células cilia- 
das, cujos cílios permanecem imer
sos em um muco gelificado. Pos
suindo uma grande sensibilidade 
mecânica, esse órgão tem a função 
de detectar a presença de obstácu
los móveis ou imóveis, pela altera
ção que produzem na pressão da 
agua.

Õrgão semelhante não tem equi
valente nos animais terrestres, não

A coloração dos peixes é bem diversificada, devido à presença de cromató- 
foros que contêm pigmentos. Algumqs espécies conseguem o mimetismo.



Peixoto, Floriano 267

Finas lâminas, as escamas ciclóides são tipicas dos peixes Teleósteos.

sendo encontrado nem mesmo na
queles que naturalmente retorna
ram ao habitat aquático.

A musculatura dos peixes é ca
racteristicamente metamérica, com 
exceção dos músculos da cabeça e 
da região branquial. São divididos 
em miômeros, em forma de W, se
parados por tecido conectivo. Os 
órgãos eletricos de certos peixes — 
arraias, torpedos, enguias dos gêne
ros Gymnotus e Malapterurus —  
são constituídos por células muscu
lares modificadas. Nesse caso, as 
fibras musculares desenvolvem-se 
como discos planos de proto
plasma iftultinucleado, cada um 
dos quais inervado por uma fibra 
nervosa. Esses discos dispõem-se 
em pilhas, de modo semelhante à 
pilha* de Volta, sendo separados 
por meio do tecido conjuntivo gela
tinoso. As duas faces de cada disco 
são distintas: uma é lisa, recoberta 
por um epitélio sobre o qual o 
nervo se ramifica; a outra e reco
berta de papilas que se aprofundam 
na geléia conjuntiva até as imedia
ções dos vasos sanguíneos. Cs dis
cos formam, dessa maneira, uma 
verdadeira bateria orgânica, capaz 
de produzir uma diferença de po
tencial de até 600 volts.

Apesar da semelhança estrutural 
básica, os órgãos elétricos diferem 
bastante quanto à disposição, as
pecto e função nos vários tipos de 
peixes. Dessa forma, no torpedo 
apresenta-se como dois aglomera
dos nas laterais do corpo, enquanto 
na enguia elétrica é proveniente da 
musculatura caudal. No peixe elé
trico do Nilo, o tecido que forma 
o órgão elétrico circundfa todo o 
corpo; nesse caso, entretanto, não

se pode ter certeza quanto a sua 
origem muscular.

O aparelho digestivo inicia-se 
pela boca e continua por um esô
fago curto, tubular, de paredes 
grossas; por vezes o estômago não 
está presente. Quando aparece, as
sume forma retilínea ou de sifão.

De particular interesse são os ce
cos pilóricos presentes no intestino 
e que aumentam a superfície de ab
sorção desse órgão; surgindo como 
extroflexões digitiformes e inserin- 
do-se ao nível do piloro, seu nú
mero varia de um a mais de mil. Os 
cecos pilóricos são característicos 
dos Teleósteos; nos Condúcteos, 
Condrósteos e Ceratodiformes essa 
conformação é substituída por uma 
válvula espiral que percorre o inte
rior do intestino. Nesse caso, tem 
o aspecto de uma lâmina disposta 
na parte mediana do órgão, dotada, 
em certas espécies, de até cinqüenta 
espiras.

Os sexos são em geral separa
dos, havendo comumente discreto 
dimorfismo sexual.

A fecundação mais freqüente é 
aquela que ocorre sem contato di
reto: a femea desova e o macho em 
seguida fecunda os milhares de 
ovos. Constitui exceção a classe 
dos Condrícteos, para os quais a 
fecundação é interna: um lobo da 
nadadeira ventral do macho modi
fica-se, na época do acasalamento, 
em órgão copulador.

VEJA TAM BÉM : Anfíbios; Ci- 
clostomados, Condrícteos; M am í

feros; Metamorfose; Osteícteos; 
Pesca; Vertebrados. Como presidente. Floriano consolidou a República e a unidade nacional.

Peixoto, Floriano

Floriano Peixoto, o enérgico 
“Marechal de Ferro”, foi um dos 
mais populares governantes do 
Brasil, tendo sido o presidente res
ponsável pela consolidação do re
gime republicano.

Nasceu a 30 de abril de 1839 no 
engenho do Riacho Grande, vila de 
Ipioca, província de Alagoas. Era 
o quinto dos dez filhos dos agricul
tores Manuel Vieira de Araújo Pei
xoto e Ana Joaquina de Albuquer
que Peixoto. Foi confiado a um tio, 
o Coronel José Vieira de Araújo 
Peixoto, homem autoritário e cora
joso, que participara das lutas da 
independência* do Brasil. Teve 
um a infância discreta e árdua. Aos 
dezoito anos, quando lhe pergunta
ram sobre a carreira que queria se
guir, escolheu a mesma do tio.

Enfrentou dificuldades desde o 
início. Como não era filho de no
bres nem de oficiais, não lhe permi
tiram ser cadete, como planejara. 
Contentou-se em começar no Exér
cito como recruta voluntário, em 
1857. Quatro anos depois ingres

sava na Escola Militar, onde estu
dou aritmética, gramática, artilha
ria, mecânica, calculo e balística. 
Na mesma escola, foi doutor em 
m atemática e ciências físicas, estu
dou tática e estratégia e fez o curso 
de Estado-Maior.

Sua ascensão na carreira foi 
lenta e trabalhosa. Em 1861, tor
nou-se cadete. Em 1865, iniciada a 
Guerra do Paraguai*, foi promo
vido a tenente e recebeu sua pri
meira missão no conflito: co
m andar a 7.a Companhia do 2.° 
Batalhão de Infantaria, em Bajé 
(Rio Grande do Sul). Pouco depois, 
assumiu o comando de três peque
nos barcos, para impedir a junção 
das tropas paraguaias comandadas 
por Estigarribia e Duarte. Partici
pou das batalhas que se seguiram 
a recaptura de Uruguaiana. A 17 
de abril de 1866, atravessou o 
Passo da Pátria em socorro de 
Osório*. Formou na vanguarda 
dos homens que atacaram Tuiuti 
(em 24 de maio de 1866), quando 
foi promovido a capitão. Partici
pou ainda das batalhas de Angus- 
tura (7 de novembro de 1867), Ito- 
roró (6 de dezembro de 1868) e 
Avaí (5 de janeiro de 1869). Esteve 
em Peribebuí (na campanha das 
Cordilheiras, a 12 de agosto de 
1869), Campo Grande, Tupiú e Ta-
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Com a renúncia de Deodoro da Fonseca (à esquerda), Floriano assumiu a 
presidência. Prudente de Morais (à direita) sucedeu-o no cargo.

quara. Combateu até o fim da 
guerra (1.° de março de 1870), 
quando já  passara pelo posto de 
major (na batalha de Lomas Valen- 
tinas) e alcançara o de tenente-co- 
ronel. Floriano Peixoto tornara-se 
conhecido na campanha e chegara 
a ser elogiado por Mitre*, pela co
ragem e dignidade.

Ao regressar da guerra, foi no
meado inspetor de fortificações e 
obras militares nas fronteiras de 
M ato Grosso. Em 1872, num breve 
intervalo de sua carreira, voltou a 
Alagoas e casou-se com a prima 
Josina Peixoto (filha do tio e pai 
adotivo, o Coronel José Vieira Pei
xoto). No mesmo ano, foi coman
dante de armas na província do 
Amazonas. Em 1873, passou à ins
peção dos estabelecimentos m ilita
res de Alagoas. De 1878 a 1881, 
dirigiu o A rsenal' de Guerra de 
Pernambuco.

Liberal e abolicionista

De província em província, Flo
riano ia conhecendo os problemas 
do país. Filiou-se ao Partido Libe
ral e recebeu o primeiro cargo polí
tico executivo em 1884, ao ser no
meado presidente do Mato Grosso.

Simpatizava com a causa aboli
cionista, embora possuísse dois en
genhos —  Ifâmaracá e Duarte — 
onde o trabalho era escravo. 
Apoiou a candidatura do abolicio
nista matogrossense José M aria 
Metelo ao Senado e demitiu-se da 
presidência da província em 1885, 
quando subiu ao poder federal o 
conservador barão de Cotegipe*.

Em 1888, a abolição era uma 
causa ganha e lutava-se pela Repú
blica. Floriano tornou-se ajudante- 
general do Exército (cargo mais 
importante depois do ministro da 
Guerra) em 8 de junho de 1889 e 
manteve um discreto silêncio du
rante a campanha republicana. 
Proclam ada a República, a 15 de 
novembro, foi confirmado no cargo 
pelo governo provisório de Deo
doro*. A 19 de abril de 1890, subs
tituiu Benjamin Constant* como 
ministro da  Guerra.

Depois de demitir-se juntamente 
com o primeiro Ministério de Deo
doro, por discordâncias com o pre
sidente, Floriano foi apresentado

pela oposição como candidato à vi
ce-presidência e elegeu-se a 25 de 
fevereiro de 1891. Enfrentando 
uma oposição fortalecida, Deodoro 
dissolveu o Congresso a 3 de no
vembro, o que provocou uma re
volta da Esquadra, liderada pelo 
Contra-Almirante Custódio José 
de Melo*. O presidente renunciou 
e a 23 de novembro, passou o 
cargo a seu substituto legal, o Ma
rechal Floriano Peixoto.

Floriano assumia um governo 
difícil, em época de inflação e agi
tação política. A 6 de abril de 
1892, recebeu um ultimato de treze 
generais, liderados pelo Vice-Almi- 
rante Wandenkolk*, que exigiam a 
eleição de novo presidente. Desen
cadeou-se uma série de agitações. 
O presidente decretou estado de 
sítio por três dias. prendeu o líder 
e exilou todos os outros generais.

Mostrou a mesma firmeza em 
outras revoltas contra o governo: a 
da fortaleza de Santa Cruz (janeiro 
de 1892), a invasão do Rio 
Grande do Sul pelos federalistas 
(fevereiro de 1893), a revolta da Es
quadra (6 de setembro de 1893), 
comandada por Custódio de Melo 
e Saldanha da Gama*. Por sua 
atuação contra essas rebeliões, pas
sou a ser conhecido como “M are
chal de Ferro” e “Consolidador da 
República” .

Deixou a presidência a 15 de no
vembro de 1894, desfrutando de 
grande popularidade. Achando que 
os aplausos de seus admiradores 
poderiam causar constrangimentos 
ou distúrbios que prejudicassem a 
autoridade do presidente eleito, 
Floriano não compareceu à ceri
mônia de posse. Seu ministro da 
Justiça transmitiu a presidência a 
Prudente de Morais*.

O ex-presidente passou a morar 
na fazenda Paraíso (em Divisa, lo
calidade depois cham ada Floriano, 
no Estado do Rio), junto aos filhos 
José e M aria, aos quais sempre ti
vera pouco tempo para dedicar. 
Mas viveu menos de um ano. Uma 
esclerose hepática causou-lhe a 
morte, a 29 de junho de 1895.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Primeira República.

Pele

A pele constitui o revestimento 
externo dos animais. Nela se distin
guem duas camadas: a epiderme, 
mais externa, formada por tecido 
epitelial, e a derme, situada imedia
tamente após a epiderme, composta 
por tecido conjuntivo denso.

A epiderme, renovável, forma-se 
de células provenientes da derme 
que, ao serem empurradas para a 
periferia, sofrem um processo de 
queratinização —  substituição das 
estruturas celulares por queratina.

Uma das várias tunçoes da pele 
é a protetora: impede a penetração 
de microrganismos e, sobretudo 
quando é pigmentada, protege o 
corpo contra o excesso de exposi
ção à radiação solar. Sendo prati
camente impermeável, permite que 
um corpo rico em água possa viver 
em ambientes secos; além disso, 
possibilita a imersão em água sem 
perigo de absorção do líquido. En
tretanto, a pele e permeável a algu
m as substâncias, que podem passar 
à corrente vascular; dessa forma, 
intoxicações por via epidérmica 
são comuns em pessoas que m anu
seiam tintas — especialmente artis
tas profissionais e trabalhadores de 
determinadas indústrias químicas. 
Essa característica é, por outro 
lado, aproveitada na administração 
de medicamentos por via cutânea, 
para que sejam absorvidos.

A pele desempenha papel impor

tante na regulação térmica do orga
nismo humano: em ambientes 
muito quentes, facilita a peraa de 
calor; e atua como isolante térm ica 
nos ambientes mais frios. Abri
gando as glândulas sudoríparas, 
funciona como órgão excretor. E 
também nela que se produz a vita
mina D, cuja síntese se processa 
graças à exposição à radiação ul
travioleta; por essa razão, crianças 
mantidas por longos períodos fora 
do alcance dos raios solares e que 
não dispõem de vitamina D de ou
tra  origem passam a sofrer de 
raquitismo*.

A pele contém ainda um grande 
número de terminações nervosas, 
responsáveis pela detecção de di
versos tipos de estímulos: pressão, 
calor, dor, tato.

Estruturas de excreção

A pele dos mamíferos* apresenta 
dois tipos de glândulas: as sudorí
paras e as sebáceas. As primeiras 
são tubulares simples e particular
mente numerosas na pele fina: cal
cula-se que na palma da mão hu
m ana haja cerca de 400 glândulas 
sudoríparas por cm2. Essa glân
dula é formada por uma parte se
cretora e por um canal que se abre 
na pele —  formando o poro — e 

ue para lá transporta os produtos 
e excreção —  um líquido muito 

rico em uréia e sais minerais. O 
suor é, na  verdade, a segunda via 
excretora em importância, sendo 
superada somente pela urina: um 
homem adulto chega a secretar 
cerca de 1 1 de suor por dia.

O suor tem importante papel

vaso epiderme derme

Embora possua aspectos marcantes em diversas regiões do corpo, a pele 
tem  sempre a mesma constituição. (Corte longitudinal do couro cabeludo.)
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A pele á formada por duas camadas principais (derme e epiderme), que se apóiam num estrato subcutâneo (hipo- 
derme). Apresenta várias formações anexas, assim como glândulas (sebáceas e sudoríparas), pêlos e unhas.

na regulação da temperatura do 
corpo; por essa razão, pessoas que
vivem em regiões quentes apresen
tam  glândulas sudoríparas muito 
desenvolvidas; nos habitantes das
regiões polares, por outro lado, elas 
são em grande parte atrofiadas.

Alguns animais, como os cães, 
são quase desprovidos de glândulas 
sudoríparas; neles, a regulação tér
m ica e feita por evaporação pulmo
nar, o que explica o fato de necessi
tarem manter a boca quase 
permanentemente aberta, com a 
língua exposta.

O segundo tipo de glândula cutâ
nea, as sebáceas, sao estruturas 
anexas aos pêlos. Sua secreção é 
composta por substâncias protei
cas, que contribuem para a lubrifi
cação do revestimento cutâneo e 
dos pêlos. Quando essa lubrifica
ção e insuficiente, a pele torna-se 
escamosa e seca; guando é exces
siva, origina uma hipersecreção das 
glândulas sebáceas: a seborréia.

Pêlo e unha, 
os anexos

Um dos principais anexos da 
pele é o pêlo. O folículo piloso, ou 
seja, a raiz” do pêlo, e formado 
por células epidérmicas que cres
cem para o interior da derme e lá 
se diferenciam. A matriz germina- 
tiva, constituída pela parte mais 
profunda dessa invaginação, é res-

gínsável pela produção do pêlo.
la recobre uma papila de tecido Os cães têm poucas glândulas sudoríparas. Como sua regulagem térmica 

conjuntivo, sendo assim irrigada ocorre por evaporação pulmonar, devem manter sempre a boca aberta.

por capilares; por intermédio da 
rede capilar, a matriz recebe o 
líquido tissular empregado como 
matéria-prima na produção de 
pêlo. O restante da epiderme inva- 
ginada forma a bainha radicular 
externa.

O pêlo é formado pela prolifera
ção cias células da  matriz germina
tiva; à medida que as céulas são 
empurradas para fora da matriz e 
da bainha, vão se distanciando 
cada vez mais da  papila, sua fonte 
nutritiva; ao mesmo tempo, vão se 
queratinizando. O pêlo crescido é 
formado por uma parte central de 
queratina mais mole e por uma 
cutícula cujo córtex é composto 
por queratina dura. Há, porém, pe
los que não apresentam a região 
medular mais mole.

A cutícula que reveste o pêlo é 
formada por células finas de tipo 
escamoso; seu córtex incorpora cé
lulas córneas nas quais se localiza 
o pigmento que dá a cor aos pêlos 
(a melanina, nos cabelos castanhos 
e negros). A ausência de pigmenta
ção resulta em cabelos brancosj 
mas mesmo em pessoas idosas e 
rara a falta completa de pigmentos.

Embora todos os mamíferos 
apresentem revestimento piloso, ele 
às vezes se restringe a certas áreas 
do corpo (como e o caso do ho
mem). O elefante, o hipopótamo e 
o rinoceronte, por exemplo, têm pi
losidade escassa, e nos cetáceos ela 
é ainda mais rara. Certas espécies 
de mamíferos só apresentam pêlos 
durante a fase fetal. Em alguns ani
m ais —  como nos gatos —  os pê
los localizados sobre o lábio supe
rior — chamados vibrissas —  são 
muito rígidos e imbricados, ern re
gião ricamente inervada; tais pêlos 
funcionam, desse modo, como ór
gãos táteis.

Outro anexo da pele é a unha do 
homem e o casco de certos ani
mais. Na espécie humana, a unha 
começa a formar-se no fim do ter
ceiro mês de vida embrionária: a 
epiderme gue recobre a superfície 
dorsal da falange terminal de cada 
dedo começa a invadir a derme 
subjacente, adquirindo uma forma 
encurvada. As células epidérmicas 
que constituem a parede mais pro
funda dessa invaginação se diferen
ciam e proliferam; forma-se assim 
a matriz da unha. As células mais 
superficiais, por sua vez, queratini- 
zam-se, formando a unna. Esta 
cresce da mesma forma que os pê
los, ou seja, por proliferação das 
células da matriz.

Escamas e penas: 
origem comum

A pele dos outros animais além 
dos mamíferos apresenta peculiari
dades próprias, de acordo com os 
ambientes em que vivem. Os pei
xes* são recobertos por escamas, 
que se classificam em diversas ca
tegorias. Os peixes seláceos apre
sentam escamas placóides, de es
trutura análoga à dos dentes; por 
essa razão, sao também chamadas 
“dentes cutâneos”. São formadas 
pela derme, que se eleva e atravessa 
a epiderme até alcançar o exterior. 
Em contato com a papila dérmica, 
a camada geradora da  epiderme 
torna-se um epitélio que secreta, 
por sua face profunda, uma subs-
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Penitentes

O  bico das  aves  (fo rm a a o  por esp essa m en to  e e n d u re c im e n to  da p e le ) e  
os  ch ifre s  (em  m u ito s  m a m ífe ro s ) são a lg u n s e x e m p lo s  d e  anexos c u tân e o s .

tância muito dura e brilhante. As 
células periféricas da papila dér- 
mica,_ por sua vez, secretam uma 
substância semelhante ao tecido ós
seo compacto. Ao mesmo tempo, 
na derme edifica-se uma placa ós
sea que se solda à escama.

Os demais tipos de escamas, de 
espessura bem menor que as pla- 
coides, formam-se em sacos dérmi- 
cos imbricados uns sobre os outros, 
no interior dos quais há formação 
de uma lâmina ossea. As escamas 
crescem então na periferia desses 
sacos.

As escamas servem freqüente
mente como fator de determinação 
da idade do peixe. Muitas espécies 
crescem apenas nos períodos mais 
quentes do ano, mantendo-se num 
mesmo tamanho durante o inverno. 
Tais alternâncias refletem-se, nas 
escamas, pela sucessão de largas 
superfícies opacas e estreitos círcu
los transparentes (chamados “ cír
culos de inverno”). A contagem 
desses círculos fornece a idade do 
peixe.

A estrutura das escamas dos rép
teis* é a mesma: papilas epidérmi
cas imbricadas revestidas por uma 
cam ada córnea. Freqüentemente, 
como nas placas ventrais dos cro
codilos e na carapaça das tartaru

g a s , a derme ossifica-se sob os es- 
pessarnentos epidérmicos.

Nas aves*, a produção cutânea 
trai sua origem: as penas for- 
mam-se de modo semelhante às es
cam as dos répteis, sendo produzi
das em papilas dermo-epidermicas. 
A derme tem função apenas nutri
tiva, cabendo à cam ada geratriz

epidérmica o papel principal.
O tipo mais simples de pena é 

formaao por um pequeno pedún
culo, a partir de cuja extremidade 
se projetam filamentos livres — as 
barbas. Todas as aves, ao nasce
rem, possuem esse tipo de penas. 
As demais classes de plumas são 
formadas por um eixo dividido em 
cálamo e ráquis; neste último inse
rem-se perpendicularmente as bar
bas; estas possuem filamentos me
nores, denominados bárbulas. 
Segundo as regiões em que se inse
rem, as penas têm formas diferen
tes, recebendo nomes distintos: as 
tetrizes cobrem o corpo da ave, as 
rêmiges situam-se sobre as asas e 
as retrizes formam a cauda.

Outros anexos cutâneos além 
das penas são o bico das aves (for
mado por espessamento e endureci
mento da pele que recobre os maxi
lares desses animais), tal como os 
chifres, comuns nos mamíferos. De 
modo geral, os cornos contêm um 
osso que cresce em continuidade ao 
frontal, que é revestido por uma 
bainha córnea. A única exceção 
é o rinoceronte, cujos cornos 
compõem-se exclusivamente de 
epiderme muito comeificada, re
pousando sobre ligeiras saliências 
ósseas.

Freqüentemente a presença de 
chifres é determinada pelo sexo, 
sendo eles assim submetidos à ação 
dos hormônios genitais.

VEJA TAM BÉM : Dermatologia; 
Histologia.

Penitentes são aqueles que fazem 
penitências — sacrifícios, impostos 
ou não por um confessor —  bus
cando o perdão ou a expiação dos 
pecados seus ou alheios.

Nos primórdios de Israel*, o 
apedrejamento era a pena de morte 
imposta ao pecador. Depois, no 
tempo da Sinagoga, instituiu-se o 
exílio em vários graus. O penitente, 
no entanto, raramente era banido 
definitivamente: na maioria das ve
zes, era condenado ao ostracismo, 
como um homem enlutado ou le
proso. Os fiéis tinham a obrigação 
de orar por ele e de admoesta-lo 
para que procurasse reencontrar o 
caminho do bem. Depois de subme
tido às penas expiatórias (às peni
tências), o pecador era absolvido.

No século IV, os cânones estabe
leciam quatro categorias de peni
tentes: os lamentadores, que se pos
tavam à porta das igrejas sem ter 
acesso a seu interior; os ouvintes, 
que permaneciam no vestíbulo; os 
prostemados, que, como os catecú- 
menos, assistiam apenas à primeira 
parte da missa; e os co-assistentes, 
que se juntavam aos fiéis, mas que 
não podiam participar da Eucaristia.

Nos séculos X I e XII, em muitas 
cidades da Europa foram organiza
das diversas confrarias de peniten
tes: em determinadas datas, eles 
realizavam procissões de penitên
cia e praticavam inúmeras mortifi
cações (a mais comum era a flage
lação em público). Entretanto,

essas práticas foram sendo aboli
das, conservando-se apenas as duas 
cerimônias correspondentes à ad
moestação (na quarta-feira de cin
zas) e à reconciliação (na sexta- 
feira santa) dos penitentes.

A penitência na era espacial

Ainda podem ser encontradas 
confrarias de penitentes —  espe
cialmente na Itália e na Espanha
—  que costumam impor-se práti
cas como amortalhar-se (vestir-se 
com um hábito grosseiro, demons
trando que se morreu para o 
mundo), acompanhar cortejos fúne
bres, etc. Seus integrantes utilizam 
uma espécie de capuz pontudo que 
lhes desce até as espáduas. (A cor 
do capuz indica a confraria a que 
pertencem.)

Os rituais praticados no Brasil 
pelos penitentes provavelmente fo
ram introduzidos pelos missioná
rios católicos, portugueses e espa
nhóis.

No início da década de 1940, 
realizava-se na região do São Fran
cisco (Xique-Xique) a devoção dos 
penitentes, que consistia não só na 
flagelação como também em la
mentações ou “ alimentação das al
mas santas benditas”, por meio de 
peregrinações durante a Semana 
Santa.

Nos sertões nordestinos eram en
contrados penitentes vestidos com 
uma espécie de burel feito de sacos 
de aniagem, entregues a tarefas ro
tineiras ou vagando pelas estradas 
e ruas dos povoados.

VEJA TAM BÉM : Graça; Pecado.

N a s  zonas  ru fa is  do B ras il, são co m u n s  as  p rá tic as  c o le tiv a s  d a  p en itô n c ia .  
Esses rituais visam ao perdão e à expiação dos pecados. (Bahia.)
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Guilford, L. S. Vygotzky (1896- 
1934) e J. Piaget* realizaram pes
quisas e construíram teorias sobre 
o pensamento, embora essa área da 
psicologia tenha recebido menos 
atenção que outras como a percep
ção*, a aprendizagem*, a persona
lidade*. Em parte, isso »correu de
vido à complexidade dos 
problemas envolvidos, aliada a 
uma falta de métodos e técnicas 
adequados para lidar com eles.

Com o tempo, observou-se um 
sensível aumento no interesse pelo 
pensamento, através dos estudos da 
formação de conceitos — abstra
ção de características essenciais 
comuns a uma classe de objetos ou 
acontecimentos que os diferenciam 
de outros objetos — , solução de 
problemas —  procura da solução 
para um problema que existe 
quando um indivíduo pretende al
cançar um objetivo e não pelos 
meios definidos e estabelecidos 
para isso —  e pensamento criativo
—  produção de novas e variadas 
formas, relações, etc.

Simulação: esquema 
dos caminhos da mente

Entre as abordagens mais recen
tes e promissoras para a formula
ção de uma teoria sobre o pensa
mento, destaca-se a pesquisa 
iniciada no fim da década de 1950 
por A. Newell, S. C. Shaw e A. A. 
Simon — autores que propuseram 
que o indivíduo empenhado na ati
vidade de resolver um problema 
fosse encarado como um sistema 
processando informações, ou seja, 
manipulando símbolos e suas rela
ções. A informação é dada pelo 
próprio problema e é processada 
por um computador, através do

programa que simula as leis do 
pensamento. A metodologia dessa 
pesquisa denomina-se “ simula
ção1: propõe-se uma questão a um 
indivíduo, um problema de lógica 
simbólica, por exemplo, e pede-se a 
ele que pense em voz alta e escreva 
as fases de sua solução enquanto 
vai trabalhando. O mesmo pro
blema é proposto ao computador, 
junto com um método de trabalho 
(o programa, na  linguagem dos 
computadores). Ele segue o pro
grama e produz um registro escrito 
completo de todas as etapas que 
antecederam a solução do pro
blema. Depois, esse registro é com
parado com o trabalho feito pelo 
indivíduo. Se os resultados são ra
zoavelmente semelhantes, pressu
põe-se que o indivíduo e o compu
tador tenham resolvido o problema 
da mesma forma e o programa 
pode ser usado como um esquema 
teórico do pensamento humano. 
Uma das hipóteses levantadas nes
ses estudos apresenta o insight — 
percepção súbita de relações apro
priadas para resolver um problema
—  como um dos principais compo
nentes do pensamento humano.

A simulação para estudo dos fe
nômenos do pensamento através da 
programação de um computador 
não significa necessariamente que 
ele produza uma duplicação exata 
dos fenômenos humanos, mas sim 
uma analogia útil por meio da qual 
esses fenômenos podem ser descri
tos e interpretados.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Cibernética; Conhecimento; C om 
putador; Inteligência; Memória; 
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Fludd (século XVI) tentou representar as "esferas" do pensamento: o mundo 
extemo é percebido pelo homem através de partes situadas no cérebro.

Pensamento

Objeto de estudo da psicologia, 
o pensamento está incluído na área 
da cognição que se refere aos pro
cessos pelos quais um organismo 
recebe, interpreta, retém e trans
forma os dados de sua experiência.

A atividade de pensar é essen
cialmente interior. Envolve a repre
sentação mental de objetos ou 
acontecimentos através de ima
gens, símbolos ou proposições for
muladas simbolicamente, podendo 
assumir diversas formas num contí
nuo concreto-abstrato — desde a 
representação mental de um objeto 
concreto até o pensamento lógico 
abstrato.

Por ser um processo altamente 
complexo, não há ainda uma teoria 
psicológica única sobre o pensa
mento. Assim, o termo é usado am
biguamente pelo leigo e pelo cien
tista, podendo significar a descri
ção da atividade mental em geral, 
a afirmação de uma crença ou de
vaneio, os processos mentais dirigi
dos para solucionar problemas.

Embora tenha sido objeto de es
tudo e reflexão desde os filósofos 
da Antiguidade, a primeira investi
gação psicológica sistemática so
bre o pensamento foi realizada no 
início do século XX por O. Külpe* 
e colaboradores, na Escola de 
Wiirzburg, na Alemanha. O ponto 
central de suas preocupações refe
ria-se à possibilidade de existir o 
pensamento sem as imagens.

Posteriormente, estudiosos como 
Wolfeang Köhler (1887-1967), M. 
Wertheimer*, C. Spearman*. J. P. Pesquisas com computador ajudam na busca de uma teoria do pensamento.
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Quando Joio batizou o Cristo, uma pomba teria descido dos céus, para indicar a presença do Espírito Santo.

Pentecostalismo

O pentecostalismo agrupa movi
mentos religiosos protestantes que, 
além de aceitarem princípios cris
tãos, como inspiraçao nas Escritu
ras, salvação pela graça*, a vida 
eterna dos justos, etc., acentuam es
pecialmente a crença no “batismo 
do Espírito Santo” (como meio de 
alcançar a salvação completa), nos 
dons espirituais e na segunda vinda 
de Cristo.

No século XVI, durante a fase 
inicial da Reforma*, apareceram 
seitas religiosas que valorizavam a 
idéia de comunicação direta do Es
pírito Santo com cada fiel: a p ri
meira delas, o anabatismo; difun
diu-se na' Alemanha e na Suiça.

A questão da origem

Na América do Norte as mani
festações “ iluministas” (inspiradas 
em comunicação direta com o 
transcendente) começaram a ga
nhar importância a partir do século 
XVIII. Nessa época apareceram 
grupos que pregavam um cristia
nismo* baseado na comunhão di
reta entre Deus e o homem. Ás ve
zes, os participantes expressavam 
medo e alegria através de reações 
físicas violentas. No começo do sé
culo XIX esse comportamento reli
gioso emocionalizado tomou im
pulso com a formação do 
Kentucky Revival, movimento que 
influenciou decisivamente alguns 
ramos “ iluministas” do protestan
tismo. O pentecostalismo origi
nou-se diretamente de cisões de um 
revival (reavivamento), o Latter 
Rain Movement, aparecido em fins 
do século XIX  no Tennessee e na Por isso, a cerimônia batismal significa muito para o pentecostalismo.
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Carolina do Norte. Outros grupos, 
criados no Canadá no início do sé
culo XX, também influenciaram a 
doutrina, fornecendo argumentos 
sobre a crença no fim do mundo e 
na cura divina.

Jesus é a salvação

A doutrina pentecostal enfatiza 
a dramaticidade da salvação: suas 
crenças caracterizam-se ̂  pelo in
tenso apelo emocional à necessi
dade de conversão dos pecadores, 
que devem aceitar Jesus* como o 
unico salvador. Agindo assim, se
riam recompensados pela santifica
ção completa, simbolizada através 
do batismo do Espírito Santo.

Os pentecostais aceitam o 
princípio do metodismo* segundo o 
qual o homem se regenera e se arre
pende dos pecados através da con
versão. O batismo na água, subse
qüente à conversão, simboliza o 
arrependimento, o batismo do Es
pírito Santo significa uma pro
messa, um revestimento de poder. 
A experiência espiritual deste úl
timo (baseado em passagens da 
Bíblia*) somente é aceita quando se 
exterioriza através da expressão em 
línguas estranhas: sons e cânticos 
numa linguagem ininteligível. Os 
fiéis, numa manifestação de êxtase, 
falariam diretamente com Deus. 
Essa experiência é considerada se
melhante às vividas pelos apóstolos 
de Cristo no dia de Pentecostes.

A religião também enfatiza a im
portância dos dons espirituais: de 
revelação, poder e expressão.

Entre os primeiros, destacam-se 
a sabedoria e a ciência, graças con
cedidas aos homens para com
preensão das verdades e mistérios 
divinos. Na prática, esses dons 
aplicam-se ao conhecimento da 
Bíblia, à resolução de problemas 
cotidianos e à orientação dos fiéis. 
Outro dom de revelaçao, o “discer
nimento de espíritos , está vincu
lado à capacidade de diferenciar as 
características individuais. Acredi
ta-se que, percebendo-se as influên
cias espirituais sofridas pelos cren
tes, é possível julgar suas ações 
presentes e futuras.

Os dons de expressão incluem a 
possibilidade tanto de profetizar 
bem como de falar e interpretar lín
guas estranhas.

Em reuniões pentecostais, os 
fiéis muitas vezes expressam-se em 
língua estranha, de maneira seme
lhante à que ocorre no batismo do 
Espírito Santo. Outros, que têm o 
dom de interpretar, traduzem a 
mensagem. Para causar impacto 
sobre os membros estrangeiros da 
comunidade, costuma-se adverti- 
los em sua língua de origem. O 
dom da mensagem profética (às ve
zes emitida em língua estranha) re
fere-se a conselhos para o futuro e 
manifesta-se sobretudo entre as 
mulheres^ em homens aparece ape
nas nos lideres.

Os dons de poder —  fé, cura e 
operação de milagres —  muitas ve
zes manifestam-se em conjunto, 
principalmente por ocasião de 
doenças graves.

A crença num advento de Cristo 
ocupa posição fundamental na 
doutrina do pentecostalismo. Os 
fiéis acreditam que possuem dons 
carismáticos e os utilizam para
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A base do pentecostalismo remonta à Reforma. (Anabatistas do sãc. XIX.)

anunciar a era do Novo Testa
mento e a segunda vinda de Cristo. 
Baseando-se em textos bíblicos, vá
rios ministros pentecostais afir
mam que o fim do mundo vai ocor
rer mil anos após o segundo reino 
de Cristo na terra.

Ao mesmo tempo que se expan
diam e consolidavam na America 
do Norte, as congregações pente
costais enviavam missionários para 
quase todo o mundo. Na America 
Latina implantou-se principal
mente no Chile e no Brasil. O cres
cimento do número de protestantes 
neste último país deriva direta
mente do aumento dos adeptos do 
pentecostalismo.

A  cruzada  n acion al

A Congregação Cristã Brasileira 
é um a das mais antigas do Brasil. 
Teve início nos Estados Unidos, 
com as pregações de Luigi Fran- 
cescon, imigrante italiano radicado 
em Chicago. No Brasil e na Argen
tina, onde esteve entre 1909 e 1910, 
Luigi firmou as raízes do movi
mento. No sul do Brasil, a prega
ção atingiu principalmente a colô
nia italiana.

O maior ramo das congregações

Bentecostais do Brasil, a Assem- 
léia de Deus, tem grande parte dos 

seus adeptos entre os- habitantes 
dos Estados do norte e nordeste,

em São Paulo e também no Paraná.
O movimento conta também 

com missionários na índia e na 
Suécia. A Igreja do Evangelho 
Quadrangular ou Cruzada Nacio
nal de Evangelização nasceu em 
Los Angeles, liderada por Aimee 
Semple McPherson. Os adeptos 
dessa tendência pertencem soore- 
tudo à classe média.

Os primeiros líderes da Igreja 
Evangélica Pentecostal O Brasil 
para Cristo vieram principalmente 
da Assembléia de Deus e da Cru
zada Nacional de Evangelização. 
C riada nas praças de São Paulo em 
1955, posteriormente expandiu-se 
por todo o Brasil. Propondo-se a 
ser “a Igreja dos desprotegidos”, o 
movimento atraiu muitos adeptos 
entre as cam adas de baixa ifljida, 
sobretudo entre migrantes recentes 
do meio rural.

Com características nacionalis
tas, a Cruzada envolve-se na vida 
política do país, chegando mesmo 
a eleger deputados.

Além dessas Igrejas maiores, pe
quenas comunidades pentecostais 
sao muito freqüentes na periferia 
das grandes cidades brasileiras e 
atraem sobretudo as camadas mais 
pobres da população.

VEJA TAM BÉM : Protestantismo. Na Guerra dos Boxers. a capital chinesa foi palco de violentos combates.

social. A nordeste, no ponto ex
tremo da metrópole, está a Grande 
Muralha, que se estende por 2 500 
quilômetros desde o mar Amarelo 
(no golfo de Po-Hai), até o deserto 
de Góbi, e que marca a histórica 
fronteira defensiva da planície agrí
cola contra os ataques dos nôm a
des dos planaltos interiores.

Capital de 32 séculos

Pequim é uma das mais antigas 
cidades do mundo: foi capital de 
várias dinastias chinesas, desde o 
século X II a.C. Era o centro da  di
nastia Yen do século V ao III a.C., 
época dos “reinos combatentes”. 
Destruída por Ts’in Che Huang em 
221 a.C., reergueu-se como simples 
centro distrital no tempo dos Han.

Durante a dinastia dos T ’ang (do 
século VII ao X), tomou-se, sob o 
nome de Yu-Chou, o principal foco 
da luta contra os bárbaros do 
norte. Em 936, os Khitan tomaram 
a cidade e fizeram dela sua capital 
do sul.

Em 1215, Pequim foi conquis
tada e destruída pelos mongóis de 
Gengis* Khan. Com a cyeda de 
Cantão, em 1277, toda a China fi
cou sob o domínio mongol, e ini- 
ciou-se a nova civilização mongol- 
chinesa. Em 1267, o chefe mongol

Pequim

Quando Marco* Polo visitou Pe
quim, no século XIII, ficou impres
sionado com seu tamanho e ri
queza: a cidade já  era uma 
metrópole* de quase 1 0  quilôme
tros de extensão longitudinal e 
grandes subúrbios, segundo o via
jante veneziano. E conservou-se 
como um centro de comércio, in
dústria e cultura do país mais po
puloso do mundo, mas sem alguns 
dos problemas que dificultam a 
vida das grandes cidades, como o 
excesso de trânsito e de barulho.

Situada nos confins da planície 
do norte da China (39° 54’ de lati
tude norte e 116° 28’ de longitude 
este), Pequim é ponto convergente 
das rotas da M anchúria (via Shan 
Haikuan) e do sul do planalto mon- 
gólico (via vale do Yung-ting-Ho e 
passo de Nankow). Tem, portanto, 
importante posição estratégica, 
como ponto crucial da região em 
que se encontram as fronteiras da 
China, Mongólia e Manchúria. E 
uma zona limítrofe de rígidos e 
contrastantes tipos de organização
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Kublai Khan (1215-1294) abando
nou sua capital, Karakorum, insta
lou-se em Pequim e proclamou-se 
imperador da China, fundando a 
dinastia Yuan. Nessa época a ci
dade recebeu o nome de Khanbalik 
(“cidade do Khan”), que os visitan
tes ocidentais transformaram em 
Cambaluc. Ao visitá-la, Marco 
Polo maravilhou-se com o palácio 
de Kublai, todo feito em mármore, 
ouro, prata e pedras preciosas. Ou
tro visitante ocidental da  época foi 
João de Montecorvino, que em 
1307 estabeleceu um arcebispado 
católico na cidade.

Com a expulsão dos mongóis, 
em 1368, iniciou-se a dinastia 
Ming*, com capital em Nanquim. 
O terceiro imperador dessa dinas
tia, Yung-lo, mudou a capital nova
mente para Pequim, que então rece
beu o nome atual (Pei-King, que 
significa “capital do norte”). Nessa 
época foi construída a Cidade Proi
bida, sede do império. Em 1644 ini
ciou-se o domínio manchu, que se 
estendeu até 1912.

Em 1860, após freqüentes confli
tos entre os chineses e o colonia
lismo* franco-inglês, o império fez 
amplas concessões através do Tra
tado de Pequim: permitiu o estabe
lecimento de embaixadas européias 
e missões cristãs na cidade, além 
da liberdade de comércio, que favo
recia os estrangeiros. A revolta 
contra essa situação levou à 
Guerra dos Boxers (1900), que pro
vocou a intervenção armada de for
ças internacionais em Pequim.

Com a revolução de 1911, termi
nou o império; Pequim continuou 
capital, sob o regime republicano. 
Em 1928, o governo mudou a sede 
para Nanquim, e Pequim retomou 
por algum tempo o nome Pei-p’ing 
(“paz do norte”), dado pelos pri
meiros imperadores Ming. A ci
dade foi ocupada pelos japoneses 
de 1937 a 1945. A partir de 1949, 
com a vitória dos comunistas, vol
tou a ser a capital dos chineses.

A Cidade Proibida

O núcleo de Pequim é a cha
m ada Cidade Proibida (Zi-jin-

Cheng), onde fica o antigo Palácio 
Imperial. Ela é circunscrita pela 
Cidade Interior, também chamada 
Cidade Tártara, pois foi constante
mente invadida e habitada pelos 
manchus durante o governo dos 
Tching. Ao sul do quadrado for
mado por ambas, está a Cidade Ex
terior (Wai Cheng), de forma retan
gular e também chamada Cidade 
Chinesa.

A 15 km do centro, a nordeste, 
fica o novo bairro Sanli Tun, onde 
as mais recentes embaixadas oci
dentais instalaram-se. Na mesma 
área está o estádio da cidade 
(aberto em 1959), com capacidade 
para  80 000 pessoas. A oeste, si
tuam-se o Planetário (de 1957), o 
Palácio das Exposições (1954) e o 
jardim  zoológico, que ocupa o an
tigo parque imperial Ming.

Pequim é uma das poucas capi
tais nao atravessadas por rios; seu 
abastecimento de água vem da 
fonte de Jade e de três lagos artifi
ciais dispostos em linha, chamados 
pelos pequineses de “os três ma
res” : Pei Hai (“mar do norte”), 
Zong Hai (“mar do meio”) e Nan 
Hai (“mar do sul”).

A Cidade Proibida tem mais de 
700 000 m 2  de palácios e templos 
de tamanhos variados, entre os 
qiiais o imenso Palácio Imperial, 
caracterizado por tetos dourados 
que sobressaem por trás de altas 
muralhas vermelhas.

Entre os edifícios do tempo im- 
erial conservados na Cidade Proi- 
ida destacam-se o Palácio de Ve

rão, o Templo do Céu, o Parque 
Pei Hai, as torres do Tambor e do 
Sino, parte das antigas muralhas e 
muitos portões.

O serviço de conservação de to
dos os prédios e objetos antigos é 
permanente.

O centro de Pequim é a Praça 
Tian An Men, uma praça enorme, 
de grande significado histórico 
para a China, e cenário das princi
pais comemorações públicas, como 
a d a  proclamaçao da República co
munista (1.° de outubro de 1949).

De cada lado do portão central 
há dois grandes cartazes (“Viva a 
República Popular da China” e

A Cidade Proibide salienta-se pela riqueza de suas construções milenares, 
como o Palácio Imperial (em cima) e o  Palácio de Invemo (embaixo).

A Praça Tian An M en, no centro de Pequim , costum a ser palco das m aiores solenidades, com o a proclam ação da República com unista (1 94 9 ).
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É tamanha a multidão que pedala pelas ruas de Pequim que há pátios para se guardar os veículos preferidos do povo: bicicletas e riquixás.

“Viva a União entre os Povos do 
Mundo”). No centro da  praça er
gue-se um monumento monolítico 
de granito, como um obelisco. Tem 
38 m de altura e sua superfície é es
culpida em baixos-relevos que re
presentam os “heróis do povo” em 
episódios da revolução comunista, 
além de duas inscrições em ouro —  
uma de Mao* Tsé-tung: “Os heróis 
do povo são imortais ; e outra de 
Chu En-lai: “Este obelisco é dedi
cado aos heróis mortos pela pá
tria” .

Os prédios antigos da cidade im
perial constituem uma sucessão de 
palácios, cujos nomes o governo 
comunista conservou: Tranqüili
dade Terrestre, Alimentos do Es
pírito, Abstinência, Longevidade, e 
outros. Um riacho corre entre os 
jardins desses palácios, em cujas 
salas estão expostos à visitação pú
blica tesouros da  época imperial 
(jóias, vasos, tapetes, móveis, etc.), 
numa homenagem à habilidade e 
riqueza de imaginação dos artesãos 
chineses. O Salao da Suprema Har
monia, construído sobre um ter
raço triplo de mármore, no meio de 
um vasto jardim, era utilizado para 
cerimônias de coroação, aniversá
rio de imperadores e nomeação de 
generais depois de campanhas im
portantes.

Na ilha de Quiong Hua, ba
nhada pelo Pei Hai, estava o palá
cio de Kublai Khan. Em seu lugar 
atualmente há o templo Dagoba 
Branco, construído em 1652, por 
ocasião da primeira visita do Da- 
lai-Lama (antigo governante reli
gioso do Tibete) a Pequim. Por isso 
tem o aspecto de uma cúpula ma
ciça de vários andares, encimada 
por uma construção semelhante às 
relíquias budistas do Tibete.
__ Às margens dos três “mares” , 

são preservados magníficos jardins, 
com pavilhões, pinheiros, bambus e 
quedas de água, e que apresentam 
impressionantes efeitos de luz e 
sombra. Neles, a família imperial 
instalava-se freqüentemente, com o 
objetivo associado ao nome de Em Pequim, homens e mulheres tèm os mesmos deveres e direitos.

cada jardim : “a contemplação das 
primeiras flores da primavera” , “ a 
contemplação das flores de lótus 
no verao” e “a contemplação dos 
crisântemos no outono” .

Artesãos e operários
O artesanato teve grande desen

volvimento na velha capital e cele
brizou sedas, tapetes, lacas, jades, 
etc. Até a década de 1940, a cidade 
praticamente só produzia peças de 
trabalho artesanal e livros. 0  arte
sanato continua intenso e com pa
pel importante na vida da cidade, 
mas foi suplantado pelo desenvol
vimento crescente da indústria, es
pecialmente depois de 1949. Com 
o primeiro plano qüinqüenal — de 
1953 a 1957 — foram impulsiona
das as indústrias pesada e leve, a 
siderúrgica e as de plásticos, apare
lhos eletricos, instrumentos de pre
cisão e equipamentos agrícolas.

Nos arredores da cidade, aplica
ram-se programas de refloresta- 
mento e conservação do solo, para 
a melhoria das terras, de modo que 
a agricultura tivesse desenvolvi
mento integrado ao da indústria. 
Isso favoreceu principalmente as 
culturas de trigo e milho, a silvicul
tura, a horticultura, a criação de 
animais e a pesca. Um “cinturão 
verde” (atividades de horticultura) 
ao redor da cidade de Pequim per
mite grande e permanente sorti
mento de legumes frescos, cultiva
dos em estufas mesmo nos invernos 
mais rigorosos.

A expansão industrial e agrícola 
fez a cidade crescer e abranger 
áreas vizinhas, assumindo impor
tância de província, e passando à 
categoria de “municipalidade espe
cial’ juntamente com Xangai* e 
Tientsin.

Apesar do crescimento demográ
fico (a população aumentou quatro 
vezes em vinte anos, chegando a 7 
milhões em 1970), Pequim é sobre
tudo uma cidade silenciosa. Como 
em todo o país, são raros os auto
móveis e as largas avenidas da ci-
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dade ficam entregues a bicicletas e 
ônibus (muitos deles elétricos). Há 
também uma linha de metrô, com 
23 quilômetros e dezesseis esta
ções, cada uma decorada de ma
neira diferente (com trabalhos em 
cerâmica, mármore, etc.). Mas o 
transporte popular mais comum é 
a bicicleta: multidões de ciclistas 
pedalam pela capital e guardam 
seu meio de locomoção em gigan
tescos parques. Uma bicicleta va
lia, em 1970, dois meses do salário 
de um operário. O transporte de 
mercadorias é feito em sua maior 
parte por triciclos e charretes. Com 
muita mão-de-obra e poucos veícu
los automotores, Pequim não sofre 
o grave problema da poluição* 
causada pelos escapamentos de veí
culos que congestionam as vias de 
outras grandes capitais.

Embora todos tenham moradia 
assegurada, o espado é muitas ve
zes limitado ao mínimo oficial de 
3 metros quadrados por pessoa. 
M as Pequim ainda nao tem em 
quantidade suficiente os equipa
mentos públicos modernos comuns 
às grandes cidades chinesas. Seus 
bairros continuam tendo uma vida 
comunal de cidade pequena, apli 
cando, para a solução dos proble
mas, muito mais o trabalho manual 
intensivo que a tecnologia. O 
bairro de Peihsinchiao, por exem
plo, é habitado quase exclusiva
mente por operários e tem uma 
vida intensa durante o dia: as do- 
nas-de-casa, organizadas em comi
tês, operam seis centros de traba 
lhos manuais construídos pelos 
moradores. Fabricam luvas, malas 
de escola e outros artigos de couro, 
fazem bordados, lavam e conser
tam roupas em grande escala, p ro 
duzem pequenas peças para fabri
cas; outras recolhem restos de 
alimentos e levam-nos aos criado
res de porcos dos arredores.

Os centros de saúde e as creches 
de Pequim também são operados 
por donas-de-casa, que recebem 
treinamento básico em medicina, 
enfermagem e pediatria. Até 
mesmo boa parte da construção de 
casas e oficinas é feita durante o 
dia por mulheres e trabalhadores 
aposentados, ajudados no fim da 
tarde pelos operários que voltam 
das fábricas.

Em Pequim, desde as primeiras 
semanas da primavera, o rigor do 
clima (no inverno, a temperatura 
pode cair a 15 ou 20°C abaixo de 
zero) impõe o uso de roupas acol
choadas, sapatos forrados, capuzes 
e bonés de lã, que são oferecidos 
em profusão nos magazines. A po
pulação mostra-se agasalhada, 
confortável e uniforme: a vesti 
m enta básica consiste de túnicas e 
pantalonas muito parecidas, de co
res verde, azul ou cáqui, usadas in
diferentemente tanto por homens 
como por mulheres.

Cultura ideológica

O apelo comunista está presente 
em toda a parte, assim como o 
amarelo e o vermelho da bandeira 
nacional, que contrastam com o 
acinzentado dos prédios. Muitas 
vias públicas receberam novos no
mes: Rua do Povo, Rua Antíimpe- 
rialista, Rua da Revolução Perm a
nente, entre outras. Nas grandes A Grande Universidade fica no noroeste de Pequim. (Soldado estudante.)

ruas comerciais, militantes comu
nistas munidos de alto-falantes re
petem a intervalos regulares algu
mas diretrizes do governo.

Os jovens dedicam periodica
mente uma parte de seu tempo aos 
estudos de política, e têm mesmo 
três horas por semana (descontadas 
dos horários de trabalho) para estu
dos políticos coletivos, em geral 
feitos com base em publicações que 
expõem aplicações práticas dos 
pensamentos de Mao Tsé-tung.

No subúrbio noroeste, está a 
Universidade de Pequim (Beijin 
Daxue), que acolhia mais de 
1 0  0 0 0  estudantes e 2  0 0 0  professo
res, em 1972. Importante núcleo da 
Revolução Cultural de 1966/68, 
ela foi instalada em 1953 no lugar 
da antiga Universidade de Yen 
Chin, fundada em 1898.

Para cultura e entretenimento, os 
pequineses dispõem regularmente 
de jornais, revistas, livros, duas es
tações de rádio e teatros. Entre os 
espetáculos, há poucos vindos do 
Ocidente: em sua maioria são ins
pirados na ideologia m aoísta e 
apresentados principalmente por 
grupos de jovens atores, cuja for
mação incorpora as regras do tea
tro ocidental às tradições da repre
sentação chinesa.

Não há vida noturna em Pe 
quim: as pessoas jantam  cedo, os 
restaurantes fecham à meia-noite e 
os espetáculos e banquetes oficiais 
terminam no máximo às 1 0  horas, 
quando os pequineses já  dormem.

VEJA TAM BÉM : China; China, 
Economia da; China, História da; 
Xangai.

A  r r a ç a  I Id ll M il I f lt f ll,  nu  u m m u  UB rm | u m i, u u o iu m n  jD i h u i w  »

O ensino —  facilitado e incentivado em todos os níveis —  ajuda a divulgar as idéias do Presidente Mao.
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Percepção

A idéia de que os sentidos espe
lham perfeitamente o mundo exte
rior —  enviando imagens (cópias 
da realidade), através dos nervos, 
para uma espécie de central, onde 
seriam projetadas numa tela de 
consciência —  não corresponde 
exatamente aos processos pelos 
quais se dá a percepção. E possível, 
por exemplo, que o ser humano 
veja sem que sua retina receba a 
luz: ao fechar e pressionar os 
olhos, ele enxergará um jato verme
lho. De certa forma, seu cérebro e 
sistema visual foram enganados, 
pois criou-se uma experiencia vi
sual sem qualquer estimulação lu
minosa.

Normalmente, a retina responde 
à energia luminosa do mundo exte
rior gerando impulsos que se trans
mitem através de fibras nervosas 
ópticas para o cérebro. Todavia, a 
retina pode ser levada a transmitir 
impulsos por meios diferentes, 
como pressão globular e estimula
ções elétricas: o olho e a retina não 
são de fato imprescindíveis para se 
produzirem experiências visuais. 
Certas drogas também podem esti
mular ou embotar a acuidade per- 
ceptiva. Além disso, as células re
ceptoras não respondem a todos os 
estímulos externos: há sempre uma 
seleção.

As peculiaridades da capacidade 
receptiva de cada espécie* em par
ticular são o resultado de uma 
longa história evolutiva; os seres 
vivos adquiriram, por seleção* na
tural, no decorrer de milhões de 
anos, as habilidades especiais que 
os caracterizam, em função do am
biente em que vivem, seus hábitos 
e suas necessidades.

Motivações, necessidades e ex- 
ectativas exercem uma influência 
astante grande nas experiências 

sensoriais. Quando se tem fome, 
por exemplo, fica mais fácil sentir 
um cheiro de comida. E possível 
também “ sintonizar” os sistemas 
sensoriais para receber diferentes 
tipos de informação. Os cientistas 
costumam referir-se a esse fenô
meno como “prontidão percep
tual”, indicando que o indivíduo 
geralmente percebe aquilo que está 
disposto a perceber.

Uma das inúmeras razões do in
teresse dos psicólogos e fisiólogos 
pela investigação das formas pelas 
quais os atributos de uma sensação 
relacionam-se às características de 
um estímulo físico é o desejo de sa
ber de que maneira as informações 
são codificadas no sistema ner
voso. As pesquisas visam a com
preender como um estímulo físico 
desencadeia uma atividade ner
vosa, que, por sua vez_, leva a res
postas humanas previsíveis. Tal in
formação, além de seu valor 
puramente científico, auxiliaria 
grandemente o desenvolvimento 
das técnicas de tratamento de le
sões e doenças que envolvem o sis
tema sensorial. Facilitaria também 
a construção de máquinas, sobre
tudo computadores,_capazes de re
produzir certas funções humanas.

Problem as da m edição
Um dos primeiros objetivos do 

estudo da sensação foi a medição 
da experiência pessoal e intransferí
vel (}ue ela representa, de forma 
precisa e quantitativa. Grande 
parte desses estudos visava a iden
tificar qual a menor mudança num 
estímulo capaz de alterar a sensa
ção.

O trabalho era realizado a partir 
de um enfoque psicofísico, preocu- 
pando-se com a relação entre a sen
sação (psíquica) e o estímulo 
(físico). Os cientistas que se preo
cuparam com isso foram responsá
veis pelo primeiro laboratório de 
psicologia experimental, fundado 
por W. Wundt* na cidade de Leip- 
zig, em 1879.

Um dos psicofísicos que antece
deram W undt foi E. H. Weber*, 
que realizou um trabalho de ordem 

uantitativa em muitas modal ida- 
es sensoriais. Ele descobriu dife

renças significativas entre várias 
partes do corpo, em relação à dis
tância que deveria separar dois 
pontos tocados simultaneamente, 
para que não parecessem ser ape
nas um. Concentrou-se sobre a di
ferença mínima perceptível, ou seja, 
quanto um estímulo deve ser alte
rado para que o indivíduo perceba 
a mudança.

Os trabalhos de Weber foram 
continuados por Fechner*, que che
gou à chamada lei fundamental da 
psicofísica, ou lei de Weber-Fech- 
ner: S = K  log R (5 =  sensação; K  
é um a constante e í é o  estimulo). 
Isso significa que, enquanto o estí
mulo cresce geometricamente, a 
sensação correspondente cresce 
aritmeticamente. Essa equação foi 
responsável pelas várias medidas 
logarítmicas de intensidade física 
(tais como o decibel) posterior
mente também utilizadas em outros 
campos.

Lim iar de excitação
A diferença apenas perceptível 

num estímulo, ou a menor dife
rença detectável entre dois estímu
los sucessivos, é também denomi
nada limiar diferencial, arbitra
riamente definida como a 
quantidade de m udança num estí
mulo necessária para que uma pes
soa perceba a mudança em 50% 
dos estímulos apresentados.

A partir dessa concepção, che- 
gou-se à intensidade de que o estí
mulo precisa para que um indiví
duo o perceba, ou seja, qual o limiar 
absoluto de um estimulo. Analoga
mente ao limiar diferencial, o li
miar absoluto é definido como o 
nível de intensidade em que o ob

servador afirma perceber um estí
mulo, em 50% das apresentações.

Os limiares podem ser determi
nados por vários métodos diferen
tes, dos quais o mais conhecido é 
o método dos limites: uma intensi
dade de estímulo abaixo do limiar 
é aumentada gradativamente até 
atingir o ponto em que o sujeito de
clara perceber o estímulo. Em se
guida, efetua-se o processo inverso, 
diminuindo aos poucos uma inten
sidade acima do limiar, até o mo
mento em que o indivíduo afirma 
não mais perceber o estímulo. Es
sas séries ascendentes e descenden
tes são alternadas até que se obte
nha um número suficiente de ava
liação dos limites. O limiar é calcu
lado a partir da média de todos os 
limites obtidos.

A s partes e o  todo
O homem é atingido, continua

mente, por uma série complexa de 
energias físicas isoladas, cada uma 
delas capaz de provocar resultados 
sensoriais igualmente isolados. To
davia, a partir de um caos de estí
mulos físicos, ele tem a experiência 
de um mundo unificado de relações 
e objetos significativos. Ou seja, 
suas percepções são organizadas.

Dentre as diversas linhas teóri
cas existentes na psicologia que se

Além de agregar a vivência e a expectativa do homem aos estímulos físicos realmente recebidos, a percepção nunca 
abrange de imediato toda a realidade, pois se processa de forma seletiva. ("Mosaico II" , de Escher.)
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preocuparam com o estudo da per
cepção — processo pelo qual o or
ganismo capta e interpreta as infor
mações internas e do ambiente — , 
o gestaltismo* (Gestalt: “configu
ração”) forneceu o maior número 
de elementos para compreender o 
fenômeno da organizaçao percep
tual. Seus fundadores, Max Wert
heimer*, Kurt Koffka* e Wolfgang 
Koehler (1887-1967), aceitavam o 
princípio da determinação relacio
nal, sustentando que as proprieda
des das partes dependem da relação 
que estas mantiverem com o todo, 
ou seja, dependem do lugar e da 
função que desempenham no todo.

Afirmavam também que, na 
maior p a r te  das configurações, o 
todo nao é igual à soma das partes: 
um ponto negro e redondo nao con
tém a qualidade de “quadrado” ; no 
entanto, quatro pontos negros 
como esse, organizados numa con
figuração espacial adequada, serão 
vistos, no conjunto, como um qua
drado: é a configuração das partes 
que dá as qualidades perceptuais 
ao todo.

Tentando identificar princípios 
da organização que determinam o 
que e percebido como um todo, 
Wertheimer demonstrou alguns 
“princípios de agrupamentos”.

AGRUPAM ENTO POR PR O 
XIM IDAD E —  Em condições 
iguais, os estímulos que estiverem 
mais próximos no tempo ou no es
paço têm grande tendencia a agru- 
par-se. Numa série de lampejos de 
luz, por exemplo, aqueles que ocor 
rerem mais próximos uns dos ou
tros tenderão a formar um feixe lu
minoso.

AGRUPAM ENTO POR SE
M ELHANÇA — Em condições 
iguais, estímulos semelhantes (que 
possuem várias características em 
comum, tais como intensidade, cor, 
tamanho, peso, cheiro, etc.) tendem 
a agrupar-se.

Os processos de agrupamento 
conduzem à formação de todos que 
têm qualidades perceptuais especí
ficas, determinadas pela organiza
ção do campo. Essa organização 
pode ser conservada mesmo que se 
alterem os elementos que a com 
põem. Nesse caso, fala-se de trans
posição da forma —  o “quadrado” 
constituído de pontos negros pode 
ser construído com pontos brancos, 
feijões ou quaisquer outros elemen
tos adequadamente distribuídos no 
espaço.

Assim, como as propriedades do 
todo dependem até certo ponto da 
natureza de seus elementos, tam 
bém as propriedades das partes de
pendem da natureza do todo. 
Exemplo disso é a ilusão de Miiller- 
Lyer, na qual uma linha parece 
mais curta quando tem as setas vol
tadas para dentro, e mais longa, 
quando estas projetam-se para 
fora.

O princípio de parte-todo tem 
sido muitas vezes discutido com re
lação ao conceito de quadro de re
ferência: ao julgar as propriedades 
perceptuais dos objetos, geralmente 
se emprega um padrão ou estrutura 
que funciona como referência para 
o julgamento da  propriedade es
pecífica. Por exemplo: dois círculos 
iguais são vistos com dimensões

Em certas imagens, é difícil determinar a parte que se destaca do todo, formando uma figura. Sua organização 
perceptual dependerá de fatores subjetivos, bem como das características estruturais do estímulo em si.

O o o o o o o o

• • • • • • • •

0 o o o o o o o

• • • • • • • •

o o o o o o o o

• • • • • • • •

a) Agrupam ento por 
proxim idade: 
com o os pontos estão 
mais próximos 
entre si no sentido 
vertical, são percebidos  
como se form assem  
linhas verticais.

b) Agrupamento por 
semelhança: 
os pontos.
embora eqüidistantes. 
têm características 
diferentes, e por isso 
as fileiras são 
percebidas no sentido 
horizontal.

c) Agrupamento por 
boa continuidade: 
a figura (1) parece ser 
constituída das 
duas partes determinadas 
(2) embora, do ponto 
de vista lógico, 
pudesse compor-se de 
partes diferentes (3) 
ou ainda de 
muitas outras 
co mbinaçóes.
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muito diferentes, segundo o tam a
nho dos outros círculos que os cer
cam.

Inferência perceptual

Quando alguém se senta numa 
cadeira, é pouco provável que teste 
previamente sua capacidade; em 
geral, acredita que o móvel tenha 
equilíbrio e esteja perfeitamente 
apto a suportar o_peso.

Uma das inferencias perceptuais 
mais comuns refere-se aos objetos 
e ao espaço. Ao olhar um objeto 
tridimensional, não é difícil distin
guir quais partes do campo percep- 
tivo constituem objetos e quais os 
espaços existentes entre eles. 
Mesmo quando as figuras estão 
parcialmente sobrepostas, é possí
vel distinguir sua configuraçao to
tal. Olhando-se as partes de qual
quer campo diferenciado, nota-se 
que há sempre uma parte que se sa
lienta no todo. Essa parte e técnica 
mente denominada “ figura” ; o 
resto, é chamado de “fundo”.

Todavia, nem sempre é tão fácil 
determinar qual parte do estímulo 
corresponde à figura e qual ao 
fundo. Isso ocorre quando o que se 
percebe como figura* (ou como 
fundo) é função de diferentes fato
res: as experiências passadas do in
divíduo, suas expectativas e as ca
racterísticas estruturais do estímulo 
em si.

Outro exemplo de inferência per
ceptual ocorre na percepção do 
movimento. Os gestaltistas m ostra
ram a existência do chamado “fe
nômeno F f ’, isto é, a percepção do 
movimento em situações nas quais 
ele não ocorre. Esse fenômeno e co
mum em filmes e em anúncios lu
minosos. Por exemplo: luzes suces
sivamente acesas dão a impressão 
de se movimentarem.

Constância da percepção

Saber como se dá a percepção 
dos objetos é um problema muito 
complexo. Provas experimentais 
confirmam tanto a opinião de que 
a percepção simples das coisas é 
explicada como resultante de con
dições inatas quanto a de que ela 
se dá mediante uma aprendizagem 
específica.

De qualquer forma, pode-se afir 
mar que a percepção dos objetos 
caracteriza-se por uma grande 
constância — um objeto é quase 
sempre percebido com o mesmo ta 
manho, forma e cor, embora seja 
visto de distâncias e ângulos dife
rentes, e com várias iluminações. 
Essa constância depende da m anu
tenção de certas relações invariá
veis entre as partes do padrão de 
estímulo.

Na constância de tamanho, 
ocorre a atuação conjunta de indi
cações da distancia aparente do ob
jeto, se bem que essa constância 
possa ser radicalmente deformada 
por mudanças adequadas nas rela
ções decisivas do padrão de estí
mulo. No que se refere à forma vi
sual, há relações invariáveis e 
significativas entre a forma da ima 
gem na retina e o ângulo aparente 
de visão do objeto. Para a constân
cia de intensidade do som, essas re
lações são constituídas pela ampli
tude das ondas sonoras que

atingem o ouvido, e pela distância 
aparente da origem do som. Na 
constância de brilho, os fatores re
levantes vinculam-se a uma propor
ção invariável entre o brilho do ob
jeto e sua vizinhança imediata.

Os fatores da predisposição tam 
bém desempenham papel significa
tivo na determinaçao da constân
cia. Por isso, ela depende também 
da experiência anterior e das pers
pectivas pessoais do sujeito.

O efeito das alterações drásticas 
no ambiente perceptual implica ge

ralmente um empobrecimento, enri
quecimento ou então rearranjo do 
ambiente.

O empobrecimento perceptual 
mais extremo decorre da privação 
absoluta. Descobriu-se, por exem
plo, que a visão de chimpanzés 
mantidos no escuro durante o pri
meiro ano de vida é altamente defi
ciente.

B. White estudou os efeitos do 
enriquecimento sobre a evolução 

erceptual dos seres humanos tra- 
alhando com crianças recolhidas

em estabelecimentos de amparo. 
Assim, fez com que as enfermeiras 
se ocupassem de cada criança vinte 
minutos a mais do que de costume, 
e colocou objetos coloridos em 
seus berços: o aumento do contato 
com o adulto ampliou o tempo de 
concentração visual da criança; e 
os objetos a seu alcance desenvol
veram-lhe a capacidade de pegar 
coisas.

O experimento mais extremado 
sobre rearranjo ambiental foi reali
zado por G. M. Straton. Usando

A rte  e filo so fia  q u e s tio n a m  a d is tin çã o  e n tre  p erce p ção  do " re a l"  e do "ilu s ó rio  . (  Cascata , de Escher.)
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óculos que invertiam a imagem na 
retina, ele passou a ver o mundo de 
cabeça para baixo. No começo, foi , 
muito difícil coordenar a visão com 
os movimentos, mas depois de uma 
semana já  era capaz de andar de 
um lado para outro, normalmente.

A percepção dos animais
Cada espécie animal vive dentro 

de um “mundo perceptual”.
Para o ser humano, os odores 

têm um papel secundário e as cores 
um papel importante; para muitos 
outros mamíferos, os odores consti
tuem um aspecto fundamental do 
ambiente e as cores simplesmente 
não existem. Por outro lado, vários 
insetos distinguem cores imper
ceptíveis para o homem. As abe
lhas, por exemplo, vêem o ultravio
leta. Os cães e os morcegos ouvem 
sons que o ser humano não per
cebe, e algumas corujas enxergam 
em quase completa escuridão. Cer
tas cobras percebem oscilações de 
temperatura muito inferiores às que 
o homem nota.

Essas diferenças, e outras mais 
sutis, devem-se a particularidades 
dos órgãos dos sentidos e da orga
nização do sistema nervoso* cen
tral de cada espécie.

A pesquisa científica sobre a

f>ercepção animal enfrenta obstácu- 
os inexistentes na investigação da 

capacidade perceptual humana. 
Neste caso, o pesquisador simples
mente pede à pessoa que lhe diga 
como percebe a situaçao estimula
dora em que está. Quanto aos ani 
mais, no entanto, é preciso obser
var suas reações (instintivas ou 
aprendidas) e, a partir delas, extrair 
conclusões sobre a percepção.

O condicionamento* e uma téc
nica muito útil nessas pesquisas. 
Para verificar, por exemplo, se um 
animal distingue entre verde e ver
melho, é possível treiná-lo a desem
penhar uma atividade diante do 
verde e outra diante do vermelho. 
Para isso, ele precisa ser recompen
sado quando acertar”. Se o treina 
mento tiver êxito, conclui-se que o 
animal distingue uma cor da outra; 
por outro lado, se fracassar, a con
clusão não é tão segura: não se 
pode afirmar que ele é incapaz de 
distinguir as duas cores, uma vez 
que o processo pode ter sido inade
quado. Outro modo de investigar 
a percepção dos animais é o mé
todo eletrofisiológico: no lugar de 
observar o comportamento diante 
dos estímulos, registra-se direta
mente a atividade do sistema ner
voso, por meio de elétrodos im
plantados. Se houver atividade 
neural diferente diante de estímulos 
diversos, é provável que o animal 
distinga um estímulo do outro. 
Mas, se a atividade neural perma 

odenecer inalterada, não se pode afir
mar com segurança que ele não 
percebe a diferença: pode ser, por
exemplo, que o pesquisador não te 
nha colocado os elétrodos em lo
cais adequados.

A percepção e os filósofos

As discussões filosóficas sobre o 
problema do conhecimento* inevi
tavelmente envolvem uma aprecia
ção sobre a natureza e o papel da 
percepção. O próprio conceito de
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Alguns fenômenos naturais podem produzir intensas emoções estéticas.

percepção, todavia, tem sido enten
dido diversamente ao longo da his
tória da filosofia. O sentido amplo 
e vulgar do termo “percepção” in
dica simplesmente uma apreensão, 
independentemente da alusão ao 
que seria apreendido. No campo fi
losófico, contudo, começou-se a fa
zer, desde a Antiguidade, a distin
ção entre a apreensão de realidades 
mentais (as perceptiones animi, se
gundo a expressão de Cícero*) e a 
apreensão de realidades externas 
ao sujeito. Assim, à percepção in
terna — que Lalande define como 
“conhecimento que o eu possui de 
seus estados e de seus atos, através 
da consciência” — , contrapõe-se a 
percepção externa, por meio da 
qual o sujeito apreenderia um ob
jeto que, espontaneamente, consi
dera como distinto dele próprio e 
que lhe aparece como real e atual
mente conhecido. No pensamento 
filosófico contemporâneo, é essa
percepção exterior que geralmente 

s define
Kant* detiniu a percepção como

elo termo "percepção”iiine pelo t 
definiu

“um a consciência acompanhada de 
sensação”. Com isso, exprimiu 
uma tendência corrente na filosofia 
moderna, manifestada, sob várias 
modalidades, por idealistas e realis
tas: considerar a percepção como 
uma zona de conhecimento situada 
entre o puro pensar e o puro sentir. 
O que se nota é que, entre os racio
nal istas (como Descartes* ou Spi
noza*), a percepção tende a ser 
identificada com um ato intelec
tual, radicalizando-se a distinção 
entre percepção e sensação. O ca
ráter imediato ou mediato da per
cepção serviu também para distin
guir, no âmbito da filosofia 
moderna, a posição realista da 
idealista: o realismo* afirmou, em 
geral, a imediatez do ato percep- 
tivo, a ligar diretamente sujeito e 
objeto; o idealismo*, ao contrário, 
insistiu sempre em mostrar que a 
imediatez da percepção não excluía

E o artista os reproduz a sua maneira, imprimindo-lhes os mais diversos significados. ("Sol", de E. Munch.)



uma certa mediação —  a do pensa
mento.

Bergson* procurou superar, tam 
bém na apreciação do fenômeno da 
percepção, a velha divergência en
tre realismo e idealismo. Essa 
disputa, segundo ele, estaria ali
mentada pelo pressuposto de que a 
percepção é apenas um ato de co
nhecimento. Sustenta, em contra
posição às interpretações clássicas, 
que a percepção é primariamente 
ação, ja  que a diferença entre o cé
rebro e a medula seria apenas de 
grau e não de natureza. Para Berg
son, portanto, a percepção se pro
duz nos “centros de açao” da maté
ria viva; além disso, ela não 
significaria uma apreensão psí
quica voltada apenas para o conhe
cimento, pois, além dessa percep
ção de caráter pessoal e presente 
(“ sem memória”) — e que é a per
cepção como geralmente é enten
dida — , haveria uma percepção 
impessoal que alimentaria a memó
ria*. Bergson, assim, amplia o con
ceito clássico de percepção, vincu
lando-a ao conceito de memória; 
esta é que daria dimensão temporal 
à percepção, retirando-a do puro 
presente e atribuindo-lhe verdadei
ramente subjetividade. Ao contrá
rio, a consciência enquanto presa 
ao presente apenas “fotografaria” 
as coisas exteriores; já  a percepção, 
que “absorve” espontaneamente 
(sem propriamente conhecer), per
mitiria a própria consciência, dan
do-lhe sustentação subjetiva. A 
pura afecção, portanto, seria possí
vel apenas graças àquela percepção 
entendida em íntima associação 
com a memória.

O problema da percepção recebe 
um novo tratamento a partir da for
mulação da fenomenologia* de Ed- 
mund Husserl*. Proposta como 
fundamentalmente um estudo de 
essências, a fenomenologia pre
tende enfocar, de forma renovada, 
antigas questões, como a da per
cepção. E o que esclarece, desde o 
prefácio de sua Fenomenologia da 
Percepção, o continuador de Hus
serl na França, Maurice Merle au*- 
Ponty: “ A fenomenologia é o es
tudo das essências, e todos os 
problemas, segundó ela, ressurgem 
como definições de essências: a es
sência da percepção, a essência da 
consciência, por exemplo”. O mé
todo fenomenológico, porém, tal 
como é exercido por Husserl (na úl
tim a fase de seu pensamento) e por 
Merleau-Ponty, procura compreen
der o homem e o mundo a partir 
de sua “facticidade” ; por isso, apre- 
senta-se — pelo menos num pri
meiro estágio do método e do pró
prio pensamento de Husserl — 
como tentativa de descrição direta 
(e não propriamente explicação) 
“de nossa experiência tal qual ela 
é, sem levar em conta sua gênese 
psicológica e as explicações cau
sais que o sábio, o historiador ou 
o sociólogo podem oferecer” (Mer- 
leau-Ponty). A aplicação do mé
todo fenomenológico ao estudo da 
percepção permite a Merleau- 
Ponty alterar profundamente os 
termos em que a questão da percep
ção vinha sendo tradicionalmente 
colocada. Desde que toda espécie 
de idealismo estaria afastada pela 
concepção fenomenológica do su
jeito como “ser no mundo”, as
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Em figuras familiares, mensagem direta. ("Natureza Morta", de Beyeren.)

clássicas distinções entre “imaginá
rio”  e “real” — sempre associadas 
à valoração das percepções — as
sumem novo tratamento. Escreve 
Merleau-Ponty: “ Não é necessário 
se perguntar se percebemos verda
deiramente um mundo; é preciso 
dizer, ao contrário: o mundo é isto 
que percebemos”.

Percepção nas artes plásticas

Para o artista, a percepção é um 
dado fundamental. Onde termina 
seu trabalho, começa o do observa
dor, em cuja percepção o objeto es
tético se completa. O sistema sen
sorial, que orienta o indivíduo em 
suas relações com o meio am
biente, cumpre um papel diverso na 
percepção estética: deve “dialogar” 
com os objetos significativos, e, 
para desempenhar essa função, pre
cisa ser adestrado.

Para alguns teóricos, a experiên
cia estética (entendida como uma 
resposta a estímulos não apenas 
elaborados pelo homem mas tam 
bém naturais) independe da exis
tência de um objeto intencional 
mente artístico. Um pôr de sol, por 
exemplo, constituiria um estímulo 
capaz de gerar a mais intensa emo
ção estética. Entretanto, essa idéia 
tem sido objeto de grandes polêmi
cas, e refutada pela argumentação 
segundo a qual somente a obra de 
arte é portadora de experiências es
téticas válidas, uma vez que se 
trata  de uma comunicação verda
deira e intencional.

As "Anémonas", de Raoul Dufy. não são uma simples cópia do mundo percebido normalmente pelos sentidos.
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O significado que o consumidor 
encontra na obra de arte vincula-se 
a uma série de fatores, entre os 
quais sua condição física e intelec
tual, além da própria mensagem 
contida no objeto. O trabalho final 
do artista converte-se em tema para 
uma resposta por parte do observa
dor. Nesse sentido, a arte* pode ser 
considerada uma linguagem.

Como em outros códigos, a lin
guagem artística possui um emis
sor, que é a fonte de comunicação 
(o artista); um meio para transmitir 
a informação originada na fonte (a 
obra); e um receptor (o observa
dor). Este deve reconhecer e deci
frar os signos, para chegar à com 
preensão.

No entanto, “decodificação” e 
“gozo” não são sinônimos; nem to
dos os leitores fruem prazerosa
mente cada livro de uma biblioteca, 
assim como nem todo aquele que 
contempla encontra satisfação em 
cada objeto que encara, ou com
preende todas as obras que ob
serva.

A experiência estética resulta da 
ação recíproca entre o objeto artís
tico e o observador, o que pressu
põe uma atitude ao mesmo tempo 
contemplativa e atenta, no sentido 
de estabelecer uma relação direta 
com a obra.

Todavia, é possível certo grau de 
ação recíproca sem que haja aten- 
çao completa do observador: há 
pessoas que vivem em ambientes 
adornados com obras raramente 
contempladas; outras ouvem con
certos enquanto trabalham. Há 
ainda as que perambulam casual
mente por um museu ou galeria de 
arte, sem tempo para uma pausa re
flexiva. Em todos esses casos, ocor
rem inúmeras interferências como 
ruídos, má iluminação e fundos 
conflitantes, que impedem a con
centração e tornam praticamente 
impossível a absorção de mensa
gens de grande teor artístico.

Nesse sentido, é preciso distin
guir a importância de um ambiente 
agradável, capaz de criar uma at
mosfera envolvente na vida coti
diana, da emoção estética que uma 
obra de arte pode proporcionar, 
muitas vezes inquietante e pertur
badora.

Nova linguagem, nova leitura

Durante muito tempo, a relação 
entre objeto e observador não cons
tituía uma preocupação relevante, 
uma vez que a arte era concebida 
como algo puramente formal, tanto 
mais valorizada quanto mais repro
duzisse fielmente a natureza.

A partir do Impressionismo* (sé
culo XIX), a situação modifi
cou-se, com a crescente liberdade 
de criação de que os artistas dispu
nham. A arte moderna veio que
brar substancialmente a familiari
dade que o observador encontrava 
na representação: diante do traba
lho de artistas contemporâneos, o 
espectador fica muitas vezes per
plexo, embaraçado por sentimentos 
antagônicos, sem referências explí
citas para avaliar a obra com a 
qual se defronta.

Diante de objetos aparentemente 
carentes de sentido, o observador 
desejoso de compreender a arte 
não-figurativa deve admitir que tal-

A arte abstrata coloca novos problemas de percepção.
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(Tela de Gottlieb.)

O objetivo da chamada "arte ambiental" é reorganizar o espaço perceptivo. 
("Coprocrílico Vivencial Coisificado", de Donato Ferreira.)

vez não seja capaz de decodificá-la. 
Trata-se de uma inadequação que 
está nele próprio, sendo necessária 
uma suspensão de juízo temporá
ria, até assegurar-se de que sua ati
tude apóia-se num perfeito entendi
mento do que vê.

A percepção de imagens pictóri
cas correntes na vida cotidiana, 
como fotografias e desenhos co
muns, desenvolve-se nos primeiros 
anos da infância. Entretanto, 
quando a pessoa apta a perceber 
imagens habituais defronta-se com 
obras cubistas, por exemplo, as re
gras que se aplicam à percepção 
dessas formas não servem para dar 
significado aos quadros. Picasso*. 
Braque*, Gris* ou Léger* utiliza
ram esquemas estruturais diversos 
dos que aparecem numa represen
tação figurativa tradicional, tor
nando-se incompreensíveis para o 
observador que tem seu adestra
mento limitado à percepção de fo
tografias. O caos que parece existir 
numa pintura cubista pode ser visto 
como uma imagem coerente por 
um observador que tenha apren
dido a “ ler” esses quadros.

De qualquer maneira, a repetida 
observação dessa manifestação 
plástica pode conduzir ao entendi
mento, mesmo sem o benefício de 
uma instrução formal.

Interferências

O significado que cada observa
dor obtém da obra que vê depende 
em grande parte de suas perspecti
vas pessoais.

No processo perceptivo do ob
jeto, os órgãos sensonais recolhem 
a informação e enviam-na ao cére
bro, onde será interpretada. Nessa 
fase, ocorre a intervenção da expe
riência do observador, composta 
pelo acúmulo de interações diárias 
com o ambiente em que ele se de
senvolveu, sua personalidade, além 
da própria educação formal.

A experiência passada é uma 
qualidade móvel, transformando-se 
à medida que o observador vive e 
aprende: é, em última análise, um 
processo pessoal e intransferível.

A tomada sensorial acha-se tam 
bém afetada por outros fatores, 
como a inteligência, atitude emo
cional e nível de concentração. O 
estado físico do observador, por 
exemplo, pode condicionar sua ma
neira de ver determinada cor.

A percepção do significado de 
uma obra não é automática. O 
adestramento e esforço exigidos do 
artista para a produção requerem 
freqüentemente um preparo corres
pondente do público*. Se o artista, 
como criador, inaugura a cadeia

3ue conduz à experiência estética, 
o atelier em diante a responsabili

dade transfere-se para o especta
dor. E, como este só pode respon
der àquilo que lhe faça sentido, 
muitas obras permanecerão enig
máticas, até o momento em que es
tiver preparado para decodificá-las.

VEJA TAM BÉM : Arte; Condicio
namento; Conhecimento; E m o
ções; Epistemologia; Estética; Estí
mulo e Resposta; Figura e Fundo; 
Gestaltismo; Inteligencia; M otiva
ção; Pensamento; Psicologia.
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Utilizados em cerimônias rituais (à esquerda) ou em apuradas interpretações de jazz, os instrumentos de percussão realizam seu papel rítmico.

Percussão, 
Instrumentos de

Datam do Paleolítico* os intru- 
mentos musicais mais antigos: ca
baças e chocalhos de casca de ár
vore cheios de sementes, dentes ou 
cascos de animais, que eram agita
dos ou percutidos com um bastão.

Em sua maioria, os instrumentos 
de percussão são rítmicos; poucos 
podem ser considerados melódicos. 
Costumam ser diferenciados em 
dois grupos: os de som determi
nado e os de som indeterminado. 
Entre os primeiros estão os intru- 
mentos capazes de produzir sons 
com vibrações regulares —  as no
tas musicais.

TÍMPANOS —  São formados 
por uma caixa de ressonância (de 
madeira ou metal), semi-esférica, 
com uns 60 cm de diâmetro, co
berta por uma pele distendida. A 
percussão é realizada com baque
tas ou bilros, cuja extremidade ar
redondada é revestida de feltro, al
godão, couro, esponja ou madeira. 
Geralmente, as orquestras têm dois 
tímpanos: de série aguda e de série 
grave. Para afiná-los, usam-se pe
dais que aumentam ou diminuem a 
tensão da membrana. Os tímpanos 
utilizados na música ocidental ori
ginaram-se dos nqaara árabes que 
apareceram na Europa por volta do 
seculo XII. Foram introduzidos na 
música orquestral pelo compositor 
francês Lully*, em 1670. Berlioz* 
chegou a usar dezesseis tímpanos 
em seu Réquiem.

CARRILHÃO — É formado 
por barras afinadas percutidas por
baquetas ligadas a um teclado. 0

instrumento tem 27 teclas e sua di
gitação é semelhante à de um 
piano. Outro tipo de carrilhão é 
constituído por sinos percutidos 
pela mão ou por martelos. Come
çou a ser usado no Ocidente desde 
o século XVIII.

SINOS —  Têm forma tubular e 
medem de 2,5 a 6  cm de diâmetro 
e de 1,20 a 1,80 m de altura. São 
dispostos em grandes tubos suspen
sos, de afinação determinada, que 
o executante percute com um mar
telo.

XILOFONE —  É formado por 
37 lâminas de madeira, de tam a
nhos diversos, dispostas em fileiras 
horizontais. As lâminas estão liga
das a 43 tubos verticais de alturas 
diferentes (proporcionais à altura 
do som), que funcionam como cai
xas de ressonância. E tocado com 
duas baquetas ou martelos com ca
beça de ebonite, borracha ou ma
deira. No xilofone obtêm-se tri
nado, trêmulo, arpejo e repetição 
rápida da mesma nota. Na Dança 
Macabra, Camille Saint-Saens* uti
lizou o xilofone para sugerir o en
trechoque de ossos.

CELESTA — Com 49 teclas 
brancas e pretas, que formam qua
tro oitavas, assemelha-se a um 
piano, mas não possui cordas: o 
som é produzido em lâminas de 
aço dispostas horizontalmente e 
percutidas pelas teclas. Tem uma 
caixa harmonica de madeira e um 
pedal, utilizado para prolongar os 
sons. A celesta emite acordes sob 
a forma de arpejo e trinado. Inven
tada em Paris em 1886, por Victor 
Mustel (1815-1890), foi empregada 
pela primeira vez por Tchaikóvski* 
na suíte Quebra-Nozes.

VIBRAFONE —  É constituído 
por lâminas de aço percutidas por 
baquetas. Sob cad a  lâm ina  h á  um

tubo ressonador, que contém uma 
pequena hélice acionada por um 
dispositivo mecânico ou elétrico. 
Quando a hélice pára, o instru
mento produz um som metálico; se 
ela esta em movimento, o som as
sume um a vibração típica. Como 
cada ressonador amplifica a nota, 
a vibração prolonga-se por muito 
tempo. Derivado da marimba me
xicana, o vibrafone foi inventado 
nos Estados Unidos no início da 
década de 1920.

Som indeterminado

Os instrumentos de som indeter
minado são os que não produzem 
notas, mas ruídos.

TAMBOR — Formado por um 
cilindro de madeira ou metal em 
cujas extremidades estão esticadas 
duas peles que têm sua tensão regu
lada por um cordão. Quando uma 
das faces do tambor é percutida 
(geralmente com baquetas de ma
deira), a outra vibra por ressonân
cia. No tambor militar, duas cor
das de tripa são batidas contra uma 
das membranas. O tambor basco, 
pandeiro ou pandeireta, tem uma 
só membrana, presa a um aro de 
madeira. Nele podem ser introduzi
dos guizos, que ressoam quando o 
instrumento é percutido com a 

alma da mão. 0  bumbo (ou tam- 
or grande) foi adotado pelos com

positores clássicos no século

TRIÂNGULO — É uma pe
quena barra metálica de forma 
triangular percutida por uma ba
queta também metálica; seus sons
—  sempre agudos —  podem ser 
curtos e isolados ou formar uma 
cadeia (semelhante à do trinado) 
provocada por batidas rápidas e 
sucessivas. Já conhecido na Europa 
do século XV, só foi empregado pe
las orquestras duzentos anos de

pois. Mozart* utilizou-o na ópera 
O Rapto do Serralho.

PRATOS —  Discos de metal 
com cerca de 50 cm de diâmetro, 
são tocados com uma vareta ou 
chocados um contra o outro. No 
último caso, produzem uma sonori
dade que às vezes se sobrepõe a 
toda a orquestra. Também pode-se 
fixar um dos pratos a um suporte, 
fazendo o outro cair sobre ele, por 
meio de um pedal. Descendem dire
tamente dos címbalos (discos metá
licos, mas de diâmetro pequeno), 
empregados na música do Egito 
antigo, e introduzidos na Europa 
na Idade Média. Os pratos apare 
cem, por exemplo, nas óperas Ifigê
nia em Táuriae, de Gluck*, e Tan 
nháuser, de Wagner*.

TANTÃ — Também denomi
nado “gongo”, é um grande disco 
de metal (geralmente cobre), às ve
zes suspenso num suporte. E percu
tido por meio de uma baqueta com 
ponta revestida de feltro ou cortiça. 
E de origem chinesa.

CASTANHOLAS —  De ori
gem espanhola, são formadas por 
duas peças de madeira, fixadas no 
dedo polegar ou médio. Costumam 
ser batidas uma contra a outra. As 
castanholas foram usadas sobre
tudo por compositores de obras 
ambientadas na Espanha, como Bi 
zet* (Carmen) e Ravel* (Alborada 
dei Gracioso).

Além desses instrumentos, o se
tor de percussão de uma orquestra 
pode utilizar .putros recursos para 
obter “efeitos especiais” : chicote, 
bigornas, queixadas, latas, ca
nhões, etc.

VEJA TAM BÉM : ^Instrumentação 
Musical; Orquestração.
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Péricles

Liberdade, participação do 
povo, mesmos direitos e deveres 
eram os requisitos democráticos 
propostos por Aristóteles*.

A soberania é do povo. Cada ci
dadão detém uma parcela do po
der. Mas, para que possa exercer 
sua soberania, o povo deve estar re
gularmente constituído e represen
tado numa assembléia geral para 
os assuntos políticos e num tribu
nal para assuntos judiciários. Um 
conselho .escolhido dentre a assem
bléia forma um órgão especiali
zado, cuja função primordial é es
tudar e propor ao povo as questões 
a serem decididas. Enfim, um go
verno pelo povo e para o povo. 
Uma democracia*.

De certa forma, o sistema polí
tico introduzido em Atenas por Pé
ricles atendeu aos princípios de 
Aristóteles. Mas, dos 400 000 habi
tantes de Atenas, apenas 40 000 
gozavam o direito de participação 
(isto é, viviam numa democracia).

Formação

Péricles nasceu no século V a.C., 
por volta do ano 492. Aristocrata 
por parte de pai (Xântipo, desta
cado chefe ateniense que muito 
contribuiu para a derrota dos per
sas* na batalha de Mícale) e demo
crata por parte de mãe (Agarista, 
que tinha como avô materno Clís- 
tenes*, chefe do partido demociá- 
tico de Atenas e reformador das 
leis de Solon*), recebeu deles in
fluências que marcaram seu caráter 
e sua obra com originalidade.

Discípulo de Anaxágoras*, Da 
mon (seculo V a.C.) e Zenão* de 
Eléia, aos dezoito anos Péricles ini
ciou o serviço militar, que seria de
cisivo para seu futuro. A prepara
ção teórica, somada à prática 
militar, contribuiu muito para tor
ná-lo a principal figura de Atenas 
durante mais de três décadas.

Dono de um poder quase abso
luto, homem sério e grave, modesto 
no trajar e fino no trato (embora 
acusado de arrogância), Péricles 
conseguia manter a calma para 
atingir seus objetivos. Sua tranqüi
lidade de espírito chegava a extre
mos. “Em certa ocasião”, conta 
Plutarco*, “um insolente injuriou-o 
e insultou-o durante um dia inteiro, 
sem que ele respondesse uma só pa
lavra, mantendo-se em seu lugar, a 
expedir os negócios urgentes. Ao 
cair da tarde, retirou-se tranqüila
mente para sua casa, seguido do 
mesmo indivíduo, que continuava a 
insultá-lo. Ao chegar à porta, já  era 
noite. Chamando então um de seus 
escravos, ordenou-lhe que tomasse 
um a lanterna e conduzisse com 
todo cuidado aquele homem até 
sua residência.”

Político e administrador

Por volta de 463, Péricles come
çou a envolver-se na política. Em
bora tivesse sido um pouco ligado 
ao partido popular, depois de 
morto Aristides e expulso Temísto-

Grande administrador, político, guerreiro, orador, estadista : Péricles.

Preocupando-se com o embelezamento da cidade de Atenas, fez com que 
grande parte da população fosse útil à pátria. (Partenon e os Propileus.)

cies*, estando Cimon* fora da Gré
cia, acabou escolhendo o par
tido democrático como um meio 
para anular a influência e o prestí
gio político de seu rival Amon. 
Com o pretexto de que Amon man
tinha relações secretas com Es- 
parta, Péricles conseguiu até que 
este fosse expulso da pátria, fi
cando assim o partido popular se
nhor do campo, e ele proprio se
nhor do partido e do governo.

A maior preocupação de sua ad
ministração foi o embelezamento 
da cidade de Atenas. Acreditando 
importante transformá-la na mais 
bonita cidade do mundo, retirava 
parte das verbas recebidas dos alia
dos para custeio da guerra e empre
gava-a nas construções. Além de 
modificar a paisagem de Atenas, 
Péricles achava que as obras ti
nham um significado social: “.Ofi
cinas de toda espécie, funcionando 
ativamente, uma quantidade 
imensa de materiais alimentando a 
indústria e as artes, um movimento 
geral utilizando todos os braços vá
lidos, tais são os recursos incalcu
láveis que estas construções pro
porcionam já  aos cidadãos; e assim 
quase todos recebem do tesouro 
público o salário, que é devido ao 
trabalho honrado. Deste modo, tira 
a cidade de si mesma a substância 
e ao mesmo tempo o seu aformo- 
seamento”.

Sua preocupação primordial era 
fazer com que a maior parte da po
pulação fosse útil à pátria e partici
passe de seus bens: “ Pretendo ape
nas que a classe popular, que não 
pode viver sem trabalho, tenha 
também parte na distribuição das 
rendas públicas, para as quais 
igualmente concorre; eu não quero 
porém que elas alimentem a ociosi
dade e a preguiça, e, pois, emprego 
esses cidadaos na construção de 
grandes edifícios em que artistas de 
todo gênero por muito tempo acha
rão em que se ocupar. Compramos 
pedra, bronze, marfim, ferro, ouro, 
ebano e cipreste; uma multidão 
inumerável de obreiros, carpintei
ros, pedreiros, ourives, ferreiros, 
marceneiros, pintores, torneiros e 
bordadores está ocupada em mani- 
pulá-los. Os comerciantes maríti
mos, pilotos e marinheiros trans
portam por mar uma quantidade 
enorme de materiais; cocheiros e 
carreteiros transportam outros por 
terra. E cada profissão, como um 
exército, tem seus chefes, que diri
gem os trabalhadores sem ofício 
determinado, empregados segundo 
as necessidades do momento. Eu 
não faço mais do que concorrer 
para que todas as idades e condi
ções compartilhem a abundância 
que trabalhos tais espalham por 
toda a parte”.

O trabalho era muito grande

Íiorque, em 479, quando os persas 
oram totalmente afastados, Atenas 

ficou reduzida a destroços. Era pre
ciso, portanto, que se pensasse na 
segurança da cidade e que, através 
da reconstrução, lhe fosse devol
vido o prestígio de “ a mais bela ci
dade do mundo”.

O programa artístico de Péricles 
envolvia o sentido do belo, o pa
triotismo e a índole social de sua 
administração. Nesse esforço para 
afirmar o domínio de Atenas sobre 
o mundo grego, Péricles contou
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com a ajuda e a direção do artista 
Fídias*, seu amigo particular.

As praças e as ruas da cidade 
começaram a encher-se de pórticos, 
pinturas, esculturas, inscrições e 
colunas que sustentavam os troféus 
obtidos sobre os persas e os lacede- 
mônios, e as tripeças ganhas pelos 
atletas vencedores de jogos. O tea
tro de Dionisos, por exemplo, tinha 
capacidade para 30 000 pessoas; 
os propileus (portas da cidade) cus
taram enormes somas e foram de
corados com as obras de Fídias e 
Mirão (século V a.C.) em honra a 
Atena; no mesmo período foi cons
truído o Partenon, destinado às re
presentações musicais. Atenas 
transformou-se tanto, que o poeta 
Lísias costumava dizer; “ Insensato 
quem não deseja ver Atenas; insen
sato quem a vê e não a admira. 
Mais insensato ainda quem a vê, 
admira e a abandona”.

Soldado e orador

Notabilizado como administra
dor e político, Péricles destacou-se 
ainda por seus feitos militares. A 
maioria dos historiadores antigos 
elogia sua expedição ao Querso- 
neso, onde constituiu uma colônia 
de mil atenienses.

Ficaram célebres também as ba
talhas que travou contra os trácios 
e os espartanos, que haviam se 
aliado aos dórios contra os focea- 
nos. Mas sua vitória mais famosa 
ocorreu na batalha contra os sâ- 
mios: após nove meses de bloqueio 
e sítios (em que, segundo o historia 
dor Êforo, foram usadas pela pri 
meira vez máquinas de guerra), a 
cidade de Samos acabou renden
do-se. Despojados de todos os seus 
navios, os sâmios foram ainda 
obrigados a pagar altas somas — 
parte a vista, parte a prazo — , en
tregando reféns como garantia dos 
pagamentos. Orgulhoso de seu 
feito, Péricles costumava referir-se 
a essa batalha: “ Agamenon* gas
tou dez anos para levar de assalto 
uma cidade barbara e eu, em nove 
meses, apoderei-me da poderosa e 
rica cidade de Samos”.

Com essa vitória, Atenas tor
nou se mais influente do que era e 
passou realmente a ser a capital da 
Grécia e centro de todas as deci
sões políticas da época.

Péricles foi considerado também 
um dos grandes oradores da Anti
guidade. Num de seus discursos, 
transcrito por Tucídides*, ele diz: 
“ Nós excedemos todos os povos na 
arte de conciliar o gosto da elegân
cia com a simplicidade, a cultura 
de espírito com a energia física. As 
riquezas para nós não são meios de 
brilhar, mas de agir. Entre nós não 
é vergonha confessar a sua po 
breza, e sim nada fazer para sair 
dela. Nós consideramos o cidadão 
que se mostra estranho ou indife
rente à política não como amigo do 
repouso, mas como um inútil à so 
ciedade e à República”. Referin- 
do-se a Atenas, ele dizia: “Ouso di 
zer que Atenas, tomada em seu 
todo, é a escola da Grécia: conside
rada com relação aos indivíduos, 
reconhecer-se-ia que, entre nós, o 
mesmo homem se presta com ex
traordinária flexibilidade a situa
ções as mais diversas. Unida entre
todas as cidades existentes, Atenas,

posta à prova, é superior. Só ela 
pode combater um inimigo sem que 
se irrite com a derrota, e comandar 
súditos sem que eles se queixem de 
soberanos indignos”.

O fim

Por volta de 430, eclodiu em 
Atenas uma epidemia desconhe
cida, altamente contagiosa e mortí
fera, que dizimou a cidade, ma
tando milhares de pessoas.

A doença, somada aos peloponé- 
sios, que voltavam a ameaçar a re
gião, provocou desgosto nas mas
sas populares, cuja boa fé e 
ingenuidade os inimigos de Péricles 
procuraram explorar.

Dessa forma, Péricles acabou 
sendo destituído e novamente ree
leito para a direção de Atenas, con
seguindo vencer crises e opqpitores. 
De acordo com diversos historia
dores, Péricles sempre portou-se 
como um cidadão digno, admirado 
por todas as pessoas, orador, esta
dista, político, guerreiro e adminis
trador. “ Durante todo o tempo em 
que ele esteve à frente da adminis
tração, na época de paz, governou 
com moderação, cuidou da segu
rança do Estado e o levou ao fastí
gio do poder. N a época de guerra 
foi ainda ele quem revelou aos ate
nienses o segredo de suas forças” 
(T ucídides).

Perto de 429, Péricles contraiu a 
doença. Plutarco* transmitiu seus 
últimos momentos: “A doença não 
foi como para os outros, aguda e 
violenta. Era mais uma languidez 
crescente devorando pouco a 
pouco seu corpo e enfraquecendo 
seu espírito”.

O artista Fídias ajudou na reconstrução da cidade. do "Cortejo Panatenaico", friso do Partenon.)

VEJA TAM BEM : Democracia; 
Grécia Antiga; Helenísticas, Filo
sofias; Oratória.0  sentido do belo predominava sobre tudo. (Hermes, de Lisipo.)
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Perissodáctilos

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Perissodactyla 
Subordem: Hippomorpha 
Família: Equidae 
Gênero: Equus 
Subordem: Ceratomorpha 
Família: Tapiridae 
Gênero: Tapirus 
Família: Rhinocerotidae 
Subfamília: Rhinocerotinae 
Gênero: Rhinoceros 
Subfamília: Dicerorhiniae 
Gêneros: Dicerorhinus, Dice- 

ros e Ceratotherium

Os Perissodáctilos caracteri
zam-se pelo reduzido número de 
dedos, tanto nas patas dianteiras 
quanto nas traseiras, que sustentam 
todo o peso do corpo. Mamíferos* 
herbívoros, são desprovidos de 
clavícula; possuem caninos" bas
tante rudimentares (às vezes inexis
tentes) e mamas inguinais. Todas 
as espécies vivas estao reunidas em 
duas subordens: Hipomorfos e Ce- 
ratomorfos, com três famílias 
atuais no total.

Os primeiros Perissodáctilos 
apareceram no Período Eoceno, na 
América e Europa. Evoluíram rapi
damente e alcançaram a máxima 
diferenciação no Eoceno Superior. 
Ruminantes, alimentavam-se de fo
lhas tenras e viviam em bosques ou 
planícies. Os tapires atuais, por 
exemplo, levam um tipo de vida 
muito semelhante ao de seus ances
trais.

No começo da idade dos mamí
feros, os Perissodáctilos apresenta
vam inúmeras espécies. Hoje, redu
zem-se a três tipos: cavalos, tapires 
(ou antas) e rinocerontes.

C avalos e tapires

A subordem dos Hipomorfos é 
representada pela família dos Eqiií- 
deos*, dos quais atualmente apenas 
sobrevive o gênero Equus. Esses 
animais são caracterizados por lon
gas pernas monodáctilas, prestam 
grandes serviços à economia, pois 
fornecem força motriz, além de sua 
carne ser aproveitada na alimenta
ção.

Os Tapirídeos constituem a pri
meira família da subordem dos Ce- 
ratomorfos. São animais de corpo 
maciço, cujo comprimento varia de 
1,80 a 2,50 m, conforme a espécie. 
Têm cauda curta, cabeça longa e 
um a pequena probóscide, formada

Íiela uniao do lábio superior com o 
ocinho. As patas anteriores são te- 

tradáctilas, e as posteriores, tridác- 
tilas. Nos dois casos, o terceiro 
dedo é predominante. Considera
dos animais tímidos, passam o dia 
no interior das florestas, perto de 
cursos de água, vivendo isolada

mente ou em duplas. De cada ges
tação, que pode durar de treze a ca
torze meses, nasce apenas um 
filhote.

O tapir (Tapirus indicus) habita 
o Ceilao, Málaca, Sumatra e Bor- 
néu. E o maior representante da 
família; suas pernas são curtas, e 
possui pescoço pequeno, caracteri
zando-se por uma pelagem mar- 
rom-escura no corpo, e branco-pra- 
teada no dorso e no abdome. Os 
Tapirídeos americanos são meno
res e diferenciam-se por uma pela
gem castanha homogênea. A espé
cie Tapirus terrestris compreende 
diversas subespécies, das quais a 
mais conhecida é a anta, além do 
tapir dos Andes, tapir de Baird e 
tapir de Dow.

R inoceron tes

Os Rinocerotídeos formam a se
gunda família dos Ceratomorfos. 
Animais de corpo forte e pesado, 
cabeça grande, crânio curto e foci

nho comprido, possuem sempre um 
ou dois chifres (aglomerações de fi
bras) implantados sobre o focinho; 
o chifre anterior, mais desenvol
vido, pode atingir 1,50 m de com
primento. O labio superior pode 
terminar num apêndice digitiforme; 
as patas são tridáctilas, com predo 
minância do dedo mediano. A pele, 
dura, íspessa  e resistente, forma 
placas corneas. Possuem audição e 
olfato extremamente acurados e vi
são muito fraca.

Animais monogâmicos, vivem 
isolados ou em duplas, às vezes 
acompanhados de um filhote, cujo 
nascimento segue-se a uma gesta
ção de dezoito meses. São normal
mente pacíficos.

A família reduziu-se a cinco es-
fiécies, reunidas em duas subfamí- 
ia s : Rinocerotíneos (da Ásia) e Di 

cerorríneos (da África central e 
sul-oriental). Dos primeiros, as es
pécies mais conhecidas são o rino
ceronte de um chifre (Rhinoceros 
unicornis) —  animal de grandes

proporções, com uma pesada ar
m adura córnea, dividida em placas 
articuladas — e o rinoceronte de 
Java (Rhinoceros sondaicus).

As demais espécies da família 
estão agrupadas entre os Dicerorrí- 
neos. Todos eles possuem dois chi
fres córneos, e a pele não se divide 
em placas. Á espécie asiática é re 
presentada pelo rinoceronte de Su
m atra (Dicerorhinus sumatrensis), 
habitante das florestas e o menor 
deles. O chamado rinoceronte ne
gro (Diceros bicornis) é natural da 
África e atinge notáveis dimensões.

Mas o mais volumoso perisso- 
dáctilo vivo é o rinoceronte branco 
(Ceratotherium simun). Seus chi
fres têm um desenvolvimento for
midável; os anteriores, fortes e qua 
drangulares na base, podem atingir 
1,50 m de comprimento.

VEJA TAM BÉM : Eqüídeos; Ma 
míferos.

No passado havia numerosas espécies de Perissodáctilos, mas restaram apenas três: tapires, rinocerontes e cavalos. 
São grandes mamíferos herbívoros que vivem em várias regiões da Europa e da América.
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Pernambucana,
Insurreição

Os acontecimentos nordestinos 
de 1817 constituíram a primeira 
manifestação significativa de uma 
série de rebeliões que marcariam a 
passagem do Brasil do antigo sis
tema colonial português para os 
quadros do imperialismo* inglês.

A Inglaterra era a potência mais 
industrializada da época e, com o 
tratado de 1810 (que fixava em 
1596 o imposto de importação so
bre mercadorias inglesas, enquanto 
os próprios produtos portugueses 
eram taxados em 16% e os dos de
mais países em 24%), conseguira 
modelar o futuro da colônia portu
guesa, tornando-a dependente, im
portadora de manufaturados e es
pecializada na agricultura de 
exportação, cultivada por mão-de- 
obra escrava.

As tensões internas

A mudança da Corte para o Bra
sil em 1808 não provocara ne
nhuma transformaçao importante 
no panorama sócio-econômico da 
região. As tensões persistiam: de 
um lado, os monopolistas com am
plos poderes; de outro, a jun ta  da 
Real Fazenda, que recorria à inábil 
política de empréstimos públicos 
para cobrir os prejuízos causados 
pela corrupção e pela venalidade. 
Além disso, a escassez da produ
ção de gêneros de primeira necessi
dade, agravada pelas secas periódi 
cas da região, aumentava os 
conflitos. Pouco a pouco, pioravam 
as relações entre a aristocracia na
tiva e os antigos mercadores que 
articulavam o sistema colonial por
tuguês.

As reclamações endereçadas ao 
rei por muitos senhores de engenho 
solicitavam a extinção das compa
nhias de comércio pombalinas que 
atuavam na região e que represen
tavam barreiras à liberdade de co
mércio. Depois da  extinção do mo
nopólio exclusivo, “o monopólio de 
poucos tornou-se o monopólio de 
muitos” (no dizer dos queixosos).

Desde 1800 chegavam às câm a
ras da capitania de Pernambuco 
ofícios que denunciavam as articu
lações entre os ricos que, associa 
dos, compravam todo o gado para 
impor o preço que bem queriam. 
Assim, a carestia estava na base do 
movimento de massa que envolveu 
grande área nordestina e acelerou 
os mecanismos que desencadearam 
os conflitos de 18 17.

No Recife, por outro lado, come
çava a configurar se uma incipiente 
cam ada de comerciantes nacionais 
mais dinâmicos e prestigiosos, que 
participaram do evento de 1817. 
As velhas linhas legadas pelo mo
nopólio comercial português, por
tanto, não interessavam aos ingle
ses, aos ocupantes da grande 
lavoura ou à incipiente burguesia.

A forte seca de 1816, ocorrida 
num momento desfavorável da 
conjuntura econômica, acelerou a 
crise. As tensões sociais e políticas O governador de Pernambuco escondeu-se na Fortaleza de Brum; capitularia depois, sem oferecer resistência.

Os líderes da Insurreição, como o Padre Miguelintio.

da região transformaram-se, então, 
em revolta armada.

As forças externas

Enquanto a Europa oscilava en
tre o liberalismo* e o autorita
rismo*, os Estados Unidos viviam 
uma fase de relativa elaboração de
mocrática. Esse contraste, asso
ciado aos interesses comerciais 
norte-americanos na América do 
Sul, acabou por refletir-se nos líde
res revolucionários nordestinos, 
que procuravam modelos externos 
para desenvolver suas ações.

Outras forças externas chega
vam a agir diretamente, no Nor
deste, através dos agentes comer
ciais, militares ou consulares das 
potências mais ativas (Inglaterra, 
Estados Unidos e França), deterio
rando as relações entre a aristocra
cia nativa e os antigos mercadores 
coloniais.

A dependência brasileira em re
lação à Inglaterra estava definida, 
sobretudo devido aos tratados de 
comércio de 1810. Isso, somado à 
coincidência de interesses econômi
cos entre os ingleses e os grandes 
proprietários rurais — os dois gru 
pos queriam se livrar de Portugal 
e de relações comerciais arcaicas 
— , levou a uma cumplicidade tá
cita da Inglaterra. Algumas das 
maiores articulações entre revolu
cionários do mundo ibero-ameri- 
cano ocorreram em Londres, onde



288 Pernambucana, Insurreição

Domingos José Martins (representante do comércio), José Luís Mendonça (da magistratura) e Gervásio Pires Fer
reira (do Conselho de Estado): alguns dos homens que constituíram o Govemo Provisório revolucionário.

se podia contar com apoio finan
ceiro e militar, e com auxílio de ins
tituições supranacionais acoberta
das pela maçonaria*.

A intensa importação de idéias 
francesas, a infiltração no Nordeste 
de comerciantes europeus e dos Es
tados Unidos e a influência dos 
movimentos emancipacionistas da 
América espanhola acabaram ace
lerando todas estas contradições, 
refletidas em conflitos e insurrei
ções.

Quando o processo atingiu pon
tos profundos do Nordeste, a aris
tocracia nativa procurou modelos e 
contatos externos, baseando-se so
bretudo no exemplo dos Estados 
Unidos. Uma das primeiras medi
das dos insurretos de 1817 foi 
enviar uma carta ao presidente 
americano oferecendo ‘liberdade 
absoluta de comércio convosco” e 
lembrando “vossa brilhante revolu
ção, que procuramos imitar” . Le
vou-a Antônio Gonçalves da Cruz, 
o mulato Cabugá, encarregado de 
“pedir auxílio e oferecer aos comer
ciantes americanos, por vinte anos, 
os gêneros de Pernambuco livres de 
direitos”.

A Revolução

A Insurreição de 1817 vai além 
de seus próprios limites cronológi
cos ( 6  de março a 19 de maio): 
mesmo antes do primeiro motim, a 
fermentação revolucionária já  vi
nha se desenvolvendo. Tanto que, 
na eclosão do movimento, as bem 
elaboradas proclamações do Go
verno Provisório instalado no Re
cife já  articulavam perfeitamente as 
várias categorias — agrícolas, co
merciais, militares e eclesiásticas.

Há indícios de que a data para 
a eclosão do movimento havia sido 
m arcada para o dia 16 de março. 
No entanto, uma denúncia feita ao 
desembargador José da Cruz Fer
reira, em 1 .° de março, alertou as 
autoridades e precipitou medidas 
repressivas. Convocou-se para o 
dia 6 , na Fortaleza de Cinco Pon
tas, no Recife, um Conselho de 
Guerra. Paralelamente, foram deti
dos vários líderes civis. Mas no 
mesmo dia eclodiu um motim mili
tar, sob a liderança dos capitães 
José de Barros Lima (vulgo Leão 
Coroado) e Pedro da Silva Pe- 
droso, e dos tenentes Antônio Hen- 
riques e José Mariano de Albuquer
que Cavalcanti. Ao saber disso, o 
governador refugiou-se na Forta
leza de Brum, onde capitularia 
pouco depois, sem oferecer resis
tência.

No dia seguinte, o golpe consoli
dou se com a constituição de um 
Governo Provisório encabeçado 
por Manuel Correia de Araújo, re
presentante da agricultura; Domin
gos José Martins, do comércio; Pa
dre João Ribeiro, do clero; José 
Luís de Mendonça, da magistra
tura; e Domingos Teotônio Jorge, 
das Forças Armadas. Eram secre 
tariados pelo Padre Miguelinho* e 
assessorados por um Conselho 
composto por Antônio de Morais e 
Silva, José Pereira Caldas, o Deão 
Bernardo Luís Ferreira Portugal, 
Gervásio Pires Ferreira e o ouvidor 
de Olinda, Antônio Carlos Ribeiro 
de Andrada*.

O objetivo do governo revolucio

nário era o sistema republicano; 
nova bandeira, novos tratamentos e 
novos costumes seriam implanta
dos.

No texto (possivelmente de auto
ria de Antônio Carlos) que o Go
verno Provisório enviou a todas as 
Câmaras das comarcas que forma
vam a antiga capitania, delimita- 
vam-se os poderes do Governo 
Provisório da República de Per
nambuco, vigentes enquanto não se 
conhecesse a Constituição elabo
rada pela Assembléia Constituinte 
a ser convocada.

Dentre os princípios estabeleci
dos pela lei orgânica destacava-se 
o da liberdade de pensamento (“É 
proibido a todos os patriotas o in 
quietar e perseguir alguém por mo
tivo de consciência”) e o de liber
dade de imprensa (sendo vedados, 
porém, os ataques à Igreja, à Cons
tituição, etc.). A religião era a cató
lica romana, sendo as outras “tole
radas” .

O último artigo limitava o pe
ríodo de vigência do Governo Pro
visório dentro do prazo de ultima
ção da Constituição do Estado. Se 
a Assembléia Constituinte não 
fosse convocada dentro de um ano 
ou se a Constituição não estivesse 
concluída no espaço de três anos, 
entraria “o povo no exercício da 
soberania para delegar a quem me
lhor cumpra os fins de sua delega
ção”.

Outra importante medida foi a 
abolição do alvará de 2 0  de setem
bro de 1812, que incidia na esfera 
da tributação, sobretudo da carne, 
de loja de fazendas e molhados, 
embarcações, etc. No que se referia 
aos estrangeiros, seriam considera
dos “patriotas” os “europeus na
turalizados e estabelecidos” que 
comprovassem sua adesão ao “ par
tido da regeneração e liberdade’ .

No fim do primeiro mês revolu
cionário, diante do perigo do des
membramento da  revolução em 
Pernambuco e na  Paraíba, o Padre 
João Ribeiro escrevia sobre a ne
cessidade de melhor articulação en
tre estas duas capitanias, o Rio 
Grande do Norte e Ceará, que de
veriam formar um a só República.Dos costumes às bandeiras, tudo seria diferente no movimento de 1817
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Enquanto isso, o movimento ia 
se espalhando interna e externa
mente. N a Paraíba, começou em 
Itabaiana, sob a liderança de 
Amaro Gomes Coutinho. A 16 de 
março atingiu a capital. No Rio 
Grande do Norte, o movimento so
mente se caracterizou a 28 de 
março, sob a liderança jie  André de 
Albuquerque M aranhão, um se
nhor de engenho.

Dois importantes emissários fo
ram enviados ao Ceará e à Bahia. 
O Padre José Martiniano de Alen
car (pai do escritor homônimo) en- 
carregou-se da primeira missão. 
Entretanto, foi detido no Crato. 
José Inácio Abreu e Lima (o Padre 
Roma*) foi preso pela polícia do 
conde dos Arcos*, antes de chegar 
à Bahia. Levava sessenta cartas 
(assinadas por Domingos José 
Martins e pelo Governo Provisó
rio) para serem entregues a patrio
tas baianos. Foi fuzilado.

O Cabugá e Domingos Pires 
Ferreira foram para os Estados 
Unidos; Félix Tavares de Lima, a 
Buenos Aires; e também à Ingla
terra foram enviados emissários. A 
revolução começava a se afirmar.

A repressão

Da Bahia, o conde dos Arcos 
mandou por terra tropas comanda
das pelo Marechal Cogominho de 
Lacerda, e, por mar, um brigue, 
uma corveta e uma escuna, sob o 
comando do Capitão Rufino Pires 
Batista, com o objetivo de bloquear 
o Recife e os portos adj acentes, do
minados pelos revolucionários.

Alguns núcleos conseguiram 
manter boa resistência. Os rebeldes 
de Serra Raiz, por exemplo, reco 
lheram-se em locais de difícil 
acesso, e só se renderam a 30 de 
maio.

No dia 19 de março, a vila de 
Recife amanheceu abandonada pe
los revolucionários, que preten
diam construir no interior uma Re
pública de lavradores. Nessa fuga, 
o Padre João Ribeiro acabou suici
dando-se.

A repressão tornou-se cada vez 
mais violenta. Em Salvador, foram 
fuzilados Domingos José Martins, 
José Luís de Mendonça e o Padre

Miguelinho. No Recife, a comissão 
militar mandou enforcar Domingos 
Teotônio Jorge, José de Barros 
Lima, o Padre Pedro de Sousa Te- 
nório e Antônio Henriques. Na Pa
raíba foram executados Amaro 
Gomes Coutinho (o “ Vieira”), Iná
cio Leopoldo de Albuquerque e 
M aranhao, o Padre Antônio Pe
reira de Albuquerque e muitos ou
tros.

Mais tarde, a comissão militar 
formada foi substituída pelo Tribu
nal de Alçada, presidido pelo de
sembargador Bernardo Teixeira, 
que manteve um a linha rígida. Por 
outro lado, o Governador Luís do 
Rego Barreto passou a adotar uma 
política mais branda em relação 
aos acontecimentos de 1817, prin
cipalmente porque começava a 
compreender as raízes da insurrei
ção. Assim, passou a desenten
der-se com o desembargador.

Em fevereiro de 1818, Dom 
João* VI ordenou o encerramento 
da devassa, libertando os réus sem 
culpa formada. Os outros (117) fo
ram enviados para os cárceres. 
Posteriormente, alguns dos detidos 
obtiveram perdão real; outros fale
ceram nas cadeias e os restantes fo
ram libertados pelo afrouxamento 
da estrutura do Reino Unido, pro
vocado pela Revolução Constitu- 
cionalista de 1820, em Portugal.

Do ponto de vista dos revolucio
nários, 18 17 representou uma pri
meira tentativa de libertação polí
tica, que atenderia principalmente 
aos interesses das camadas domi
nantes nacionais (mercadores, aris
tocracia rural, militares e clero). A 
composição do Governo Provisó
rio refletiu com bastante clareza os 
esforços de integração, no sentido 
de definir-se uma elite liberal na
tiva. A descolonização em relação 
a Portugal deveria ser feita sem al
terações profundas na estrutura bá
sica da sociedade (pretendia-se 
conservar a mão-de-obra escrava, 
por exemplo).

VEJA TAM BÉM : Brasil (H istó
ria): Colonização; Independência 
do Brasil; Pedro I; Primeiro R ei
nado no Brasil.

A sentença mais freqüente nos primeiros julgamentos foi a pena de morte.

Pernambuco é um dos Estados mais povoados do Brasil. As maiores con
centrações populacionais ocorrem na zona litorânea (em cima) e no Agreste.

nos, como o São Pedro, o Pajeú e 
o Moxotó, todos intermitentes. 
Com nascente na Borborema, 
acham-se várias bacias isoladas na 
porção oriental, entre elas a do Ca- 
pibaribe, a Ipojuca e a Una.

Clima e vegetação

O clima predominante é o tropi
cal com baixa amplitude térmica e 
médias mensais que oscilam entre 
26 e 31° C. Em áreas restritas, 
como Garanhuns, a altitude deter
mina médias térmicas inferiores. 
Existem duas áreas pluviométricas 
bem definidas: a orla litorânea 
(com índices em torno de 1 500 
mm anuais) e o planalto nordestino 
(com chuvas escassas, em geral 
abaixo de 600 mm anuais). Esses 
condicionamentos de ordem climá
tica, particularmente o regime de 
chuvas, são responsáveis pela exis
tência de três paisagens botânicas 
que se apresentam bem definidas: a 
Zona da Mata, o Agreste e o Ser
tão.

A Zona da M ata corresponde à 
faixa paralela ao litoral, clima tro
pical úmido e índices pluviométri- 
cos que variam de 1 0 0 0  a 2  0 0 0  

mm anuais. Essa umidade foi em 
grande parte responsável pela for
mação da mata Atlântica, pratica
mente devastada em conseqüência 
da agricultura canavieira.

Na região da Borborema, tendo 
a leste a Zona da Mata úmida e a 
oeste o Sertão semi-árido, predo
mina uma paisagem de tran
sição regionalmente denominada 
Agreste. Sofrendo as conseqüên-

SUM A RIO

Localização: nordeste brasileiro 
Limites: Paraíba e Ceará (N); oceano 

Atlântico (L); Alagoas e Bahia (S) 
e Piauí (O)

Superfície: 98 281 km2 
População: 5 140 640 habitantes 

(censo de 1970)
Cidades principais:

Recife (1 060 751 hab. — capital); 
Olinda (196 342 hab.); e Caruaru 
(142 653 hab.); censo de 1970 

Rodovias: 29 279 km (1973) 
Ferrovias: 1 129 km (1973)

No relevo do Estado de Pernam
buco predomina o planalto nordes
tino, de terrenos cristalinos e repre
sentado pela serra da Borborema 
(onde aparecem as maiores altitu
des) e pelo pediplano geral do Nor
deste, na depressão do rio São 
Francisco. Ao norte, os terrenos 
cristalinos acham-$e capeados pór 
sedimentos formando as chapadas, 
das quais a mais importante é a do 
Araripe. Na porção oriental, as ter
ras baixas constituem a planície 
costeira, com praias, dunas, man
gues e tabuleiros. Ao sul, Pernam
buco é separado da Bahia pelo 
curso médio-inferior do rio São 
Francisco, que possui como afluen
tes uma série ae rios pernambuca-
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cias do clima semi-árido, as preci
pitações nessa microrregião sao, no 
conjunto, escassas. A vegetação 
nessas áreas adquire um aspecto 
raquítico e espinhento. Nos sopés 
de encostas e vales fluviais, que o 
nordestino denomina de “brejos” 
ou “pés-de-serra”  e onde existiam 
“m anchas” de florestas, o clima é 
tropical semi-úmido.

No sertão (área do centro oci
dental do Estado), predomina 
clima semi-árido, caracterizado por 
índices pluviométricos abaixo de 
600 mm anuais e chuvas irregular
mente distribuídas. Nessa região 
domina a caatinga, vegetação ar
bustiva muito rica em cactaceas e 
bromeliáceas. Durante as estia- 
gens, a vegetação perde todas as fo
lhas e a paisagem torna-se monó
tona e pobre.

O povo e a economia

Com 53,44 habitantes por km 2  

(dado de 1970), Pernambuco colo
ca-se entre os Estados mais povoa
dos do Brasil. A área de maior con
centração populacional é a Zona 
da Mata, cuja densidade chega a 
ultrapassar cem habitantes por 
km 2. No mesmo caso estão os 
“brejos” e “ pés-de-serra” do 
Agreste. No Sertão, a densidade é 
de aproximadamente 25 hab./km 2; 
é no centro-sul do Estado que apa
recem os maiores vazios populacio 
nais; ali, a densidade chega a ser 
inferior a dez hab./km 2. O censo de 
1970 mostrou que Pernambuco co- 
loca-se entre os Estados mais urba
nizados do Brasil, pois 54,47% da 
população vivem em áreas urba
nas. No planalto, há grande inci
dência de caboclos, enquanto na 
Zona da Mata predominam negros 
e mulatos.

A  agricultura constitui a base 
econômica pernambucana. Dos 
produtos agrícolas comerciais des
tacam-se a cana-de-açúcar, o algo
dão e a banana, entre outros.

Através da exploração da cul-
Durante muito tempo, a cidade de Olinda (em cima) foi o centro polarizador 
de Pernambuco. Mais tarde, seria suplantada por Recife, a capital.

tura canavieira, a Zona da M ata foi 
ocupada e povoada. A cana-de- 
açúcar, introduzida na região pelos 
portugueses, encontrou, entre ou
tros fatores favoráveis, a presença 
do solo massapé. Penetrando pelos 
vales fluviais, monopolizou as me
lhores terras e o espaço foi sendo 
organizado com base na grande 
propriedade e no sistema agrícola 
de plantation. Ainda na segunda 
metade do século XX, a paisagem 
da Zona da M ata é marcada pela 
monocultura canavieira e as técni
cas utilizadas são basicamente as 
mesmas do passado colonial. 
Atualmente, a produção de cana do 
Estado é a segunda do país, repre
sentando 13% do total.

O algodão é cultivado nas áreas 
menos úmidas do Agreste. Nas 
mais úmidas, desenvolve-se a agri
cultura de subsistência, em peque
nas propriedades e voltada exclusi
vamente para o consumo interno. 
Os principais produtos são man
dioca, milho, feijão e frutas, entre 
outros. A palma forrageira é cada 
vez mais cultivada, associada à pe
cuária.

Não somente no interior per
nambucano, mas em todo o Sertão 
nordestino desenvolve-se a pecuá
ria extensiva, principalmente a 
criação do gado bovino, base da 
economia sertaneja. A carne e o 
couro abastecem o mercado consu
midor, representado pela Zona da 
Mata.

A pecuária intensiva, por outro 
lado, desenvolve-se no Agreste, 
junto aos centros urbanos e voltada 
principalmente para a produção de 
leite. Além do gado bovino, desta- 
cam-se ainda os rebanhos de suí
nos, muares, eqüinos, caprinos, 
ovinos e asininos. Da mesma forma 
que a agricultura, também a pecuá
ria (com raras exceções) é rudimen
tar, com gado de pouco peso e 
couro de má qualidade.

Na indústria extrativa vegetal 
destaca-se a fibra de caroá, de 
grande valor na produção têxtil.
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A pecuária extensiva, principalmente a criação do gado bovino, é a base da economia do Sertão nordestino.

Outros vegetais de importância 
econômica para o Estado são an
gico, carnaubeira, paineira e ca
jueiro, entre outros. Na indútria ex- 
trativa animal, a pesca, embora 
sustente milhares de indivíduos no 
litoral, é realizada com técnicas 
primitivas. E o fosfato, extraído em 
Olinda, é o principal produto mine
ral de Pernambuco. Em pequena 
escala são encontrados ainda ouro, 
sal marinho, calcário, gipsita e dia- 
tomita.

Na indústria de transformação, 
os produtos alimentares e, particu
larmente, o açúcar são responsá
veis pela maior parcela da renda

ferada no Estado de Pernambuco, 
eguem-se as indústrias têxtil (be- 

neficiamento, fiação e tecelagem^, 
de bebidas, química e outras. Pro
ximo à capital concentra-se a 
maior parte aas indústrias, com ex
ceção da canavieira. A Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco for
nece a energia elétrica necessária 
ao desenvolvimento industrial do 
Estado.

Por intermédio do porto de Re
cife, que possui ótimas condições 
técnicas, a maior parcela do açucar 
produzido é exportada. Além do 
açúcar, escoam-se também tecidos, 
álcool, cimento, óleos vegetais; en
tre outros produtos. Entre os varios 
produtos importados pelo Estado 
de Pernambuco os principais são: 
manufaturados, trigo e combustí
veis líquidos.

VEJA TAM BÉM : Açúcar; Brasil 
( História ) ;  Capitanias Hereditá
rias; Holandês, Domínio; Nordeste 
Brasileiro; Pernambucana, Insur
reição; Recife. A cultura do açúcar favoreceu a ocupação e o povoamento da Zona da Mata.

Perón

Conservador ou revolucionário, 
nacionalista irredutível ou popu
lista conciliador, Juan Domingo 
Perón foi considerado um líder de 
tendências relativamente imprecisas 
que, a partir do início dos anos de 
1940 e durante pelos menos três dé
cadas, reuniu a maior força política 
da Argentina*. Construído à ima
gem de seu líder, o movimento pe
ronista baseou-se em amplos e di
versos grupos sociais, embora 
retirando da classe trabalhadora 
sua principal sustentação.

Perón nasceu a 8  de outubro de 
1895 em Lobos, província de Bue
nos Aires. Pertencia a uma família 
de pequenos proprietários de terra, 
imigrada da Sardenha, e cujo nome 
original seria Peroni. Entrou para 
a escola militar aos dezesseis anos 
e teve ascensão rápida na carreira. 
Chegou a capitão em 1924 e gra- 
duou-se pela Academia Militar Na
cional. Em 1936, já  recebia um 
posto no exterior: o de adido mili
tar no Chile. De 1939 a 1941, che
fiou um missão militar argentina 
na Europa, onde sofreu influência 
do fascismo*, que marcaria sua 
atuação política.

Ao voltar, estudou teoria polí
tica, escreveu livros e deu aulas de 
história militar. A Argentina dessa 
época estava muito ligada à Ingla
terra (60% dos investimentos es
trangeiros eram de origem inglesa 
em 1942), embora mantivesse uma 
posição de neutralidade formal em 
política externa. A dependência 
econômica do exterior e as influên
cias ideológicas da “falange” 
(Guerra Civil Espanhola*) e do fas
cismo favoreceram o desenvolvi
mento de uma corrente naciona
lista de extrema direita. Nela 
sobressaiu o GOU (Grupo de Ofi- 
ciales Unidos), do qual o Coronel 
Perón era um dos líderes.

A Segunda* Guerra Mundial 
agravou os efeitos da situação de 
dependência econômica. Havia 
uma pressão dos Estados Unidos 
para que a Argentina se alinhasse 
contra os países do Eixo. No plano 
interno, aumentavam os preços, a 
especulação e o descontentamento. 
Em 1943, o Presidente Ramón 
Castillo (1873-1944), ligado à oli
garquia nacional neutralista, indi
cou para sucedê-lo Patrón Costas, 
grande proprietário de terra ligado 
aos grupos financeiros britânicos.

Era o momento de ação para o 
GOU: a 4 de junho desse ano, os 
oficiais desse grupo depuseram 
Castillo e colocaram na presidên
cia o General Pedro Ramírez. Pe
rón recebeu a direção do Departa
mento Nacional do Trabalho.

Formação das bases

Perón teve atuação destacada 
desde os primeiros dias após o 
golpe de Estado, dedicando-se à 
criação de um movimento traba
lhista ligado ao governo. Na prá
tica, isto significou conquistar as 
massas trabalhadoras para a lide
rança do próprio Perón.
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Em fevereiro de 1944, Perón ad
quiriu mais poderes no governo: 
além do Departamento do Traba
lho, assumiu o Ministério da 
Guerra e a vice-presidência. Nesse 
momento criou leis trabalhistas e 
sociais (extensivas ao campo atra
vés do Estatuto do Peão), instituiu 
fundos de previdência social e or
ganizou sindicatos fortes nos fri
goríficos e plantações de cana. Os 
salários subiram. A pressão de se
tores conservadores contra essas 
medidas levou um grupo de oficiais 
a promover um golpe de Estado: a 
9 ae outubro de 1945, eles exigiram 
a renúncia de Perón a todos os car
gos e o prenderam na ilha de 
Martin Garcia.

Logo em seguida, organizou-se 
um movimento de apoio a Perón, 
em cuja direção salientou-se a jo 
vem Eva Duarte (que se casaria 
com o líder). Usando os microfones 
da Rádio Belgrano de Buenos Ai
res e percorrendo sindicatos, ela 
convocava os trabalhadores a par
ticipar de uma reação ao golpe.

Antes do cair da tarde de 17 de 
outubro, uma multidão de gente 
humilde — os descamisados — in
vadiu o centro de Buenos Aires pe
dindo a volta de Perón. A manifes
tação teve sucesso: o líder foi 
libertado e cinco meses depois era 
eleito presidente, iniciando a era do 
“justicialismo” (peronismo).

Embora em sua fase inicial so
fresse alguma influência do fas- 
cimo, o justicialismo não teve, po
rém, difinição ideológica precisa. 
Apresentou-se como uma “terceira 
posição”, que rejeitava o capita
lismo* e o comunismo*, e apre
goava a justiça social, a indepen
dência econômica e a soberania 
nacionais. Propôs a substituição 
da oposição entre as classes pela 
colaboração (nisso, assemelha-se 
ao corporativismo*), esvaziando 
assim a função política dos sindica
tos, que entretanto exerceram im
portante papel de apoio ao go
verno. O Exército e a Igreja 
somavam-se (a princípio) ao apoio 
dos trabalhadores. Perón e Evita 
procuravam acentuar os elementos 
emocionais da adesão dos traba
lhadores, agindo no sentido de re
forçar uma imagem de amor e dedi
cação pelos humildes.

A contribuição de Eva Duarte de 
Perón* foi decisiva para dar ao mo
vimento um cunho quase religioso, 
que resultaria na consagraçao do 
casal como benfeitor do povo e do 
país. Filha de um estancieiro de 
Los Toldos (aldeia de índios nos 
pampas), Eva casou-se com Perón, 
líder a 26 de outubro de 1945, uma 
semana depois da “marcha dos 
descamisados”, por ela inspirada. 
Organizou a Fundação Eva Perón, 
dedicada a auxiliar os necessitados, 
e construiu dois conjuntos habita
cionais populares perto de Buenos 
Aires. Distribuía máquina de cos
tura, bicicletas, pães, doces e garra
fas de sidra entre os pobres. Cha
mavam-na de “ Dama da Espe
rança” e “ Santa Evita”.

A era justicialista

Nos primeiros anos do governo 
peronista houve condições de man
ter uma situação econômica de 
abundância, garantindo a adesão

popular. Graças à Segunda Guerra 
Mundial, o país exportara produtos 
agropecuários por bons preços du
rante vários anos e acumulara divi
sas por causa da impossibilidade 
de importar manufaturados (o que 
era ainda um incentivo à industria
lização, para substituição desses 
produtos). As boas colheitas argen
tinas e simultaneamente a procura 
de alimentos pelos países que sofre
ram com a guerra permitiram que 
essa situação perdurasse até por 
volta de 1950. Perón mantinha 
uma política de altos salários, que 
não prejudicava os patrões, pois os 
aumentos salariais recaíam sobre 
os preços, acentuando a tendência 
inflacionista desse período.

Com todos esses fatores favorá
veis à sua imagem, o presidente 
sentia-se à vontade para exercer um 
rígido controle político, realizado 
através da estrutura sindical cen
tralizada na CGT (Confederación 
General dei Trabajo, que reunia 
milhões de trabalhadores sindicali
zados). Sua política econômica dis- 
tin guia-se pelo intervencionismo 
estatal e pela nacionalização dos 
serviços públicos. Tomou medidas 
no sentiao de criar-um a indústria 
nacional, financiada pelos ganhos 
agrícolas. Criou para isso o Insti
tuto de Promoção do Intercâmbio, 
que comprava a preços baixos a 
produção nacional de cereais e car
nes, vendendo-a no exterior por 
preços bem mais altos, em libras 
esterlinas.

Em 1947, entrou em vigor um 
plano qüinqüenal que só foi apli
cado até o ano seguinte, quando a' 
situação econômica começou a re
gredir: surgia um desequilíbrio en
tre a expansão industrial e a agrí-

Juan Domingo Perón: trinta anos de populismo na República argentina. cola. A mão-de-obra rural, atraída

Evita, mulher do líder, desenvolveu ininterrupta campanha a fim de manter o apoio popular para o peronismo.
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pelas fábricas, escasseava. Os pre
ços baixos pagos pelo governo de- 
sestimulavam a produção agrícola, 
cuias exportações passariam a di
minuir, vindo as reservas de divisas 
e os salários reais. Apesar de tudo, 
em 1951 Perón foi reeleito, mas a 
candidatura de sua mulher à vice- 
presidência sofreu o veto do Exér
cito. A morte de Evita (1952) agra
vou o pessimismo dos que sofriam 
com salários baixos e más colhei
tas. Perón não falava em conforto 
e bem-estar, mas convocava o povo 
a produzir, ao mesmo tempo que 
bloqueava os salários.

A orientação do governo mudou 
no segundo plano qüinqüenal, para 
1953/1957: passou a dar mais aten
ção à agricultura e à pecuária e a 
recorrer aos investimentos estran
geiros para cumprir o program a in
dustrial. Isso contribuiu para aba
lar o prestígio político de Perón: os 
industriais nacionais sentiram-se 
ameaçados pelos investidores ex
ternos; estes temiam a força da 
CG T; os trabalhadores sofriam a 
compressão da baixa do salário 
real; e os proprietários de terra, 
embora tivessem agora alguns estí
mulos, eram inimigos tradicionais 
do peronismo. Além de tudo, Perón 
se incompatibilizara com a Igreja, 
causando uma crise que terminou 
com sua excomunhão. Comercian
tes, membros da classe média, estu
dantes e intelectuais perseguidos 
pelo regime, setores nacionalistas e 
católicos das Forças Armadas co
locaram-se contra ele. Preparava-se 
um golpe militar. Alguns setores da 
CGT fiéis ao líder procuravam 
pressioná-lo para armar milícias 
populares. Mas esse não era o obje
tivo de Perón, cuja política sempre 
se orientara em grande parte no 
sentido de neutralizar as massas.

Um golpe militar das três Armas 
obteve sucesso em 16 de setembro 
de 1955. Perón foi deposto e refu- 
giou-se na canhoneira Paraguay, 
para depois exilar-se na Espanha.

Uma força latente

Como saldo do período pero
nista, ficara uma mudança funda 
mental nas relações entre a oligar
quia e as massas populares: os 
trabalhadores urbanos aumenta
ram consideravelmente em número, 
adquiriram experiência política, or
ganização e consciência de sua 
força. Mas o principal legado de 
Perón foi a efetiva incorporação da 
classe trabalhadora como protago
nista na vida política argentina.

O peronismo permanecia como 
força latente. Nas eleições de 1962, 
conquistou 44 das 8 6  cadeiras do 
Congresso e nove das catorze go- 
vernadorias de províncias. Mas o 
Exército ocupou La Plata (capital 
da província de Buenos Aires, onde 
o peronismo também vencera) e 
apresentou ao Presidente Arturo 
Frondizi (1908- ) uma ordem 
de intervenção nas cinco províncias 
mais importantes onde os peronis
tas haviam vencido. O golpe consu
mou-se em seguida, com a deposi
ção de Arturo Frondizi.

A volta de  Perón

Em 1972, depois de dezessete 
anos de exílio, Perón recebeu per-

Um golpe militar das Três Armas obteve 6xito em 1955. Perón foi deposto 
e seu busto pisoteado em praça pública. Passaria 18 anos no exilio.

Voltando à Argentina, "El Viejo" foi aclamado por todo o povo. Iniciava-se 
uma nova fase do peronismo (na foto. com Lopez Rega e "Isabelita").

missão para voltar à Argentina, 
ante a promessa do governo de 
Alejandro Lanusse de realizar elei
ções livres. Perón_ indicou como 
candidato à presidência da Repú
blica o dirigente justicialista Héc- 
tor Cámpora (1909- ). O movi
mento peronista obteve uma grande 
vitória eleitoral e Cámpora assu
miu o governo, ao qual renunciou, 
no entanto, menos de dois meses 
depois. Novas eleições presiden
ciais foram convocadas e Perón 
teve sua candidatura a presidente 
lançada pelo movimento justicia
lista; como vice-presidente figurava 
sua terceira mulher — Isabelita 
(1931- ). Novamente os pero
nistas foram vencedores e Perón 
assumiu a presidência no dia 1 2  de 
outubro de 1972.

O país que Perón encontrou no 
seu novo mandato era substancial
mente diferente do que ele conhe
cera no início de sua carreira polí
tica, apresentando agorá um_novo 
quadro político-soçial-econômico 
bastante complexo.

A penetração do capital interna
cional se intensificara, dividindo e 
enfraquecendo a burguesia nacio
nal. Por outro lado, o movimento 
operário tornara-se mais comba
tivo e a CGT, organizada nos ve
lhos moldes corporativistas, já  não 
atendia às suas necessidades. As
sim, a divisão entre as organiza
ções sindicais e as “comissões de 
fábrica” tornava-se cada vez mais 
profunda. Ao mesmo tempo, ne
nhum partido político era capaz de 
canalizar a força das mobilizações 
operárias: a  direita tradicional 
mostrou-se alarmada com a inten
sificação da abertura econômica 
para países socialistas.

A oligarquia latifundiária e os 
representantes das empresas multi
nacionais, por sua vez, inquieta
ram-se com as medidas no campo 
social. As próprias fileiras justicia- 
listas foram atingidas pelo clima de 
radicalização política: de um lado, 
encontrava-se o poderoso grupo 
conservador (sindicalistas, milita
res, latifundiários e industriais); de 
outro, a Juventude Peronista, de es
querda e extrema esquerda (estu
dantes e intelectuais).

Esse é o guadro político que per
maneceu ate a morte de Peron a 1.° 
de junho de 1974.

A ascensão de Maria Esteia 
Martínez de Perón (Isabelita) à pre
sidência, aprofundou as divisões no 
interior do movimento peronista. 
De um lado, estava a burocracia 
sindical que servia de apoio ao go
verno de Isabelita e, de outro, as 
várias organizações peronistas de 
esquerda que se colocam numa 
clara posição contestatória.

Essa situação deteriorou-se com 
a oposição ao govejno de outros 
grupos políticos não peronistas, 
com a intensificação dos atentados 
terroristas e com o agravamento da 
situação econômica. Dessa crise re
sultou a deposição de Isabelita 
através de um golpe militar em 25 
de abril de 1976.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Co rporativismo; Desenvolvimento 
Político; Fascismo; Nacionalismo; 
Populismo; Sucessão.
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Persas

0  conceito do bem e do mal, a 
idéia da alma, o valor do fogo 
como símbolo universal, a doutrina 
da pré-existência das idéias e a di
vinização do tempo são somente al
gumas das heranças deixadas à ci
vilização grega — e ao mundo — 
pela civilizaçao persa.

Em pouco mais de duzentos 
anos, esse império, o persa, esten- 
deu-se do noroeste iraniano ao mar 
Egeu, constituindo um verdadeiro 
elo entre os povos do Ocidente e do 
Oriente. Reuniu em seus vastos 
domínios médicos e artistas gregos, 
lídios e egípcios, além de um a le
gião de escribas babilónicos e um 
grande repertório de experiências 
técnicas, comerciais, militares e 
culturais.

Setecentos anos antes de Cristo, 
começou a história dos persas. O 
deslocamento de inúmeros povos 
de regiões além do mar Cáspio 
para a Europa sul-oriental ou para 
a Ásia Menor acabou por destruir 
os hititas* e assolar a Síria, a Pa
lestina e o Egito. Os medos, por 
exemplo, vindos do noroeste do 
atual Irã, varreram a Assíria e se 
estenderam até a Ásia Menor. De 
acordo com Heródoto*, as tribos 
desses povos foram unificadas defi
nitivamente em 715 a.C., por Daia- 
cos; aclamado rei pelo povo, gover
nou a partir da cidade de Hamadã 
(conhecida pelos gregos como Ec- 
bátana).

Monarquia hereditária

Quando Daiacos morreu, já  es
tava institucionalizada uma pode
rosa monarquia absoluta e heredi
tária, assumida por seu filho 
Fraortes entre os anos 647 e 625 
a.C. Foi seu neto Ciaxares*, no en
tanto, quem fez do Estado uma po
tência militar: durante seu reinado 
(625 a 585 a.C.), montou um colos
sal exército, com o qual atacou o 
Império Assírio* e, com a ajuda da 
Babilônia, arrasou Nínive, ane
xando a Assíria e as províncias da 
Ásia Menor. É dessa época a inva
são dos citas através da Ásia oci
dental.

O filho de Ciaxares não teve a 
mesma sorte do pai, pois foi logo 
destituído por uma revolta promo
vida por seus vassalos da família 
Aquemênida, da qual fazia parte 
Ciro*, governante dos persas. Com 
a ajuda do rei da Babilônia (Nabo- 
nides), Ciro entrou em Ecbátana e, 
em seguida depôs o rei, tornan
do-se, em 550 a.C., soberano dos 
medos e dos persas, e criando o úl
timo e maior dos impérios do an
tigo Oriente Médio.

Em pouco tempo conquistou o 
reino lidio do Rei Creso* (Ásia 
Menor) e as cidades gregas costei
ras. Em 539 a.C., aproximada
mente, quando caía a Babilônia, os 
domínios persas já  chegavam às 
fronteiras do Egito, e o império, go
vernado a partir de Pasárgada, co
meçava a ganhar uma consistência 
que duraria pelo menos duzentos 
anos. Como testemunho do poderio persa, restaram os arqueiros em cerâmica esmaltada nos muros do palácio em Susa
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Ciro inaugurou um estilo novo 
de relacionamento com os povos 
vencidos e transformados em vas
salos. Manteve as chefias destes e 
respeitou suas crenças e culturas: 
durante seu governo, os judeus* pu 
deram voltar à Palestina e recons
truir o Templo de Jerusalém, e o 
próprio Rei Astiages, por ele des
tronado, teria continuado num 
cargo de chefia junto aos medos. 
Entretanto, todos os povos avassa
lados eram obrigados a entregar- 
lhe parte de sua produção em 
forma de impostos.

Apogeu do império

O reinado de Cambises, filho de 
Ciro, não durou mais de oito anos 
(530/522 a.C.), mas esse tempo foi 
o suficiente para completar as vitó
rias persas, com a tomada do Egito 
em 525 a.C. Sua crueldade, suas 
crises epilépticas e seu longo afas
tamento do jmpério (durante as in
cursões na África) teriam sido mo
tivos para uma conspiração de 
nobres que acabou por levá-lo ao 
suicídio. Foi substituído por Da 
rio* I, que subiu ao trono em 521 
a.C. e reinou até sua morte em 
486 a.C.

Dario conseguiu pacificar a no
breza e dominar várias revoltas na
cionais, que começavam a ameaçar 
a integridade do império persa. 
Contando com o auxílio de um po
deroso exército, restabeleceu a uni
dade imperial fundada por Ciro, 
cujas fronteiras atingiam o mar 
Caspio, o Cáucaso, o mar Negro, 
o Mediterrâneo, os desertos africa
nos, a Arábia, o golfo Pérsico e a 
índia.

Atribuindo se o título de suces
sor dos faraós, Dario foi até o 
Egito onde tinha dois objetivos 
políticos bem definidos: incentivar 
o progresso econômico da região 
(que lhe rendia enormes tributos), e 
agradar o clero egípcio através de 
demonstrações de respeito às tradi
ções religiosas dos vassalos (procu
rava garantir, dessa maneira um 
forte aliado interno, em caso de su
blevação).

Por outro lado, viu-se envolvido 
em guerras na Europa, contra os ci
tas e contra as colônias gregas. 
Considerando bs citas um perigo 
permanente para o império, Dario 
decidiu ataca-los na Citia européia 
(atual Rússia meridional): com um 
poderoso exército, atravessou o 
Bósforo numa ponte de barcas 
construída pelos gregos da Ásia 
Menor, e atingiu o delta do Danú
bio usando o mesmo artifício. Os 
citas, no entanto, recusaram o com
bate, batendo em retirada depois de 
destruir tudo quanto haviam cons
truído antes. O soberano persa vol
tou então para Sardes, deixando ao 
Comandante Megabizo a tarefa de 
submeter a Trácia e avassalar a 
Macedônia.

Dario teve ainda de enfrentar a 
revolta das cidades da Jônia, que 
não se conformaram com o domí
nio persa sobre Bizâncio. Nessa 
época, o comércio entre a região e 
o Ponto Euxino ficou seriamente 
abalado e só uma severa repressão 
às revoltas conseguiu reconduzi-lo 
à normalidade. Depois disso, Dario 
partiu para a tomada da Grécia, 
empreendimento que, no entanto,

resultou nas primeiras grandes der
rotas de um império que até então 
dava a impressão de invencível — 
é também dessa época a subleva
ção do Egito, que o imperador não 
conseguiu reprimir.

A sociedade persa

A Pérsia da época de Dario 1 es
tava longe de ser uma simples asso
ciação de tribos agricultoras ou nô
mades, unidas para a defesa 
comum de seu território. Também 
já  não existia a antiga homogenei
dade tribal, em que a propriedade 
do solo era distribuída eqiiitativa- 
mente, e na qual a chefia era fruto 
de uma decisão coletiva. .Na ver
dade, o império persa organiza
va-se sobre uma bem diferenciada 
base social, e através de um Estado 
complexo, extremamente centrali
zado.

No topo da estrutura social esta
vam o soberano e toda sua família, 
cercados da alta nobreza composta 
de linhagens que auxiliaram o rei 
na tomada do poder (caso de Da
rio). Esses poderosos vassalos pos
suíam imensos domínios, dentro 
dos quais gozavam de privilégios 
especiais, como o de impor taxas, 
ditar leis, executar sentenças, e até 
mesmo manter um exército.

Abaixo da nobreza e dos altos 
dijgnitários do império, havia um 
numero nada pequeno de funcioná
rios, empregados na máquina buro
crática e administrativa.

O povo era constituído de agri
cultores livres e escravos, que culti
vavam grandes extensões de terras 
e executavam tarefas artesanais. 
Pelo menos num período do ano, 
eram obrigados a trabalhar, gratui
tamente, nas obras públicas (cons
trução de estradas, palácios).

Durante o governo dos Aquemê- 
nidas, havia ainda outro grupo im
portante, o dos magos, especiali
zado no conhecimento dos rituais, 
com reputação de grande sabedoria 
e de influência sobre os nobres. Os 
magos também apresentavam uma 
hierarquia —  no ponto mais alto 
da pirâmide estavam os sábios, se
guidos de adivinhos e feiticeiros 
(que liam estrelas e interpretavam 
sonhos).

A administração

Depois das conquistas, os persas 
estabeleciam impostos aos povos 
vencidos, sob a alegação de que se
riam destinados à defesa comum e 
a obras de interesse coletivo. Ciro 
inaugurou um período de estímulo 
ao comércio e à manufatura dos 
povos dominados, tomando o cui
dado de não interferir em suas es
truturas econômicas e sociais, dei
xando incólumes os costumes e 
tradições locais.

A divisão político-administra- 
tiva do império era bastante seme
lhante à dos assírios e babilônios: 
o território todo era subordinado 
ao “ Rei dos Reis”, mas dividido 
em várias satrapias, cujo número 
variou de acordo com a época — 
Heródoto cita vinte, mas inscri
ções encontradas em Persépolis 
dão conta da existência de pelo me
nos 24.

Cada satrapiâ era dirigida por 
um sátrapa, alta personalidade es-

Ao conquistarem a Babilônia, os persas assimilaram também o misticismo 
expresso nas figuras de animais que adornavam os templos e palácios.
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colhida entre os membros da no
breza, ou mesmo dentro da família 
real. Ocupava o cargo por tempo 
indefinido, mas podia ser substi
tuído, conforme a vontade do rei.

Ao lado do sátrapa, que só dava 
satisfações ao soberano e que se in
cumbia principalmente da arreca
dação de impostos, havia ainda um 
secretário e um general. O secretá
rio era responsável pelo relaciona
mento com a corte — narrava tudo 
o que se passava na satrapia; o ge
neral, também diretamente ligado 
ao governo central, de quem rece
bia as ordens, contrabalançava o 
poder dos sátrapas.

Havia ainda os inspetores itine
rantes, conhecidos como “os olhos 
e os ouvidos do rei”, uma espécie 
de espiões que percorriam anual
mente as províncias com o objetivo 
de manter o soberano sempre bem 
informado. Esses funcionários 
eram bastante influentes: com um 
simples relato desfavorável eles po
diam provocar a desgraça de qual
quer sátrapa, que era afastado ou 
mesmo severamente punido sem 
grandes formalidades.

O governo central era plena
mente exercido pelo “Rei dos 
Reis”; autocrata, senhor absoluto 
dos súditos por direito divino (rece
bia sua autoridade diretamente de 
Ahura-Mazdah, o deus supremo, 
de quem era representante na 
Terra). Mas, mesmo assim, não dis
pensava um corpo de ministros e 
uma espécie de conselho de chefes 
de famílias nobres.

Para a manutenção de um poder 
tão centralizado, a máquina gover
namental contava com uma rede de 
estradas e uma língua administra
tiva oficial. A capital era ligada a 
todas as satrapias por estradas 
imensas, uma das quais —  que ia 
de Susa a Sardes —  tinha 2 400 
km de extensão (Estrada Real), e 
possuía, a cada 2  km, uma caixa de 
correio, onde os emissários do go
verno deixavam as ordens e os de
cretos.

No percurso das estradas havia 
também numerosos postos policiais 
e estalagens para facilitar o trânsito 
de comerciantes (que era feito, ge
ralmente, a cavalo). Outro ponto de 
unificação dos diferentes povos que 
estavam nas mãos do soberano 
persa residia na língua oficial, o 
aramaico, amplamente difundida 
entre os que tmham delegação do 
governo.

Mas o instrumento essencial de

taderio dos persas estava em seu 
xército, composto de uma guarda 

real de 2  0 0 0  infantes e 2  0 0 0  cava
leiros (todos nobres), além de um 
corpo conhecido como os “Dez Mil 
Imortais” , assim chamado porque 
seu número nunca diminuía — as 
baixas eram logo preenchidas com 
outros homens. As satrapias forne
ciam o maior contingente humano 
ao Exército, e cada povo dominado 
contribuía de acordo com sua espe
cialidade: os homens das estepes 
constituíam a cavalaria, os hindus 
utilizavam carros puxados por ze
bras ou cavalos, os árabes levavam 
seus camelos, os povos marinheiros 
formavam a esquadra, A hierar
quia militar era sempre encabeçada 
por persas, o que nao impediu sé
rias desorganizações, provocadas, 
principalmente, pela diversificação

que fosse reaberto o canal que unia 
o Nilo ao mar Vermelho. Dessa 
forma, este permanecia ligado ao 
Mediterrâneo. Isso possibilitou 
uma navegação direta até a índia 
e implicou a perda de significação 
da Mesopotâmia como via (terres
tre) de acesso às índias, no que foi 
substituída pelo Egito.

Direito e justiça

O “Rei dos Reis” era a fonte do 
direito entre os persas. Porta-voz 
das divindades, confundia-se com 
elas (ofender o soberano signifi
cava ofender os próprios deuses); 
ele era o juiz supremo, sobretudo 
em assuntos penais.

A prática processual admitia a 
presença de relatores da lei” , que 
exerciam a função de advogados e 

ue orientavam o processamento 
as ações. As penas podiam ser a 

execujão por meio de veneno, em
pai açao (o condenado era espetado 
numa estaca, pelo ânus, permane
cendo assim até morrer), crucifica
ção, enforcamento, ou apedreja
mento.

Entretanto, apesar da severidade 
dos castigos, a lei não permitia que 
se punisse com a morte alguem 
(mesmo que fosse um escravo) que 
houvesse cometido um único crime, 
e os méritos da pessoa eram sempre 
levados em consideração, no julga
mento.

A cultura persa

Ao contrário de sua religião, que 
tem aspectos bastante originais, a 
arte persa foi grandemente influen
ciada por assírios, babilónicos, 
egípcios e mesmo gregos. O impé
rio não possuía uma tradição esté
tica, e o rápido desenvolvimento 
artístico deu-se no momento em 
que as riquezas passaram a exigir 
maior refinamento na construção e 
decoração das cidades e dos palá
cios imperiais.

Mas os estudiosos, mesmo as
sim, costumam reconhecer uma 
originalidade na arte persa: sua ha
bilidade em combinar elementos 
tão heterogêneos, provenientes de 
culturas diferentes, integrando-os 
num todo que se distingue de cada 
um em particular.

A arte babilónica foi a que mais 
influenciou as realizações persas. 
Na Mesopotâmia, aprenderam a 
construir colunas e imensas esca
darias. Do Egito assimilaram as 
colunatas semelhantes às de Tebas 
(há inclusive menções históricas 
sobre a colaboraçao de artistas 
egípcios na construção de Persépo- 
lis e Susa), bem como a decoração 
de túmulos reais.

O trabalho artístico desenvol
vido no império concentrava-se 
principalmente na arquitetura e na 
escultura decorativa —  não existia 
uma arquitetura religiosa uma vez 
que os cultos não eram celebrados 
em templos; apenas os altares do 
fogo sagrado exigiam alguma ela
boração arquitetônica. A pedra, de 
fácil obtenção, era a matéria-prima 
de quase todas as obras, muito uti
lizada em alicerces, escadarias e 
colunas.

O que deu aos palácios persas 
características especiais foram as 
colunas, que eram grossas, com ca-

Durante dois séculos de expansfio. o império persa marcou com sua arquite
tura as cidades ocupadas. (Rufnes de Persépolise túmulo de Dario I.)

de culturas: suas tropas, às vezes 
confusas e sempre heterogêneas, 
fracassaram nas disputas com exér
citos homogêneos e bem organiza
dos, como, por exemplo, o exército 
dos gregos.

Impostos e comércio

Os impostos recolhidos nas sa
trapias eram taxados de acordo 
com as possibilidades de cada uma 
delas. Podiam ser pagos em metais 
preciosos ou em generos —  anual
mente, a capital do império recebia 
somas fabulosas que, no entanto, 
eram entesouradas em sua maior 
parte.

O comércio era praticado por es
trangeiros (em geral babilonicos, 
fenícios e judeus), pois os persas

dedicavam-se mais à agricultura. 
As transações eram muito impor
tantes porque o império quase não 
tinha manufaturas, dependendo as
sim de “ importações”.

Para facilitar o comércio, Dario 
adotou o exemplo dos lídios, provi
denciando a cunhagem de uma 
moeda de ouro (o darico), em que 
aparece a figura dos Aquemênidas 
como arqueiros. O distante Pund- 
jab  é um exemplo da importância 
que se dava ao comércio: procu
rando restaurar sua vida econô
mica, Dario encarregou Scyllax, 
um grego, de descobrir em que mar 
desembocava o rio Indus; em se
guida fundou um porto na foz desse 
rio e conduziu uma frota do golfo 
Pérsico até o mar Vermelho. Den
tro desse mesmo esquema, mandou
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pitei em volutas, apresentando no 
ponto  da  viga a imagem de dois 
touros. Em geral, as colunas davam  
a im pressão de m uita  leveza.

Foram os assírios que deixaram 
as maiores influências nas escultu
ras e nos baixos-relevos (as colos
sais estátuas de touros alados são 
extremamente semelhantes às da 
Assiria). As paredes das grandes 
escadarias ae Persépolis co
briam-se de gravuras em relevo, e 
os muros eram recobertos por tijo
los esmaltados, cujas cores forma
vam frisos.

Os túmulos dos reis persas, de 
nítida influência egípcia, eram cor
tados na rocha viva; entre os mo
numentos da arquitetura funerária 
destacam-se o mausoléu de Ciro e 
os hipogeus de Dario e seus suces
sores (seu exterior lembra um palá
cio, no centro do qual se abre a 
porta da sepultura).

No muro penhascoso de Behis- 
tun foram encontradas inscrições 
cuneiformes em três idiomas (persa 
antigo, babilónico e elamita).

A decadência do império

O filho de Dario I, Xerxes*. que 
governou entre os anos de 486 e 
464 a.C., castigou _ severamente 
uma revolta na Babilônia, além de 
ter combatido incansavelmente os 
gregos. Mas seu reinado já  não 
apresentava a invencibilidade de 
seus antepassados — os mesmos 
gregos que começavam a ameaçar 
o monopólio de poder sobre a Ásia 
Menor seriam em menos de dois sé
culos os donos de um fantástico 
império, que praticamente aniquila
ria os persas.

Com um grande exército, Xerxes 
atravessou Dardanelos sobre uma 
ponte de barcas para atacar os gre
gos, mas estes se defenderam infli
gindo sérias derrotas aos invasores 
em Termópilas e Salamina (480 
a.C.), Plateia -(479 a.C.) e Mícale. 
O rei persa acabou sendo assassi
nado; seu filho e sucessor Artaxer- 
xes* I governou durante quarenta 
anos (464 a 424 a.C.).

Artaxerxes conseguiu uma rela
tiva calma durante o reinado, mas 
os sinais dos novos tempos conti
nuavam a manifestar-se intensa
mente: de um lado, prosseguia a 
guerra externa, no Peloponeso; de 
outro, tomavam corpo revoltas na
cionais como a de Megabizo, vice- 
rei da Síria.

A partir da morte de Artaxerxes, 
em 424 a.C., acrescentou-se um 
novo problema: as lutas pela suces
são. Seu filho Xerxes II não conse
guiu reinar por mais de 45 dias, 
pois foi assassinado e substituído 
por Dario II (filho bastardo de Ar
taxerxes I), que governou até 404 
a.C. O problema sucessório só se 
definiria com Artaxerxes* II a 
quem sucedeu, quase sem proble
mas, seu primogénito Okhos (que, 
por via das dúvidas, mandou assas
sinar os filhos da família real, che
fiando o reino entre os anos de 358 
e 338 a.C.).

A desintegração do império 
persa foi se tornando cada vez mais 
acentuada: o poder central — pilar 
da dominação imperial — foi se 
enfraquecendo e as revoltas nacio
nais multiplicaram-se. Valendo-se 
das disputas no interior da no

breza, najões como a egípcia e a 
grega asiatica iniciaram com mais 
vigor sua luta contra os persas: 
para combater,as rebeliões, o impé
rio já  não podia contar com forças 
de séus vassalos, uma vez que estes 
passavam à condição de inimigos, 
o que obrigou à contratação de 
mercenários gregos. Ao mesmo 
tempo, caía violentamente o nível 
dos impostos recolhidos nas áreas 
dominadas, o que terminou por mi
nar a base em que se sustentava a 
economia do império.

O fim da dominação persa 
aconteceu durante o curto governo 
de Dario III (336 a 330 a.C.), 
quando tropas macedônias e hele- 
nicas, dirigidas por Alexandre*, o

Grande, penetraram em seu territó
rio. O soberano foi assassinado por 
um sátrapa, Besso, que pensou na 
possibilidade de subir ao trono e 
forçar o recuo dos invasores. Mas 
foi aprisionado pelo comandante 
das forças inimigas, que o conde
nou à morte.

Alexandre, o Grande, terminou 
por se proclamar —  apesar da 
forte oposição dos macedônios — 
sucessor dos Aquemênidas. Con
quistou as satrapias orientais e sub
meteu o Irã oriental. Em 328 a.C., 
casou-se com a Princesa Roxana, 
iniciando uma política de reconci
liação com os persas.

Depois da morte de Alexandre, 
os Selêucidas passaram a governar

a região, cujas capitais foram Babi
lônia (depois Selêucia, localizada 
às margens do rio Tigre) e Àntio- 
quia (Síria).

Esses Selêucidas seriam elimina
dos pelos Arsácidas no primeiro sé
culo antes de Cristo. Entre os sécu
los III e VII, a região foi governada 
pelos Sassânidas, uma dinastia que 
se inaugurou a partir de uma re
volta nacional dirigida por um 
príncipe local, Ardacher, filho de 
Sãssan.

VEJA TAM BÉM : Assírios; Babi
lônios; Mesopotâmica, Arte; Mi- 
traísmo; Parsismo; Zoroastrismo.

Alexandre, o Grande, derrotou o exército de Dario III (em cima), mas acolheu a família do soberano persa.
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Personalidade

Hipócrates criou uma das primeiras classificações da personalidade mais tarde envolvida por Galeno (esquerda ).

O conceito psicológico de “ per 
sonalidade” abrange a_ totalidade 
da pessoa, a organização singular, 
própria e relativamente permanente 
de um indivíduo, que permite dis
tingui-lo dos demais.

Pode-se, portanto, considerar a 
personalidade como a forma pela 
qual o indivíduo aparece perante os 
outros e perante a si mesmo, em 
sua unidade, singularidade e conti
nuidade. Mas não há consenso 
quanto a esta ou qualquer outra de
finição; o behaviorismo*, por 
exemplo, não coloca sequer a ne
cessidade de uma teoria da perso
nalidade, pois esta estaria enrai
zada no comportamento*, e 
somente este seria passível de abor 
dagem científica.

Físico e psique

Cada indivíduo é único, mas, 
desde a Antiguidade, percebeu-se a 
presença de certos traços comuns a 
várias pessoas, o que levou a pen
sar-se na existência de alguns tipos 
básicos de personalidade. As clas
sificações surgidas nesse sentido 
não eram apenas descritivas; eram 
também explicativas, isto é, supu
nham a existência de uma relação 
de causalidade entre o tipo de per
sonalidade do indivíduo e sua cons
tituição física ou orgânica.

Nessa ordem de idéias, Hipócra
tes*, numa teoria que mais tarde foi 
desenvolvida por Galeno*, defen
dia a tese de que existem quatro ti
pos de personalidade, chamados 

temperamentos” : o sanguíneo 
(correspondente ao humor* san
gue}, o melancólico (bile negra), o 
colérico (bile amarela) e o fieumá- 
tico (fleuma).

Outra abordagem —  surgida 
também entre os primeiros concei
tos médicos dos gregos — refe
ria-se à configuraçao do corpo hu 
mano: algumas estruturas físicas 
dariam origem a tipos de personali
dade, ou estariam a eles relaciona
das. Diversos estudos procuraram 
acentuar o paralelo entre o formato 
do crânio e as qualidades pessoais; 
enquanto outros vinculavam a per
sonalidade aos traços fisionômicos.

No século XX, esse tipo de abor
dagem somatológica tem absorvido 
alguns psiquiatras e psicólogos 
como o alemão Ernst Kretschmer 
(1888-1964) e o americano Wil- 
liam H. Sheldon (1899- ).

O primeiro, baseando-se num es
tudo com pacientes sob cuidados 
psiquiátricos, propôs a teoria se
gundo a qual existem três tipos físi
cos principais, com suas correspon
dentes características psíquicas: o 
pícnico (tronco largo e membros 
curtos, tendendo a engordar), o 
atlético (tronco amplo e membros 
bem proporcionados, boa muscula
tura) e o astênico (ombros, tronco 
e quadris estreitos, membros com
pridos e rosto afilado).

Nos pícmcos (em geral extrover
tidos), extremos de alegria se alter
nariam com extremos de depres
são; no plano patológico tenderiam

à psicose maníaco-depressiva. Os 
astenicos seriam introvertidos, in
trospectivos e tímidos, variando 
desde o tipo hipersensitivo até o 
fleumático, e tenderiam àesquizoti- 
mia. O tipo atlético, intermediário 
quanto ao temperamento, seria 
mais propenso à esquizotimia do 
que à cicíotimia. No aspecto pato
lógico, tanto o astênico quanto o 
atlético jioderiam  ser vítimas de 
disposição ou desintegração da 
personalidade (esquizofrenia, para- 
frenia, paranóia)

Utilizando técnicas estatísticas, 
Sheldon procurou correlacionar va
riáveis psicológicas e somáticas 
através de uma divisão em três gru
pos (endomórfico, mesomóifico e 
ectomóiftco), decorrentes do pre
domínio, na gestação, de um dos 
três folhetos embrionários: endo- 
derma (correspondente ao tecido 
visceral), mesoderma (tecido mus
cular) ou ectoderma (nervoso). O 
indivíduo endomórfico (correlacio
nado com a viscerotonia) seria ge
ralmente gordo, sociável e amante 
do sossego e do conforto. O meso- 
mórfico (relacionado à somatoto- 
nia) se caracterizaria por vigor, 
disposição, atividade e afirmação. 
O tipo ectomórfico (correlacionado 
com a cerebrotonia) tenderia à ini
bição, à retração e, não raro, à irri
tabilidade.

A teoria de Pavlov

Pavlov* considerava a tipologia 
de Kretschmer incompleta e exor-

bitante, na medida em que extrapo
lava para as pessoas consideradas 
normais resultados válidos somente 
para alienados. Esse cientista russo 
preferia os tipos propostos por Hi
pócrates, redefinindo-os em função 
das variações das propriedades bá
sicas do sistema nervoso e da 
possível intercambiabilidade dessas 
variações. Os tipos de sistema ner
voso difeririam quanto à modali
dade de adaptação ao ambiente ex
terno. Pavlov trabalhava com três 
categorias: a intensidade dos pro
cessos de excitação e inibição; o 
equilíbrio entre eles; e a mobili
dade, isto é, a velocidade de mani
festação desses processos e sua fa
cilidade de transformação.

A intensidade permite uma pri
meira divisão, em tipos fracos  e 

fortes. Os primeiros (que corres
pondem aos melancólicos de Hipó
crates) seriam caracterizados pela 
fraqueza manifesta dos processos 
de excitação e inibição, por dificul
dade de adaptação as condições de 
vida, tendendo à neurose quando 
confrontados com situações difí
ceis.

Do ponto de vista do equilíbrio, 
Pavlov propunha —  dentro da ca
tegoria dos fortes —  as subdivisões 
equilibrados e desequilibrados ou 
impetuosos. Nestes, que equivalem 
aos coléricos do médico grego, ha
veria acentuado predomínio da ex
citação sobre a inibição; eles cons
tituiriam os “ lutadores”, pouco 
adaptáveis contudo às dificuldades 
cotidianas. Com base na mobili

dade, os equilibrados (com uma re
lação harmônica entre o processo 
de excitação e o de inibição) foram 
divididos em móveis ou vivazes 
(análogos aos sanguíneos hipocrá- 
ticos) e inertes ou calmos (corres
pondentes aos fleumáticos).

Freud e os neofreudianos

Tanto a antiga tipologia de Hi- 
ócrates quanto as de Kretschmer, 
heldon e Pavlov traçam um qua

dro estático da personalidade, rela
cionado basicamente a um fator de 
caráter orgânico-fisiológico. Com 
o advento da psicanálise, introdu- 
ziu-se uma orientação dinâmica ao 
estudo da personalidade.

A personalidade, para Sigmund 
Freud*, seria composta pela intera
ção de três sistemas distintos: o id 
(reservatório da energia instintiva 
inconsciente), o ego (integrador das 
exigências do id, do ambiente e do 
superego), e o superego (introjeção 
dos valores tradicionais, dos ideais 
da sociedade, etc.). O desenvolvi
mento da personalidade se proces
saria através de cinco estágios psi- 
cossexuais: oral, anal, fálico, de 
latência e genital.

Analisando produtos da expe
riência humana tais como os so
nhos e os lapsos de linguagem, 
Freud concluiu que, como os siste
mas neuróticos, também essas ma
nifestações, aparentemente fortui
tas, achavam-se psiquicamente de
terminadas a um nível incons
ciente. Durante o sono e em situa-
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çào de cansaço, conflito ou de 
grande emoção, essas forcas in
conscientes da personalidade, nor
malmente reprimidas, se manifesta
riam.

Por sua formação médica, Freud 
tendia a generalizações de cunho 
biológico; assim, entendeu os im
pulsos inconscientes como instintos 
universais, enraizados na biologia 
do homem. As modificações desses 
instintos, por influência da educa
ção e da sociedade, seriam quase 
sempre para pior, pois poderiam 
até mesmo distorcer a personali
dade, desviá-la dos objetivos bioló
gicos que normalmente ela perse
guiria.

Cari Gustav Jung*, um dissi
dente freudiano, criou uma tipolo
gia que toma como base a introver
são e a extroversão, e as divide em 
função do predomínio do pensa
mento, do sentimento, da sensação 
ou da intuição. Opõe ao determi
nismo freudiano uma visão teleoló- 
gica: para ele, o futuro e os objeti
vos da pessoa são tão importantes 
quanto seu passado. O desenvolvi
mento da personalidade apresenta
ria um caráter progressivo: o ho
mem procuraria continuamente 
realizar seu self, que é a personali
dade desenvolvida e unificada.

Nessa busca, a pessoa primeiro 
desenvolveria todos os sistemas de 
sua personalidade, no processo de 
individualização. Depois, procura
ria unir os vários sistemas de per
sonalidade em um self plenamente 
realizado, através da função trans
cendente.

Jung acreditava que o comporta
mento humano está sujeito à in
fluência de acontecimentos não só 
da infância do indivíduo como 
também do passado ancestral da 
humanidade. Assim, propôs uma 
subdivisão do inconsciente em pes
soal e coletivo (este último seria o 
reino dos arquétipos, que nunca 
afloram ao consciente: são inseri
dos a partir de manifestações exte
riores).

Também Adler* formulou uma 
teoria teleológica da personalidade. 
A princípio viu a motivação do ser 
humano num impulso agressivo; 
depois passou a substituir esse con
ceito pelo de vontade de poder e fi
nalmente pelo de luta pela superio
ridade (um esforço da 
personalidade no sentido de com- 
pletar-se, movida por uma “força 
que arrasta para cima”). Segundo 
Adler, a parte central da personali
dade é a consciência: o indivíduo 
está consciente tanto de sua inferio
ridade quanto dos objetivos que se 
colocam, e age com conhecimento 
do significado de suas ações em re
lação a seus objetivos. No entanto, 
a superação definitiva da inferiori
dade seria inalcançável.

O se lf criador, conceituado por 
Adler como o princípio ativo da 
vida humana, teria um sistema sub
jetivo que interpretaria as experiên
cias do organismo e lhes daria sen
tido, como uma mediação entre os 
estímulos que agem sobre a pessoa 
e as respostas que ela oferece. 
Adler enfatizava também o “inte
resse social”, reconhecendo que já  
em seus primeiros dias o homem 
está envolvido com a sociedade. 
Dessa forma, Adler foi um prenun
ciador da escola culturalista, lide

rada por Karen Horney 
(1885-1952), Erik Homburg Erik- 
son (1902- ), Harry Stack Sul- 
livan* e Erich Fromm (1900- ). 
Esses e outros neofreudianos revi
saram a teoria psicanalítica, acres
centando-lhe elementos sociológi
cos e antropológicos procurando 
demonstrar que diferentes culturas 
produzem efeitos diversos nas per
sonalidades.

Erich Fromm, por exemplo, 
acha que na fase de acumulação 
primitiva do capitalismo* europeu 
a orientação adequada da persona
lidade seria a “ acumulativa” ; nas 
sociedades de consumo da atuali
dade, a primazia caberia à orienta
ção “mercantilista” . Como Fromm 
não atribui significado ético às di
ferenças de temperamento, crê que 
todo o problema ético esteja nas di

ferenciações de caráter; para ele, a 
personalidade engloba esses dois 
elementos. Segundo Fromm, o 
rompimento da sociedade estamen- 
tal libertou o homem dos laços pri
mários que o prendiam a um clã e 
a uma comunidade social ou reli
giosa. Porém, essa “liberdade nega
tiva” , liberdade de, não evoluiu 
para uma “liberdade positiva” , li
berdade para, que permitiria ao ho
mem expressar sua individualidade 
e realizar suas potencialidades inte
lectuais, sensuais e emocionais. 
Além disso, ao adquirir essa liber
dade, o homem teria perdido a se
gurança que possuía, pelo fato de 
pertencer a um todo estruturado, 
no qual lhe cabia um lugar defi
nido. Nasce assim d “medo à liber
dade”, base subjetiva para a aceita
ção de regimes totalitários que

Segundo Fromm. o medo à liberdade (pois esta implica deveres) leva certa 
personalidade a procurar "segurança" na submissão acrítica ao poder.

exigem devoção absoluta ao líder 
ou ao Estado*.

Com o objetivo de desenvolver 
esses e outros conceitos semelhan
tes (como os de Reich*), Theodor 
Adorno* e um grupo de colabora
dores empreenderam, em fins da 
década de 1940, um estudo em
pírico para detectar a personali
dade autoritária, cuja característica 
marcante seria uma predisposição 
defensiva no sentido de confor- 
mar-se, de maneira acrítica, ao po
der e a exercer “ditatorialmente” 
esse mesmo poder sobre as pessoas 
que lhe são subordinadas. Nessa 
relação, o indivíduo investido de 
autoridade aliviaria a angústia dos 
portadores daquela estrutura de

Íiersonalidade, proporcionando- 
hes sensação de segurança.

Eu

Para Gordon Allport 
(1897-1968), professor de psicolo
gia na Universidade de Harvard, 
existe uma descontinuidade entre a 
pessoa normal e a anormal, da 
mesma forma que entre o adulto e 
a criança, entre o homem e o ani
mal. Assim, qualquer modelo ba
seado em estudos de casos patoló
gicos, de crianças ou de animais, 
não poderia representar adequada
mente a personalidade normal do 
adulto. Também o inconsciente não 
é um ponto de apoio adequado 
para Allport: pelo menos no caso 
de pessoas normais, os fatores 
conscientes assumiriam maior im
portância na determinação do com
portamento.

O conceito central de sua teoria 
da personalidade é o de traçost de
finidos como uma predisposição a 
responder de maneira equivalente a 
estímulos diversos. Esses traços se 
formariam da combinação de fato
res genéticos com o aprendizado, e 
seriam funcionalmente autônomos, 
independentes das necessidades 
biologicas básicas. Essa autonomia 
responde pela descontinuidade do 
desenvolvimento da personalidade: 
uma pessoa pode se desligar de seu 
passado, cabendo a suas intenções 
quanto ao futuro a maior parcela 
na determinação de seu comporta
mento.

A teoria do self, do psicólogo clí
nico norte-americano Cari Rogers 
(1902- ), baseia-se em dois 
conceitos principais: o organismo e 

"o self. O primeiro é entendido 
como o indivíduo total, que tende 
a realizar-se, a manter-se e a desen
volver-se. O self, núcleo da perso
nalidade, tornando-se gradual
mente diferenciado do campo 
fenomenológico (totalidade da ex
periência consciente e inconsciente 
do indivíduo), acaba se caracteri
zando como o “eu”. É a parte cons
ciente da experiência. Quando 
aprende a distinguir entre seu self 
e a realidade em torno, a criança 
passa a formar conceitos sobre ele 
e lhe atribuir valores; quando os 
adultos lhe impuserem outros valo
res, que negam os “genuínos” (os 
que ela mesma havia formado), po
derão surgir conflitos. Segundo Ro
gers, o indivíduo está desajustado 
quando as experiências sensoriais e 
viscerais do organismo não apre
sentam possibilidade de assimila
ção ao nível simbólico, num rela

En quanto Freud procurou na infância os elementos determinantes da perso
nalidade, Pavlov foi pesquisá-los através da adaptação ao meio ambiente.
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cionamento coerente com o self, ou 
seja, quando existe um distancia
mento entre o organismo e o self 
(cuja imagem é incongruente com 
a realidade).

Dentro de uma perspectiva “fe
no menológica”, destaca-se a con
tribuição de Kurt Lewin*. Partindo 
de um ponto de vista basicamente 
inspirado no gestaltismo*, ele p ro 
curou —  ao contrário de Freud — 
subordinar a história remota do in
divíduo a sua situação psicológica 
presente, a seu campo psicológico.

Num campo psicológico, da 
mesma forma que num campo 
físico, uma força não pode ser con
siderada isoladamente. O campo é 
“ a totalidade dos fatos coexisten
tes, concebidos em termos de mú
tua interdependência”, e o compor
tamento é então considerado como 
uma função do campo configurado 
no momento em que esse compor
tamento se dá.

A personalidade tem sido ainda 
analisada segundo as teorias fato- 
riais. Estas iniciaram-se com a 
obra do inglês Edward Spearman*, 
a partir da qual psicólogos norte- 
americanos e ingleses usaram uma 
técnica estatística especial — aná
lise fatorial — para o estudo da 
personalidade.

As teorias fatoriais da  personali

dade consideram um conjunto de 
variáveis cuidadosamente determi
nados como o fundamento da com
plexidade do comportamento. Es
ses fatores resultaram de amplos 
estudos sobre o comportamento de 
indivíduos testados e quantitativa
mente avaliados com medidas múl
tiplas.

O psicólogo alemão Hans Jur- 
gen Eysenk (1916- ), radicado 
na Inglaterra, concebe a personali
dade como um composto de atos e 
disposições organizados de modo 
hierárquico segundo a generalidade 
e a importância: respostas especí
fica e habitual, traço (uma conste
lação de tendências para a ação) e 
tipo (o conjunto dos traços). Suas 
investigações, baseadas em 
Kretscnmer e Jung, visam a identi
ficar as dimensões básicas da per
sonalidade, para o estabelecimento 
de uma tipologia. Já fo i possívej a 
identificação de três dimensões 
principais: introversão, neuroti- 
cismo e psicoticismo, existindo 
grande número de medidas objeti
vas, dotadas de significação psico
lógica, que são empregadas para 
descrever esses tipos.

Os instrumentos usados para 
medir características de personali
dade (traços, atitudes, valores, inte
resses, motivos) variam conforme o

modo de avaliação e o comporta
mento exigido do analisado. O 
comportamento pode ser simples 
(marcas numa folha de papel, por 
exemplo) ou muito complexo 
(como padrões de respostas inter
pessoais num caso de resolução de 
problema em grupo). A avaliação e 
interpretação desse comportamento 
podem ser objetivas, envolvendo a 
contagem de respostas segundo um 
critério, ou subjetivas, implicando 
um julgamento por parte do avalia
dor, também a partir de critérios 
específicos. As centenas de medi
das de personalidade podem ser 
agrupadas em algumas categorias 
principais:

INVENTÁRIOS DE PERSO
NALIDADE — Destinam-se a ve
rificar grande variedade de carac
terísticas, táis como interesses, 
ajustamento emocional, relações 
sociais, valores, etc. Empregam nu
merosas afirmações (ou perguntas) 
que devem ser classificadas (ou res
pondidas) de forma categórica: 

sim” ou “não”, “concordo” ou 
“discordo”, etc.

A medida de cada característica 
baseia-se nas respostas que forem 
dadas aos diversos itens. Embora 
facilmente avaliáveis, esses inven
tários são suscetíveis de simulação

e fraude e quase nunca atingem 
níveis profundos da personalidade.

TÉCNICAS PROJETIVAS —
Usadas sobretudo para análises 
mais profundas, consistem essen
cialmente na apresentação de mate
riais ambiguos ou pouco estrutura
dos, aos quais o indivíduo deve 
reagir. Suas respostas são avalia
das de acordo com categorias de
terminadas; elabora-se depois uma 
síntese interpretativa de cada as
pecto da personalidade.

TESTES DE SITUAÇÃO — O 
analisado reage a uma reprodução 
aproximada aa  “ vida real” e seu 
comportamento é registrado e p os
teriormente avaliado em relaçao a 
determinadas características da 
personalidade. A situação pode im
plicar também comportamentos in
terpessoais. Os testes de personali
dade'requerem muitos cuidados na 
aplicação, avaliação e interpreta- 
çao, e só podem ser utilizados por 
técnicos especializados.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Atitude; Comportamento; E m o
ção; Humor; Inteligência; M otiva
ção; Percepção; Psicanálise.

A personalidade "normal" equilibra (precariamente) mecanismos de repressão e tendências a fugir da realidade aparente. Quando esse equilíbrio se rompe, 
o mundo interior do indivíduo aflora. (Evolução da esquizofrenia de um menino de quinze anos, através de sucessivas pinturas de um gato.)
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O personalismo —  teoria do valor supremo da pessoa —  teve em Pascal 
um precursor e em Emmanuel Mounier um dos mais ativos codificadores.

Personalismo

Entende-se por personalismo 
toda a doutrina que sustenta o ato 
supremo da pessoa, frente ao in
divíduo, à coisa ou a tudo que for 
impessoal. Nesse sentido, o perso
nalismo opõe-se tanto ao indivi
dualismo quanto às variadas mani
festações de impersonalismo, como 
o panteísmo* e o panpsiquismo, 
por exemplo.

De acordo com o filósofo fran
cês Charles Renouvier (1815- 
1903}, o personalismo é uma con
cepção do universo que considera 
a pessoa como verdadeiramente 
existente e autônoma, como um ser 
consciente e livre.

O termo “personalismo” foi 
criado no século XX. Depois de ter 
sido utilizado por Renouvier para 
designar sua própria filosofia, aca
bou caindo em desuso, voltando a 
ser empregado em 1932, nos pri
meiros estudos publicados pela re
vista francesa de filosofia Esprit, 
numa época em que a Europa pas
sava por uma grande crise política 
e espiritual.

Para Emmanuel Mounier*, fun
dador dessa publicação, a pessoa 
caracteriza-se por ter uma existên
cia incorporada, que lhe permite 
transcender a natureza em que está 
mergulhada (ascendendo ao perso
nalizar-se; descendo ao desperso
nalizar-se), e pela possibilidade de 
comunicação, só obtida com a su- 
peração_ do individualismo. Isso 
pressupõe a sa ídajjara  fora do su
jeito, a compreensão, a assunção de 
si mesmo, a autodoação e a fideli
dade.

A pessoa é também caracteri
zada pela conversão íntima, que re
vela a existência pessoal, numa 
participação constante do movi
mento de exteriorização e interiori- 
zação; pelo afrontamento, ato pelo 
qual pode protestar, eleger e conse
guir a libejdade; pela liberdade 
com condições — so poderá ser to
talmente livre na medida em que 
imprimir a seu comportamento es

pontâneo um sentido de libertação; 
pela eminente dignidade; pelo com
promisso (engagement), que torna a 
ação possivele fecunda.

Por essas propriedades atribuí
das à pessoa, o personalismo rela
ciona-se estreitamente com as cha
madas filosofias da existência. Por 
outro lado, na medida em que a no
ção de pessoa caracteriza-se pela 
comunicação com o outro e pelo 
engajamento que a conduz à acão, 
o personalismo rejeita o individua
lismo tradicional, gue faz do ho
mem um átomo social: à solidão do 
indivíduo, contrapõe a solidarie
dade da pessoa.

Várias correntes em função 
da pessoa

Quase todas as correntes perso
nalistas afirmam a pessoa contra o 
primado das coisas. Entre essas 
correntes destacam-se o persona
lismo panteísta, como o do alemão 
Wilhelm Stern*, equivalente a uma 
teologia universal; e o persona
lismo pluralista, representado pelo 
ateísmo de McTaggart*, pelo relati- 
vismo de Renouvier e pelo fina- 
lismo de G. H. Howson 
(1834-1916). Pode-se falar ainda de 
um personalismo absolutista, que é 
uma forma de idealismo absoluto 
defendido por alguns pensadores 
neo-hegelianos, principalmente por 
Josiah Royce (1855-1916).

Costuma-se distinguir ainda ou
tras correntes do personalismo: 
teísta, ateu, idealista —  este repre
sentado por teóricos norte-america
nos como B. P. Bowne (1845-1910) 
e Howison — , panpsiquista — 
como o de James Ward 
(1843-1925) — , dualista —  exem
plificado pelo neotomista francês 
Jacques Maritain (1882-1973). En
tre os precursores franceses, apon
tam-se, além de Charles Renouvier, 
Pascal*, Maine de Biran 
1766-1824), R. Le Senne 
1883- ), Gabriel Mareei 
1889-1973) e Bergson*, em alguns 

aspectos de sua obra.

VEJA TAM BÉM : Ética; Existen
cialismo; Liberdade. A história colonial do Peru ainda se evidencia na arquitetura. (Lima.)

dessas notícias, em 1524 o Rei 
Carlos* I da Espanha atribuiu aos 
comandantes Francisco Pizarro*, 
Diego de Almagro* e Hernando de 
Lu que a missão de descobrir esse 
império. No ano seguinte, Pizarro 
alcançou a região, aportando em 
Tumbez; verificou que os pescado
res locais possuíam muitos objetos 
de ouro. Logo percebeu que aca
bava de encontrar a civilização que 
procurava.

Nos anos que se seguiram, Pi
zarro foi jjaulatinam ente firmando 
sua posição em território inca*. Em 
1532 assassinou o imperador 
Ataualpa* e reconheceu Manco 
Capac como soberano, apoderan
do-se de Cuzco sem luta. Logo de
pois, em 1538, Manco Capac II 
também foi executado. Foi somente 
após a morte de Francisco Pizarro 
(1541) que o aniquilamento da .civi
lização inca se consumou. Dois 
anos depois, Carlos* V criou o vi- 
ce-reinado do Peru, designando 
para governá-lo Blasco Nunez de 
Vela. Seguiram-se três séculos de 
dominação espanhola, marcada 
por conflitos sangrentos entre colo
nos e revoltas dos índios escraviza
dos ao trabalho das minas. Uma 
dessas revoltas — 1780 a 1783 — 
foi liderada por um cacique índio, 
Tupac Amaru, apoiado pelas ca
madas baixas da população. Des
cendente dos incas e pretendendo 
restaurar seu império, Tupac pro
moveu saques a caixas reais, prisão 
e enforcamento de altos_funcioná
rios espanhóis. A rebelião acabou 
sendo esmagada com muita violên
cia, e Tupac Amaru foi decapitado 
em Cuzco.

A exploração colonial exercida 
pelos espanhóis baseava-se no go
verno de um vice-rei, à testa de um

SUM ÁRIO

Localização: Costa Ocidental da 
América do Sul 

Limites: Equador e Colômbia (N), 
Chile (S), Brasil (L), oceano Pací
fico (O), Bolívia (SE)

Superficie: 1 285 216 km 2 
População: 13 572 052 habitantes 

(censo de 1972)
Cidades principais:

Uma (capital — 2 541 300 hab.), 
Callao (335 4Ò0), Arequipa 
(194700), Trujillo (156200), Chi- 
clayo (140800), ;Piura (111 400),
Cuzco (108 9 00) e Chimbote........
(102 800) -  dados de 1970) 

Idiomas: espanhol, quechua e aymará 
Religião: católica 
Porto principal: Callao 
Aeroporto principal: Lima 
Ferrovias: 3 400 km 
Rodovias: 52 1 02 km (1973) 
Unidade monetária: sol

Quando os espanhóis, em 1513, 
fizeram as primeiras viagens explo
ratórias ao sul do Panamá*, ouvi
ram rumores de que ainda mais ao 
sul existia uma civilização muito 
rica, que dispunha de quantidades 
fabulosas de ouro e prata. Em vista
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Como em toda a América Latina, a cidade é um chamariz para o camponês.

Exército e de um funcionalismo ex
clusivamente espanhóis. Sediados 
em Lima, os criollos, espanhóis 
nascidos na América, eram m anti
dos à margem dos processos deci
sórios. Mas liderariam os movi
mentos de emancipação da colônia 
a partir de suas encomiendas (lati
fúndios) nas províncias mais dis
tantes. Assim, em 1821, José de 
San Martin*, no comando de um 
Exército argentino-chileno e escol
tado por Thomas Cochrane*, asse
diou Lima e proclamou a Repú
blica, assumindo a direção do novo 
Estado com o título de “protetor” . 
Após uma conferência com Simón 
Bolívar*, que assume o poder até 
1826, San Martin deixa o Peru; daí 
para a frente, o país foi governado 
principalmente por generais, alça
dos ao poder por meio de golpes 
militares e apoiados pelos latifun
diários da aristocracia criolla. Com 
a Primeira Guerra Mundial 
(1914/18) e a abertura do canal de 
Panamá* (1920) o país passou a 
exportar produtos agrícolas, o que 
fortaleceu a oligarquia agrária; se
guiu-se a modernização das enco
miendas, em grande parte às custas 
de capital estrangeiro. Ao mesmo 
tempo, companhias internacionais 
instalaram-se no país, construindo 
rodovias e ferrovias, explorando o 
petróleo e o cobre. Criou-se uma 
classe industrial, que passou a 
disputar com os latifundiários o 
monopólio do poder.

A partir de 1930, a política pe- pelo general
ruana foi dominada pela luta entre Bermudez, quf
os militares e a oligarquia de Lima tender alterar,
contra o movimento populista. Este política de seu 
era conhecido como “aprismo” (da 
sigla APRA — Alianza Popular 
Revolucionária Americana) e lide
rado por Raul Haya de La Torre As condiçõe;
(1895- ). No entanto, deslocan- buição demogi ’
do-se sempre mais para a direita, o em três regioe;
aprismo permitiu que representan- tante diferenci.
tes da oligarquia ocupassem o po- teira, ou deser
der, sempre ligados à influência a região serran
norte-americana. O sentimento po- (sierra); e a rej
pular contra essa influência, muito nas, ou planíc
grande, chegou ao auge em 1968, tana). 
quando um acordo beneficiando a A cuesta é
International Petroleum Company baixas, que se
foi firmado pelo governo. Ainda mente do mar ;
nesse ano, um golpe militar colo- des. Trata-se
cou no poder o general Juan Ve- mais áridas
lasco Alvarado (1916- ). apenas três o

O novo governo passou a execu- ano; dos 52
tar um intenso programa de refor- Andes, apena
mas: estatizou várias indústrias, fato que condi
controlou o capital estrangeiro, de grandes si:
estimulou o cooperativismo agrí- Os 600 000 heèi
cola e tornou real a reforma dos são extrem
agrária. De cunho nacionalista e, tituindo-se nos
sob determinados aspectos, sociali- economia da 
zante, a “ Revolução Peruana” —  Toda a regiãi
como se intitulou —  manteve, po- a exploração d<
rém, o sistema de produção, de de fato, a pese
orientação capitalista. nomia. Lima,

Divergências entre os militares, Arequipa são
uma séria crise econômica e a im- portantes da ct
popularidade de certas medidas de gem do rio
Alvarado levaram à sua deposição vida política, e
em agosto de 1975. Foi substituído do país. Seu p<
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em linhas gerais, a 
antecessor.

do

“Cuesta”, “sierra” e “montana”

s físicas e a distri- 
;ráfica dividem o Peru 

s de aspectos bas- 
ados: a região cos- 
:o litorâneo (cuesta); 
a, ou dos altiplanos 

;>ião do alto Amazo- 
ie amazônica (mon-

formada por terras 
elevam progressiva- 
i cordilheira dos An

de uma das regiões 
globo, onde chove 

i quatro vezes por 
ios que descem dos 
i dez são perenes, 
cionou a construção 
stemas de irrigação. 
:tares de terra irriga- 
amente férteis, cons- 

centros vitais da 
esta.
o costeira é propícia 
o pescado: no Peru, 
a e vital para a eco- 
a capital, Trujillo e 
as cidades mais im- 
uesta. Lima, na mar- 
Rimac, centraliza a 
conômica e cultural 

iorto Callao é o cen-

tro de escoamento dos minérios ex
traídos na sierra.

A sierra ocupa 30% do território 
peruano; trata-se de imenso alti
plano com altitude média de 4 000 
m, sulcado de vales e bacias fecha
das, onde a população se concentra 
(entre essas bacias estão as do Ma- 
ranon e do Huallaga, formadores 
do rio Amazonas). A sierra corres
ponde aos Andes tropicais secos, 
comportando as cadeias Ocidental, 
Central e Oriental. Toda a região 
é dominada por cristas montanho
sas imponentes, em muitas das 
quais —  notadamente da cadeia 
Ocidental — há neves eternas; 
muitas vezes as altitudes ultrapas
sam 6  000 m, como é o caso da Ne
vada Huarascan, ponto culminante 
peruano, com 6  768 m. A parte sul 
do planalto conta também com vá
rios vulcões, extintos ou adormeci
dos; no extremo meridional situa-se 
o lago Titicaca, parte do qual se es
tende por território boliviano. A 
encosta ocidental é seca, enquanto 
a oriental e a norte, com fortes chu
vas de outubro a abril, são recober
tas de florestas até a altitude de
3 000 m. Entre as florestas e as ne
ves estendem-se imensas pastagens 
de vegetação escassa, do tipo sub- 
desértico ou estépico — as punas.

A riqueza essencial da sierra são 
os minérios — ouro, prata, zinco, 
cobre, estanho e alguns metais ra
ros, como o tungsténio. Lá se en
contra também a maior jazida de

COLOMBIA
EQUADOR 'rumayo

Andoa:
C. de 

Guayaquil ‘j

TumbpŜ J» 
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Em 1970, quase metade da população peruana era constituída por índios.

0  artesanato é um dos elementos da economia de subsistência dos nativos.

século XIX , o Peru, como as de
mais colônias da época, fornecia 
matérias-primas brutas para os paí
ses industriais. Assim, teve sua eco
nomia impulsionada pela exporta
ção do guano — excremento de 
aves depositado sobre as rochas li
torâneas, considerado um excelente 
adubo. Logo depois, entretanto, 
destacaram-se na economia pe
ruana a cana-de-açúcar e o algo
dão, cultivados na região costeira 
do norte; a exportação em larga es
cala desses produtos permitiu a 
modernização dos processos’ agrí
colas nos latifúndios.

A economia peruana apresenta 
um alto grau de abertura para o ex
terior: as divisas provenientes da 
exportação situam-se entre 2 0 % e 
25% do Produto Interno Bruto (mil 
milhões de dólares em 1970) e o 
índice de importações é bastante 
alto (28% no período 1966-1970).

O Peru situa-se no mercado in
ternacional como fornecedor de 
produtos primários, e como impor
tador de equipamentos, produtos 
intermediários, combustíveis e bens 
de consumo duráveis. Estas últimas 
importações apresentam forte ten
dência de redução, como resultado 
da ampliação do parque industrial 
nacional.

As exportações são fortemente 
dependentes de alguns poucos pro
dutos, entre os quais o cobre, a fari
nha de pescado, a prata, o algodão 
e o açucar. A formação do cha
mado Grupo Andino (Peru, Co
lômbia, Chile, Equador, Bolívia e 
Venezuela) permitiu a ampliação 
das trocas interregionais e a diver
sificação da pauta de exportações. 
Ao mesmo tempo, facilitou-se a 
constituição de blocos de pressão

Entre eles, o comércio ainda se taz à base de trocas. (Mercado de Pisac.)

vanádio do mundo. Nessa região se 
localiza Cuzco, antiga capital do 
império inca.

A montaria, por fim, estende-se 
da encosta oriental andma até as 
fronteiras do Equadór, Colômbia, 
Bolívia e Brasil; ocupando 60% da 
superfície total do Peru, separa os 
Andes do escudo Brasileiro. O 
nome montana provém do lingua
jar dos colonos espanhóis, para os 
quais era sinônimo de “floresta” ; 
de fato, o clima subequatorial que 
lá predomina propicia uma cober
tura vegetal formada por floresta 
tropical densa. A floresta —  pre
sente em toda a montana, exceto na 
bacia do Bagua, semi-árida —  é 
entrecortada por formadores do rio 
Amazonas, entre os quais se des
taca o Maranon, o maior dos rios 
peruanos, com 2 400 quilômetros 
de extensão. A região é pouco po
voada, com a população concen
trada as margens dos rios.

Cedro, mogno, jacarandá e pe
tróleo são explorados na montana, 
que é também a região de maior 
potencial hidrelétrico do mundo; 
mas, é a área peruana em que o 
consumo energético é o mais baixo. 
O contato com o resto do país é as
segurado por via aérea: o trajeto 
Lima— Iquitos é feito em três ho
ras por avião, levando cerca de três 
semanas por outros meios de trans
porte.

Uma penosa transição

Com a perda de importância da 
antiga exploração de minérios pre
ciosos, levada a efeito na zona da 
sierra, o litoral peruano passou a 
concentrar as principais atividades 
econômicas do país. Em meados do
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ue favorecem a colocação de pro- 
utos de países do grupo no mer

cado internacional —  como é o 
caso do cobre, de que o Chile é o 
primeiro produtor mundial, e o 
Peru, o segundo.

Entretanto, apesar do excepcio
nal crescimento da exportação pe
ruana a partir de 1969, o balanço 
de pagamentos do país tem sido de
ficitário; isso se deve principal
mente ao alto nível das importa
ções de bens de capital e bens 
intermediários necessários à indus
trialização, e aos deficits do ba
lanço de serviços (pagamento de 
fretes, seguros e juros da dívida ex
terna).

A agricultura (que além da cana 
e do algodão produz principal
mente caie, trigo, milho) e a pecuá
ria (gado e lã) empregam cerca de 
45% da mão-de-oora do país, em
bora a contribuição desse setor 
para o Produto Interno Bruto seja 
pequena (18% em 1969); isso in
dica a baixa produtividade do setor 
como um todo.

A partir de 1968, contudo, o go
verno peruano passou a tomar me
didas para corrigir essa situação: 
as grandes propriedades da costa 
norte foram transformadas em coo
perativas de trabalhadores, dirigi
das por administradores nomeados 
pelo poder cçntral; promulgou-se o 
Código de Águas, que autoriza o 
governo a apropriar-se de qualquer 
curso de água, independentemente 
da área em que se localize; incenti
vou-se a formação de cooperativas 
e comunidades indígenas em terras 
expropriadas e redistribuídas; 
criou-se um limite de dimensões 
para as propriedades agrícolas, en
tre outras medidas.

Ao mesmo tempo que atende à 
demanda interna de bens de con
sumo, a indústria peruana tem seu 
desenvolvimento ligado em grande 
parte às atividades exportadoras: 
transformação de bens primários 
de exportação —  açúcar, farinha 
de peixe, refinação de minérios — 
e fabricação de insumos para essas 
indústrias —  maquinarias, redes 
pesqueiras, etc. Medidas governa
mentais com o efeito de acelerar a 
industrialização têm sido tomadas 
desde a década de 1930, quando se 
criou o Banco Industrial, com ação 
voltada para o financiamento de 
atividades industriais. No fim da 
década de 1950, o setor passou a 
receber fortes incentivos, na forma 
de isenções alfandegárias e tributá
rias, credito amplo, câmbio favore
cido. Além disso, o Estado fez 
nessa época contribuições diretas 
para a instalação de uma siderúr
gica, de indústrias de fertilizantes e 
de cimento, etc. A industrialização 
passou a ser meta prioritária a par
tir da década de 1960; crescendo 
aceleradamente, o setor era, em 
1969, responsável por 22% do Pro
duto Interno Bruto.

No campo e na cidade, 
apoio à Revolução

A partir de 1968, o país passou 
por grandes transformações em sua 
estrutura econômica e política. O 
governo instalado ampliou muito a 
ação do Estado na economia do 
país: alterou a forma de distribui
ção das terras; criou leis de restri

ções ao capital estrangeiro —  
como a Lei dos Bancos, que limita 
a 25% a participação externa nos 
estabelecimentos bancários; estati- 
zou a produção petrolífera; am
pliou o mar territorial para 2 0 0  mi
lhas; estabeleceu contratos de 
exploração do cobre com participa 
ção estatal majoritária; criou leis 
que garantem ao trabalhador parti
cipação na direção e na distribui
ção do capital das empresas priva
das; monopolizou a comerciali
zação do pescado por intermédio

de uma empresa pública, além de 
outras medidas.

Dos habitantes do Peru, 49% 
são índios, 33% mestiços, 12% 
brancos e o Jrestante negros, mula
tos e asiáticos. A mortalidade in
fantil alcança a cifra de 62%o, o 
que se reflete numa taxa de cresci
mento populacional relativamente 
baixa: 3,1%.| A população ativa era 
esümada, em 1965, em cerca de 4,2 
milhões de pessoas. A população 
urbana tende a crescer em propor
ção maior que a da população to

Dois detalhes de Machu Picchu: parte da escadaria que conduz ao Observa
tório Solar ou Intiwatana e do sistema de canalização de água potável.

tal, pois a migração para as cida
des é grande. Cerca de 50% dos 
peruanos têm menos de dezoito 
anos de idade, o que significa um 
maior esforço por parte da popula
ção ativa, que deve sustentar o de
senvolvimento econômico.

Os indígenas da selva amazônica 
vivem isolados —  com hábitos e 
língua próprios — , praticando uma 
economia de subsistência. Entre os 
índios da sierra, que formam a base 
rural do país, o índice de analfabe- 
dsmo é de 72%; os do norte do pla
nalto vivem de subempregos, co
merciando à base de trocas e 
exercendo precária produtividade 
agrícola; os do centro, por sua vez, 
participam do processo político do 
país, constituindo grande parte da 
base de sustentação da Revolução 
Peruana.

Na zona costeira, os sindicatos 
camponeses agrupam pequenos 
proprietários, colonos e trabalha
dores rurais de modo geral; depois 
de 1969, tais sindicatos formaram 
os núcleos das cooperativas agríco
las que, com a reforma agrária, 
substituíram os antigos latifúndios. 
Aí predomina a língua espanhola e 
a escolarização é generalizada. En
tretanto, o desenvolvimento econô
mico do Peru é insuficiente para 
absorver a mão-de-obra rural, que 
migra em grandes proporções para 
o litoral. Assim, ao lado dos operá
rios, é essa camada social que faz 
pressão em favor de reformas só- 
cio-econômicas.

VEJA TAM BÉM : América; Incas; 
Mercantilismo.

Machu Picchu foi uma magnifica concretização da civilização inca. antes de ser destruida pelos espanhóis.



Pesca

A pesca é uma atividade bem an
tiga; entretanto, até o início do sé
culo XX teve importância econô
mica secundária. A técnica era 
artesanal e o consumo restringia-se 
a algumas poucas áreas litoraneas, 
próximas aos centros produtores.
Em resposta aos problemas que 
surgiram em conseqüência da ex
plosão demográfica, a pesca ultra
passou o nível artesanal e tornou-se 
uma atividade altamente industria
lizada, podendo desenvolver-se a 
profundidades de até 2 0 0  metros.

Em escala industrial, a pesca 
abrange uma pequena parcela do 
globo. Os _principais bancos pes
queiros estao situados ao redor do 
Ártico, noroeste do Atlântico, Ásia 
oriental, oceano Indico e noroeste 
do Pacifico. Destacam-se também 
a parte ocidental da Améripa do 
Sul, Mediterrâneo e sul da África.

Em 1970, a produção mundial 
de pescado foi de 69 300 000 tone
ladas, de acordo com o Anuário de 
Pesca da FAO. Entre os maiores 
produtores estão Peru (12 612 000 
t); Japão (9 308 000 t); URSS 
(7 774 000 t); EUA (2 714 000 t); 
e Noruega (1 980 000 t). O Brasil 
produziu, em 1969, apenas 493 000 
toneladas.

Técnicas

A abundância de pescado não é 
a mesma em todos os mares. As 
áreas onde se misturam águas de 
duas temperaturas diferentes ofere
cem as condições ideais para a ali
mentação e proliferação das espé
cies. E o que acontece nas 
plataformas continentais, nos ma
res costeiros e nas zonas tempera
das. Por essa razão, as frotas são 
levadas a pescar em regiões extre
mamente distantes, por vezes, de 
seus países de origem.

O aumento do consumo trouxe a 
necessidade da pesca em grande es
cala. Os barcos são gradativamente 
substituídos por modernos navios, 
que dispõem de radares e sonares 
para localização de cardumes. Es
tes são capturados por enormes re
des,_ feitas quase sempre de fibra 
sintética, e recolhidos através de 
aberturas situadas na popa do na
vio, por meio de guindastes. A cap
tura de espécies que não vivem em 
cardumes ainda envolve técnicas 
manuais. O espinhei, por exemplo, 
é usado para apanhar peixes de 
grande porte. Consiste em uma li
nha madre, grossa e resistente, à 
qual se prende uma quantidade va
riável de anzóis —  até trezentos, 
conforme o peixe procurado. O ba
dejo, a garoupa, o linguado e ou
tros peixes finos são apreendidos 
com linha de fundo, uma variação 
do espinhei. Para os crustáceos, os 
pescadores empregam armações de 
madeira, arame ou tela, com aber
turas por onde eles entram atraídos 
pela isca.

Dos centros distribuidores, o 
pescado vai para o consumo direto 
ou para as indústrias de conserva.
Dessa forma, O mercado consumi- 0  advento das modernas técnicas fez com que a atividade ganhasse escala industrial e seu lugar na economia.

Rede. esforço e esperança são equipamentos de pescadores que ainda exercem seu trabalho em nível artesanal.
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dor permanece sempre abastecido, 
mesmo fora das estações não 
propícias à pesca.

Os peixes comercialmente mais 
importantes são o arenque, prove
niente de águas profundas ou pró
ximas às costas do hemisfério 
norte; a anchova, de águas tempe
radas costeiras; a sardinha, jie 
águas tropicais costeiras; o salmão, 
do norte do Atlântico e Pacífico; o 
atum, de águas profundas tropi
cais; o bacalhau, do Atlântico 
norte; a pescada, de águas tempera
das costeiras; e a perca, encontrada 
em águas temperadas.

P isc icu ltu ra

Estudos e pesquisas relaciona
dos com a pesca visam a resolver 
problemas como a extinção pro
gressiva de algumas espécies, pois 
apenas duzentas das 25 000 espé
cies conhecidas são normalmente 
consumidas pelo homem. Para pre- 
servá-las, assim como para facilitar 
a captura, procura-se conhecer me
lhor o volume dos cardumes, sua 
forma de reprodução e também sua 
loc alização.

A criação artificial de peixes de 
água doce está em fase adiantada 
em várias partes do mundo. Nos 
Estados Unidos, recolhem-se as 
ovas maiores das carpas em cubas 
especiais, onde se obtêm tipos de 
crescimento mais rápido, com mais 
carne, menos escamas e maior resis
tência ao frio.

A piscicultura marinha estã li
gada, sobretudo, aos crustáceos e 
moluscos. Camarões maiores e de 
crescimento acelerado resultam da 
colocação das larvas em cubas 
onde a água é mantida à tempera
tura de 26 a 30° C.

Nos viveiros de ostras do Japão 
as larvas são fixadas em redes sub
mersas e alimentadas artificial
mente. Nos grandes tanques de 
Sainte-Croix (Caraíbas), ostras, 
mexilhões e camarões alimen
tam-se de plancto* que lhes confere 
velocidade de reprodução multo 
acima da médiâ. Istõ se deve à qua
lidade da água retirada de profun
didades de 1 0 0 0  m contendo trinta A ampliação do mar territorial brasileiro propiciou incentivos à pesca.

vezes mais sais nutrientes que a 
água de superfície.

Pesca no Brasil

No início da década de 1970, o 
Brasil apresentava baixo índice de 
consumo de pescado: 5,3 kg anuais 
per capita. À atividade pesqueira, 
no estágio artesanal, concentra
va-se em alguns pontos próximos a 
bancos de pesca, especialmente no 
sul do país. A situação tendia a al
terar se em conseqüência da am
pliação do mar territorial brasi
leiro, de 1 2  para 2 0 0  milhas, e da 
política de canalização de incenti
vos fiscais para a indústria pes
queira.

A sardinha chegou a representar 
quase 65% da produção. A espécie 
encontrada no Brasil é a mesma do 
Mediterrârieo, com 15 a 25 cm de 
comprimento. Há também a sardi
nha selvagem (manjuba), de quali
dade inferior e medindo de 10 a 15 
cm. A corvina é pescada entre de
zembro e janeiro, quando grandes 
cardumes atravessam a barra de 
Rio Grande para desovar na lagoa 
dos Patos. A tainha é outro peixe 
que desova em águas doces, na 
mesma época.

Quanto ao cam arão, cerca de 
50% do produto é vendido fresco; 
o restante vai para as indústrias de 
conserva. As espécies mais procu
radas são o rosa, que é o mais 
abundante e vive em águas profun
das, e o sete-barbas.

A lagosta e apanhada sobretudo 
no Nordeste. Vivendo a profundi
dades de 20 a 40 m esconde-se de 
dia e alimenta-se à noite. Os pesca
dores deixam à sua espera peque
nos cestos de vime com iscas (co- 
vos) e os recolhem no dia seguinte. 
A lagosta pintada, vermelha, ha
bita toda a costa brasileira; a cabo- 
verde, também vermelha, é encon
trada até o Rio de Janeiro; e a 
comum, com manchas claras, pro
lifera até o litoral paulista.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Econo
mia); Peixes.

Encontrada principalmente no Nordeste, a lagosta é apanhada em pequenos cestos de vime com iscas. IÀ direita, indústria de pescado, Paraíba.
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Pesquisa Social

A pesquisa social vem se tor
nando um instrumento cada vez 
mais importante para as chamadas 
ciências humanas e sociais. Ela 
constitui um dos procedimentos de 
que o investigador lança mão para 
verificar, através da observação 
empírica, as hipóteses teóricas le
vantadas sobre as relações existen
tes entre um conjunto de fatos so
ciais. Além disso ela contribui para 
questionar ou aperfeiçoar a elabo
ração teórico-conceitual de uma 
ciência.

A realização de uma pesquisa 
exige do investigador a elaboração 
de um projeto, no qual esteja clara
mente definido o problema a ser in
vestigado com base em uma con
cepção teórico-metodológica que 
oriente a aplicação das técnicas de 
pesquisa.

No entanto, não se pode falar 
numa metodologia de pesquisa em 
geral, e nem mesmo numa metodo
logia única para a pluralidade dos 
campos de pesquisa social. Por 
isso, as técnicas de pesquisa depen
dem do campo teorico em que o 
pesquisador se situa; e a metodolo
gia adotada condiciona-se e se re
formula em função da prática con
creta de cada pesquisa em 
particular.

Dessa forma, a discussão meto
dológica em ciências sociais deslo- 
ca-se do plano abstrato-formal 
para o plano técnico-metodológico: 
a partir disso firma-se a visão de 
que teoria e pesquisa não estão des
vinculadas, mas o arcabouço teó
rico de uma ciência vai definir os 
critérios de registro, o tratamento e 
a análise dos dados coletados. 
Cresce assim a preocupação em de
senvolver técnicas de pesquisa para 
produzir dados mais elaborados, 
teoricamente dotados de sentido.

O desenvolvimento teórico-me- 
todológico de outros campos do 
conhecimento (como a lógica*, a 
matemática*, a estatística*) e o 
avanço tecnológico (da ciberné
tica*, por exemplo) colocaram à 
disposição do pesquisador social 
um arsenal de instrumentos e de 
técnicas que dificilmente um só in
divíduo pode manipular: surgiu as
sim a pratica de trabalho interdisci- 
plinar, comumente utilizada nos 
atuais projetos de pesquisa. E se 
esse tipo de trabalho permite uma 
abordagem mais abrangente do ob
jeto de pesquisa, ele exige dos in
vestigadores um refinamento cada 
vez maior das técnicas de análise. 
De acordo com o objetivo da pes
quisa, as técnicas de tratamento 
dos dados podem ser de quatro ti
pos fundamentais: técnicas de aná
lise do tipo qualitativo; técnicas 
não-experimentais de análise quan 
titativa; técnicas de análise experi
mental (incluindo a construção de 
modelos e o uso da simulação); e 
técnicas de análise do tipo nistóri- 
co-estrutural.

Técnicas quantitativas

O trabalho de pesquisa segye al
gumas etapas fundamentais. E pre-

VAMOS COMEÇAR CONVERSANDO UM POUCO SÔ8RE AS COISAS QUE A 
CONTECERAM DURANTE A SUA VIDA.

Só o "pai 
So a mãe 
Outra pessoa

especific'c

- QUAL FOI A OCUPAÇSO QUE 0 SEU-PAI OU A PESSOA QUE 
0 CRIOU TEVE DURANTE 0 TEMPO EM QUE 0 SR. VIVIA 
COM ÊLE?
(Se trabalhava na terra, pergunte a quem pertenci 
a, o tamanho, o tipo de produção e se produzia pa 
ra vender ou só para auto-subsistência; 
se era empregado, pergunte sõbre a natureza da or 
ganização - pública, privada, - o tamanho da orga 
nização e o tipo de produção, as funções que exer 
cia, se era empregado subalterno ou tinha cargo 
de Supérvisão ou chefia;
se trabalhava por conta própria, pergunte o qu« 
fazia, qual era ó volume de negóoios e o número 
de empregados.

■ 0 SR. TRABALHA ATUALMENTE?
(os que estão em férias, de licença i doentes ,3 

5 trabalhar;

j Se NÃO, passe à pergunta l1* j

A escolha do grupo que responderá às perguntas do formulário é apenas uma das várias etapas da pesquisa.

ciso formular com clareza teórica 
qual é o problema da pesquisa. O 
resultado dessa etapa consiste em 
formular hipóteses rigorosas, que 
tenham clara relação com o corpo 
de conhecimentos existentes. Os 
progressos técnico-metodológicos 
nessa área têm ocorrido principal
mente no campo da formalização 
de teorias. Mesmo quando essa for
malização não consegue expres
sar-se através da matematizaçao da 
teoria, facilita o trabalho da dedu
ção das hipóteses do corpo teórico: 
além disso, impõe maior rigor na 
avaliação das conseqüências — 
para a teoria — da aceitação ou re
cusa de uma hipótese quando con
frontada com os dados.

A segunda etapa consiste em tra
duzir as hipóteses da pesquisa em 
termos, instrumentos e operações 
passíveis de serem realizadas ao 
nível empírico. Grande parte dos 
problemas da pesquisa empírica 
concentram-se nessa fase. Em ge
ral, os conceitos cujas relações em
píricas se procura determinar refe
rem-se à propriedade de objetos 
sociais que não são diretamente ob
serváveis; dessa forma, a primeira 
preocupação é passar da linguagem 
teórica dos conceitos à linguagem 
operacional dasvariáveis. Isso im
plica uma seleção dos indicadores 
observáveis do conceito e também
— Çrincipalmente — a elaboração 
de técnicas que combinem os diver
sos indicadores num índice do con
ceito. Na ciência social essa etapa 
talvez seja a que envolve maior dis
cussão metodológica, devido à 
multiplicidde de problemas a serem 
resolvidos. As ciências sociais dife
rem entre si quanto às propriedades 
dos objetos sociais de que tratam  e, 
em conseqüência, as soluções e as

dificuldades variam, de uma para 
outra. E, talvez por isso mesmo, o 
conjunto de instrumentos à disposi
ção do cientista social aumentou 
consideravelmente. A essa etapa de 
evolução das técnicas de pesquisa 
pertencem a teoria da mensuração, 
os testes de fidedignidade e validez 
dos instrumentos de medida e tam 
bém todas as técnicas de constru
ção de índices e de escalas. Essas 
técnicas — bastante desenvolvidas 
na época do auge das enquetes que 
usavam questionário e amostragem 
(survey), cujas unidades de analise 
eram indivíduos — foram sendo 
generalizadas. E passaram a ser 
utilizadas em outros contextos de 
pesquisa, nos quais as unidades de 
análise são supra-individuais (gru
pos, organizaçoes, etc.), ecológicas 
(cidades, regiões, países, etc.) ou 
outros objetos culturais (documen
tos, discursos, etc.), como também 
em recentes desenvolvimentos da 
chamada análise de conteúdo. Prin
cipalmente no que se refere às téc
nicas de construção de índices, as 
técnicas estatístico-matemáticas 
existentes vão das simples escalas 
acumulativas (tipo Guttmann) até 
os sofisticados modelos de análise 
fatorial e de análise causal. Con
vém ainda ressaltar que, devido ao 
caráter de seu objeto de estudo, as 
ciências sociais tem procurado de
senvolver instrumentos de medida 
que não interfiram com o objeto 
medido. O progresso na criação 
das medidas não reativas tambem 
tem sido importante; o resultado 
desses avanços técnicos vem possi
bilitando a produção de dados mais 
fidedignos.

Operacionalmente, a terceira 
etapa da pesquisa social não difere 
substancialmente da segunda. É

importante, porém, destacar os 
procedimentos de coleta, registro e 
tratam ento dos dados requeridos

fielo problem a da pesquisa. A esco- 
ha de uma estrategia para superar 

essa etapa, mesmo quando as eta
pas anteriores foram resolvidas de 
modo satisfatório, coloca o pesqui
sador em dificuldades práticas e 
éticas além de obrigá-lo a recorrer 
novamente ao auxílio de outras 
ciências. No primeiro caso, o pes
quisador deve decidir entre estraté
gias de pesquisa em função de seu 
custo financeiro, de suas_ implica
ções éticas e de sua duração; no se
gundo, entre outras coisas, ele deve 
decidir se pode pesquisar todas as 
unidades sobre as quais suas hipó
teses se referem (universo de unida
des) e, em caso contrário e mais 
freqüentemente, recorrer à teoria 
da amostragem, para decidir qual o 
procedimento de seleção da amos
tra que melhor se adapta a seu pro
blema e a seu orçamento de tempo 
e de dinheiro.

Nessa etapa, o pesquisador 
reúne os seus instrumentos de me
dida num conjunto integrado de 
procedimentos. Nas ciências so
ciais, dependendo do problema, 
oode optar-se pelo uso dos dados já  
produzidos por outras agências ou 
por fontes secundárias.

No caso em que seja necessário 
produzir e coletar dados originais, 
os instrumentos variam desde a ob
servação participante até as entre
vistas estruturadas e pré-codifica- 
das, passando pelo uso de 
entrevistas não estruturadas e ques
tionários abertos. A moderna tec
nologia (o uso de filmadores, gra
vadores, “espelhos falsos”, etc.) 
auxilia de forma cada vez mais efi
caz o cientista nessa etapa. Mas é
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Esquema 1:

(0 ) Surgimento de um 
problema de pesquisa.

(1) Formulação de hipó
teses sôbre o problema.

(2) Construção dos instru
mentos de produção dos 
dados sobre o problema.

1

(5) Surgimento de novos 
problemas.

(4) Análise dos resulta
dos.

(3) Escolha da estratégia 
de coleta, registro e tra
tamento dos dados.

Esquema 2:

Teoria -*■

^  Indicador 
Conceito A -*■ Indicador 

/  "  ^  indicador

• Hipóteses Relação entre A e B

V  ^  indicador
Conceito B -*• indicador 

Indicador

Instrumento de produção 
e coleta de dados

Tratamento dos dados: . . . .
■combinação dos —► Analise e interpretação t Avaliação

indicadores em índices resultados das hipóteses
Realimentação 
da teoria

importante não esquecer que entre 
a perfeição dos instrumentos ideal
mente concebidos e sua utilização 
em situações reais pode haver um 
hiato considerável. Depois de pro
duzidos e registrados, convém que 
os dados sejam submetidos a um 
tratamento crítico, que possa supe
rar esse hiato.

Finalmente, inicia-se a quarta 
etapa da pesquisa: a análise dos re
sultados. A atenção do pesquisador 
volta-se então para dois aspectos 
do resultado.

Primeiramente, para o teste das 
hipóteses que orientaram seu traba
lho, procurando referir-se constan
temente ao marco teórico em ques
tão, sobretudo quando os dados 
parecem confirma-lo; em caso de 
dúvida quanto à evidência empírica 
em favor da hipótese, é esta que 
deve ser posta novamente à prova.

Em segundo lugar, o pesquisa
dor deve voltar sua atenção para os 
resultados inesperados da pesquisa, 
pois daí podem surgir novas e frutí
feras hipóteses.

Entretanto, nesse aspecto, cos
tum a haver uma tendência conser
vadora: no conflito entre um resul
tado inesperado e um conjunto de 
hipóteses bem estabelecido, o cien
tista  quase sempre se inclina em fa
vor das últimas.

Essa tensão entre a força das 
teorias estabelecidas e as evidên
cias contraditórias faz renascer a 
curiosidade do cientista e o próprio 
trabalho de pesquisa. Nessa fase, 
principalmente no tipo particular 
de pesquisa social, tanto a estatís
tica como a matemática são muito 
utilizadas e constituem poderoso 
auxílio para o cientista social, so
bretudo quando ele não se deixa le
var apenas pela elegância formal Além dos problemas práticos, uma pesquisa envolve dificuldades éticas.

dos modelos, mas serve-se deles 
sem perder de vista os problemas 
substanciais que enfrenta.

O uso das diversas técnicas pode 
ser útil para a solução de proble
mas teóricos importantes. A utili
zação das modernas técnicas 
estatístico-matemáticas pode au
mentar consideravelmente a ca
pacidade analítica do pesquisador 
social. Pode-se, por exemplo, de
monstrar a utilidade de técnicas ba
seadas em análises de regressão e 
correlação para inferir a natureza e 
a intensidade das relações causais 
entre variáveis, em contextos nos 
quais a utilização de delineamentos 
experimentais toma-se problemá’ 
tica ou impossível. Pode-se chamar 
a atenção para a grande importân
cia que vem adquirindo a aplicação 
de modelos estocásticos* na análise 
dos processos sociais —  como, por 
exemplo, o uso das “ cadeias de 
Markov” nos estudos de mobili
dade* social e de migrações*. Po- 
de-se ainda assinalar a utilização 
crescente de certas teorias m atemá
ticas como a dos grafos (graph 
theory), na análise de microestrutu- 
ras sociais.

Esses avanços importantes e o 
alargamento do horizonte de possi
bilidades de utilização das técnicas 
quantitativas de pesquisa empírica 
tem grandes conseqüências tanto 
sobre a formação do cientista so
cial — ele é obrigado a melhorar 
sua formação tecnico-metodoló- 
gica —  cómo sobre os cuidados 
que deve tomar —  não deve esque
cer a especificidade de seu objeto e 
as exigencias metodológicas adi
cionais impostas por essa especifi
cidade.

Técnicas qualitativas

As chamadas técnicas de análise 
qualitativas (entrevistas em profun
didade, observação participante, 
sociogramas, etc.) têm apresentado 
muito progresso, principalmente no 
contexto da “etno-metodologia” .

Outra estratégia metodológica 
importante —  embora não tenha 
conseguido codificar de modo sa- 
tisfatorio sua lógica da pesquisa e 
da demonstração — é a análise de
nominada histórico-estrutural. Sua 
inspiração teórica insiste na análise 
macroestrutural das totalidades 
histórico-concretas, na busca de 
suas leis de funcionamento e de 
transformação e na unicidade dos 
processos sociais.

Esforça-se, portanto, para conse
guir uma analise globalizante e in
tegrada, diluindo as fronteiras exis
tentes entre as várias ciências. Na 
verdade, pretende uma ciência so
cial integrada, cuja metodologia é 
até agora potencial. Embora difi
culte a apresentação de um es
quema de suas pesquisas, essa posi
ção ilustra dois pontos 
importantes: não existe um con
junto de normas metodológicas fi
xas e imutáveis, que garantam o 
valor científico dos resultados da 
pesquisa; o conhecimento metodo
lógico avança e transforma-se ao 
lado do conhecimento substantivo.

c VEJA TAM BÉM : Estatística: Pro-
Esquoma resumido do processamento de um trabalho de pesquisa social abrangendo suas diferentes etapas. habilidade; Sociologia.
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Pessoa

O termo “pessoa” está intima
mente relacionado à expressão “su
jeito  de direito” , isto é, o ser ao 
qual a ordem jurídica assegura o 
poder de agir contido no direito.

As pessoas podem ser naturais 
(ou físicas) e jurídicas. Assim, são 
consideradas pessoas tanto um ser 
humano (física) como uma indús
tria, uma empresa comercial, o Es
tado, uma rede ferroviária, uma es
cola (jurídicas). A personalidade de 
um ser consiste na aptidão que lhe 
confere o ordenamento jurídico 
para exercer direitos e contrair 
obrigações.

A  p essoa  física
Existem alguns eventos da vida 

humana que, por sua importância 
e conseqüências, devem ser regis
trados (num Registro Civil): o ca
samento, o nascimento, o óbito, etc. 
O registro do nascimento de uma 
criança contém os elementos que 
personalizam o indivíduo (dia, mes, 
ano do nascimento, sexo, cor, filia
ção, nome, etc.). O reconhecimento 
da pessoa natural pela ordem jurí
dica surge através do registro de 
nascimento.

No entanto, mesmo antes do 
nascimento, o ser em gestação já  
goza de direitos que devem ser res
peitados (em alguns países, a prá
tica do aborto, por exemplo, é con
siderada crime contra o direito que 
o nascituro tem à vida).

Embora todo ser humano tenha 
a titularidade de seus direitos, nem 
todos porém têm capacidade para 
exercê-los diretamente. Estão nessa 
situação os menores de dezesseis 
anos, os incapazes para exprimir 
suas vontades (um psicopata, um 
surdo-mudo, etc.) e os ausentes. 
Para gozarem de seus direitos, eles 
devem ser representados por pes
soas que atuem em seus nomes. 
Conforme as circunstâncias, os re
presentantes podem ser os pais, tu
tores ou curadores. Entre os indiví
duos juridicamente capazes e 
incapazes, existem aqueles que são 
considerados relativamente incapa
zes: os maiores de dezesseis e me
nores de 2 1  anos, os pródigos e os 
silvícolas. A atuação de sua von
tade nem sempre ocorre de maneira 
direta: para exercer certos atos da 
vida social, necessitam de assistên
cia, isto é, de alguém que os asses
sore na defesa de seus aireitos.

A personalidade do ser humano 
encerra-se com a morte; extin
guem-se seus direitos personalíssi
mos e seus direitos patrimoniais 
são transmitidos por herança.

A pessoa jurídica

A evolução do direito, demons
trou a necessidade de personalizar 
também os grupos de indivíduos 
que se reúnem por um interesse co
mum visando a um determinado 
fim. Essas entidades denominam-se 
unidades jurídicas e a elas é atri
buída uma personalidade.

Há dois tipos de pessoas jurídi-
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Alguns eventos ligados às pessoas naturais devem ser registrados oficialmente. (Acima, registros de casamento.)

c as : as fundações e as associações.
A fundação* forma-se por um 

conjunto de bens, originando-se 
por iniciativa de um instituidor que 
destina o patrimônio para uma fi
nalidade estabelecida.

As pessoas jurídicas de natureza 
associativa são o resultado da ini
ciativa de associados e sua finali
dade e organização são alteráveis, 
de comum acordo. Essas pessoas 
jurídicas podem ser associações 
propriamente ditas, quando não 
têm finalidade lucrativa, ou socie
dades. quando visam ao lucro. A 
manifestação de vontade de uma 
pessoa jurídica sempre ocorre atra
vés de uma pessoa fisica.

A sjjessoas jurídicas nascem por 
ocasiao de seu registro. As socieda
des de natureza civil (inclusive as 
fundações) devem ser registradas 
no Registro Civil de Pessoas Jurí
dicas e as sociedades comerciais, 
nas Juntas Comerciais. Depois de 
constituída a entidade, o registro 
formaliza a sua existência perante 
o direito. Seus contratos, atos cons
titutivos, estatutos e compromissos 
devem ser registrados em cartório 
competente. Alguns elementos de
vem obrigatoriamente constar dos 
registros: denominação, finalida
des, sede, órgão de representação e 
administraçao, modo de modifica
ção dos •estatutos (caso esteja pre
vista a possibilidade de reforma), 
responsabilidade dos membros, 
condições de extinção e nome dos 
instituidores, nome dos membros 
da diretoria e respectivas qualifica
ções.

As pessoas jurídicas podem ser 
encerradas por várias causas: deli
beração dos próprios membros (as
sim como elas surgem por vontade 
deles, desaparecem também por 
sua vontade), determinação de lei 
(nos casos estabelecidos pelo Có
digo Civil), ato do governo 
(quando pode estar ocorrendo a 
prática de atos lesivos ao bem co
mum) ou ainda por sentença do Po
der Judiciário*.

VEJA TAM BÉM : A to  Jurídico; 
Contrato; Direito; Relação Jurí
dica.

Uma empresa legalmente registrada também tem  personalidade jurídica.

SULtA

PERSONALITY GIURIDICA

SOC ItTA  Dl U U TU O  S0CC0RS0 FR* G L IO P E R U I

RE LAZ10NE

AL COM8IGLIO OCLLA BOCIETÀ OKIAIA Dl MODEM A 
IltTOftNO A l PROGETTO Dl LEGGE *0 LUGLIO «70 
rOUtULATO DALLA COMBISMOiVE CONSULTIVA 8ULLE 

»riTl'XIOMI DI NEVIDEKZA E MIL LAVORO

MODENA
TIPOCRAflA D. j—

A existência jurídica de uma entidade somente 6 reconhecida perante a lei 
depois de formalizado o seu registro na repartição competente.
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Pessoa, Fernando

“ O poeta é um fingidor./ Finge 
tão completamente/ Que chega a 
fingir que é dor/  A dor que deveras 
sente.” Nessa quadra de Autopsi- 
cogrqfia, o poeta português Fer
nando Pessoa procurou definir-se e 
expressar a doutrina do fingi
mento”, que pôs em prática de 
modo especial, “ dividindo-se” em 
estilos e personalidades diversas, 
todos considerados de alto valor li
terário. Ele é reconhecido um dos 
maiores poetas da língua portu
guesa, o mais importante do pe
ríodo modernista e artista da di
mensão de Camões*.

Fernando Antônio Nogueira 
Pessoa nasceu a 13 de junho de 
1888 em Lisboa e morreu na 
mesma cidade em 30 de novembro 
de 1935, quase ignorado pelo pú
blico. Seu único livro de poemas 
editado enquanto vivia foi M ensa
gem  (1934), com o qual ganhou 
apenas o segundo prêmio num con
curso literário. N a década de 1940, 
quando começou a publicação pós
tum a de sua obra dispersa, a im
portância do autor foi sendo ava
liada e reconhecida. Daí por diante, 
ele influenciaria toda a poesia de 
língua portuguesa.

O pai de Fernando Pessoa mor
reu quando ele tinha cinco anos. 
Educado desde os oito anos em 
Durban, na África do Sul inglesa, 
onde seu padrasto era o cônsul por
tuguês, ele entrou cedo em contato 
com as letras anglo-saxônicas. 
Cjursou a Universidade do Cabo 
(África do Sul) e chegou a publicar 
mais tarde algumas poesias em in
glês: 35 Sónnets (1918) e English 
Poems (1921). Regressou a Portu
gal em 1907.

“Vou onde o vento leva”

Em Lisboa, o poeta abandonou 
os estudos universitários. Tentou 
m ontar uma tipografia e acabou 
exercendo a simples atividade de 
correspondente comercial.

Interessado em ocultismo*, pen
sou em estabelecer-se como astró
logo, mas também fracassou nesse

filano, embora chegasse a traduzir 
ivros de teosofia* e esoterismo*, e 

a produzir horóscopos. Em 1930, 
entraria em contato com o mago 
inglês Aleister Crowley, influencia- 
dor do poeta irlandês Yeats*.

Em 1932, sua tentativa de obter 
o cargo de “conservador bibliográ
fico” num museu de Cascais tam 
bém não teve nenhum sucesso. In
trovertido e angustiado, o poeta 
teve de conformar-se por toda a 
vida com o modesto emprego de re
dator de cartas comerciais em in
glês e francês.

A vida literária de Fernando 
Pessoa começou em 1912 com dois 
acontecimentos importantes: a re
vista A  Aguia  publicou seus pri
meiros ensaios críticos sobre poe
sia portuguesa e ele conheceu dois 
poetas que o puseram em contato 
com o Futurismo* e as modernas 
correntes literárias européias. Esses 
poetas eram José de Almada Ne-

Femando Pessoa é considerado um dos maiores poetas da lingua portuguesa. (Quadro de Almada Negreiros.)

ATHENA
l íK V I S T A  b r  a r t e

*

S I A S

PESSOA

V o l 1 favaratra JsJ/ 5

Diretor da revista "Athena" e colaborador de diversas outras publicações 
literárias, o poeta somente teve sua obra reconhecida após a morte.

greiros (1893- ), também pin
tor, e Mário de Sá*-Carneiro, que 
vivia em Paris e se tornaria seu 
maior amigo e companheiro de 
ideais artísticos.

Estimulado pelas novas idéias 
do ambiente artístico europeu, Pes
soa lançou alguns movimentos re
lativamente episódicos. O “ pau- 
lismo”, iniciado com sua 
composição Pauis (1913), caracte
riza-se pela sucessão de impressões 
desconexas. O  “ interseccionismo” 
foi a tendência dominante em 
Chuva Oblíqua, conjunto de poe
m as de 1914.

O mais abrangente desses movi
mentos, porém, foi o “ sensacio- 
nismo”, um privilegiamento das 
sensações que, segundo o autor, co
meçou com a amizade entre ele e 
Mário de Sá-C arneiro.

Participam do sensacionismo as 
personalidades poéticas inventadas 
por Pessoa (seus heterônimosj, 
além de Almada Negreiros e Luiz 
de Oliveira (1891-1947). O movi
mento admite como precursor o
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Antigamente, as doenças com elevado grau de contágio eram chamadas de 
"peste". (Epidemia de peste bubônica em Londres. 1667.)

poeta José Joaquim Cesário Verde 
(1855-1886).

A revista Orfeu (1915), que teve 
apenas dois números e que, se
gundo Pessoa, recebeu “ um acolhi
mento adverso e escandaloso” , foi 
o órgão literário dos sensacionistas 
e modernistas portugueses. O ter
ceiro número ja  estava anunciado 
m as não chegou a sair porque, a 26 
de abril de 1916, Sá-Carneiro suici- 
dou-se em Paris. No ano seguinte, 
Pessoa colaborou em outra revista 
de vanguarda —  Portugal Futu
rista —  dirigida por Almada Ne
greiros e que não passou do pri
meiro número. Escreveu esporadi
camente na revista Contemporânea 
até 1924, quando passou a dirigir 
outra, chamada Athena. Em 1927, 
a nova geração de poetas portugue
ses — José Régio* e Adolfo Casais 
Monteiro (1908-1972) entre outros
—  descobriu Fernando Pessoa, le
vou-o a escrever na revista Pre
sença e iniciou o processo de valo
rização de sua obra.

“Ser raro e claro”

Os diversos “ autores” em que 
Fernando Pessoa desdobrou seu ta 
lento são mais que pseudônimos: 
são poetas com estilo diferenciado, 
nomes e até mesmo biografias par
ticulares. Em 1914 ele criou Al
berto Caeiro, Ricardo Reis e Ál
varo de Campos.

Alberto Caeiro (que tem até data 
de vida: 1889-1915) foi o mestre de 
todos. Era autodidata, antiespiri- 
tualista e escrevia em versos livres. 
Sua obra —  O Guardador de R e
banhos, O Pastor Amoroso  e Poe
mas Inconjuntos — pretende ser “a 
reconstrução integral do paga
nismo”. Ele e seus discipulos são 
sensacionistas, cada um a sua ma
neira. Ao contrário do místico, que 
em tudo vê um sentido oculto, 
Caeiro quer sentir as coisas apenas 
como elas são: “ O que 9  luar atra
vés dos altos ram os/ E, além de 
ser/ O ,lu a r através dos altos ra
m os,/ E não ser m ais/ que o luar 
através dos altos ramos” .

Ricardo Reis —  médico, edu

cado em colégio de jesuítas —  sub
mete suas sensações a um certo 
ideal de medidas e regras clássicas. 
Cético implacável, tem uma “visão 
clara e inutil do universo”. Celebra 
a hora que passa em poemas conci
sos, odes de inspiração greco-la- 
tin§.

Álvaro de Campos —  enge
nheiro naval formado em Glasgow, 
Escócia — tem em comum com o 
mestre Caeiro os versos livres e co
loquiais, mas é mais moderno. Sua 
prosa ritmada relaciona-se com as 
de Whitman* e dos futuristas. In
corpora, como eles, a semântica de
lirante da cidade moderna (Ode 
Triunfal, Passagem das Horas), da
dos sensíveis dos quais não resulta 
uma idealização otimista, mas a vi
são amarga e solitária de “um uni
verso sem ideal nem esperança” .

Fernando Pessoa assinou produ
ções em prosa, das quais se desta
cam Páginas de Estética e de Teo
ria e Crítica Literária e Páginas 
Intimas e de Auto-Interpretaçao.

Mas a obra que levou seu nome 
real consiste principalmente dos 
poemas de Mensagem  —  cujo ca
ráter simbólico ultrapassa a apa
rência nacionalista — , os reunidos 
no Cancioneiro e as coleções de 
inéditos que a eles se acrescenta
ram. E uma poesia de modos fixos
—  com ênfase para a quadra e o 
soneto — e de grande perfeição 
formal. Às vezes hermética e lem
brando Mallarmé* (como na série 
de sonetos Passos da Cruz), ela 
sempre se distingue pela precisão 
conceituai: “ ser raro e claro” é um 
objetivo do autor.

O poeta coloca-se numa perma
nente indagação sobre a existência, 
expressa por sutis distinções ver
bais (como nos jogos entre “ ser” e 
“estar”) e pelo confronto entre au
tor, obra e vida. Esse confronto re
vela-se na “doutrina do fingi
mento”, que levou à criação dos 
heterônimos.

VEJA TAM BÉM : Futurismo; 
Poema; Poética.

Peste

Enfermidade epidêmica febril, 
aguda e grave, a peste é causada 
pelo Pasteurella pestis, bacilo des
coberto em 1894 pelos cientistas 
Shibasaburo Kitasato (1852-1931) 
e Alexandre Yersin’ (1863-1943). 
Em meados do século XX, a forma 
epidêmica da peste já  havia sido 
praticamente eliminada nas regiões 
mais desenvolvidas do globo. Mas 
ainda existia sob a forma endêmica 
em algumas áreas.

Uma história de mortes

Uma das mais antigas ocorrên
cias de peste é narrada em Samuel 
(I, 5, 6 ). Calcula-se que isso tenha 
se passado uns mil anos antes de 
Cristo, e a Bíblia fala em 50 070 
vítimas — um número modesto, se 
comparado com os 25 milhões de 
pessoas que morreram na epide
mia* européia do século XIV. Esta 
parece ter sido de caráter bubônico 
e pneumônico, e acredita-se que 
haja se manifestado primeiro na 
Ásia, de onde alcançou os europeus 
via China e Índia.

Entre o castigo registrado pelo 
hagiógrafo hebreu e a “morte ne
gra” que eliminou um quarto da 
população da Europa, houve pelo 
menos um ciclo de cinqüenta anos 
de peste em todo o mundo romano, 
no século VI.

Entre 1400 e 1720, novos surtos 
assolaram os europeus. Em 
1664-1665, a “ Grande Peste” ma
tou 6 8  596 dos 460 000 londrinos 
da época. A última epidemia de 
vulto registrada foi a de Marselha, 
cujas 50 000 mortes marcaram o 
ano de 1720.

Depois disso, a incidência de 
peste declinou a ponto de quase de
saparecer, na Europa, em decorrên
cia da divulgação de hábitos de hi
giene, da desratização das 
residências e mesmo pela evolução 
natural do ciclo das epidemias.

Não obstante, o mal continuou a

afligir outras regiões. Nos séculos 
XVIII e XIX, as vítimas foram o 
Oriente Médio, a Rússja e, com 
grande intensidade, a índia e a 
China. Nas duas primeiras décadas 
do século XX, os portos chineses 
funcionaram como centros de irra
diação, contaminando índia, Ja
pão, Filipinas, Oceania, América 
do Norte e do Sul, Africa e portos 
europeus, como Glasgow, Odessa, 
Nápoles e Marselha.

Posteriormente _ registraram-se 
apenas manifestações endêmicas de 
peste, ou surtos de menor impor
tância, sempre ligados a condições 
precárias de higiene.

A peste é transmitida através de 
pulgas do rato (Xenopsylla cheo- 
pis); sugando o sangue de roedores 
infectados com a Pasteurella, as 

ulgas tornam-se reservatórios de 
acilos que podem ser transmitidos 

ao homem. Excepcionalmente, a 
peste bubônica pode propagar-se 
também j>elo contato com o pus 
dos buboes (gânglios inflamados) 
de doentes, ou ainda através de 
gotículas de saliva nos casos de 
peste pneumônica.

A peste apresenta-se sob guatro 
formas diferentes de evolução clí
nica: bubônica, pulmonar, septicê- 
mica e menor.

A evolução da peste

Depois de penetrarem no orga
nismo, os bacilos da peste espa- 
lham-se pelas correntes sanguínea e 
linfática. Geralmente a moléstia 
fica incubada durante um período 
de até seis dias. Na forma chamada 
bubônica, que é a mais comum nas 
epidemias, os gânglios linfáticos re
gionais (principalmente da prega 
inguinal, das axilas e das regiões 
cervical e parotídea), com grande 
quantidade de bacilos, inflamam-se 
num período de uns dois dias, pro
vocando o aparecimento de bu- 
bões, de onde deriva o nome da 
moléstia. Calafrios, febre elevada, 
vômitos; vertigens, apatia, distúr
bio sm otores, dores na cabeça e nas 
regiões linfáticas e palidez facial, 
acompanhada de intensa vermelhi
dão nas conjuntivas, marcam o iní
cio da moléstia. Alcança sua fase

Na África do Sul inglesa, o poeta foi educado e tomou contato com as letras 
anglo-saxônicas. (Fernando, a mãe, o padrasto e os dois irmãos.)
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A peste teve forte influência no pensamento renascentista: na "Tentação 
de Santo Antão" Grünewald incluiu um doente entre os torturadores

Petrarca

aguda e mais grave nos cinco pri
meiros dias: a temperatura perma
nece alta, o paciente costuma deli
rar e apresentar albuminúria 
(excesso de albumina na urina) e 
oligúria (diminuição da urina). Até 
o terceiro dia, podem aparecer pe- 
téquias (hemorragias subcutâneas) 
e manchas negras. Nessa fase pode 
sobrevir a morte por colapso car
diovascular.

Na forma pulmonar da moléstia, 
muito mais rara, os bacilos locali
zam-se primeiramente nos pul
mões. Como sintomas gerais apa
recem calafrios, febre alta, 
conjuntivite, falta de apetite, dores 
na cabeça e nas extremidades, falta 
de ar, cianose e tosse acompanhada 
de expectoração rosada.

Na forma septicêmica, a morte 
ocorre geralmente poucos dias de
pois do aparecimento dos primei
ros sintomas, em decorrência de 
um a invasão maciça de bacilos em 
todo o organismo.

A peste menor é a forma mais 
benigna da  doença. O enfermo não

chega a ficar acamado e a moléstia 
somente é reconhecida quando apa
recem outros casos mais graves 
numa certa região.

Se o doente não é medicado, a 
possibilidade de evolução fatal é de 
90%. Mas as sulfai reduziram a 
mortalidade média para 2 0 % e a 
estreptomicina para 5%. Vencida a 
infecção, após sete dias o doente 
está fora de perigo. O bubão é reab
sorvido ou seu material necrosado 
é eliminado por meio de fístulas.

O extermínio de ratos e pulgas 
constitui a medida profilática mais 
eficiente para evitar a doença.

O enfermo deve ser isolado. As 
pessoas com quem ele entra em 
contato ou os habitantes de uma re
gião atingida por epidemia podem 
prevenir-se contra a moléstia to
mando vacinas (que contêm bacilos 
pestosos mortos).

VEJA TAM BÉM : Epidemia; In
fecciosas, Doenças.

Nascido em Arezzo, Itália, em 
1304, de família florentina, Fran- 
cesco Petrarca viveu parte de sua 
infância e adolescência na França.

Realizou seus primeiros estudos 
em Bolonha e em Montpellier; em 
1326, atraído pela carreira eclesiás
tica, recebeu as ordens menores e 
instalou-se em Avinhão, na época 
residência papal. Nesse período, 
tornou-se conhecido pelos poemas 
que escrevia e aprofundou-se no es
tudo dos grandes clássicos.

Em 1330, tendo já  desistido da 
vida religiosa, foi para Lombez, na 
Gasconha. Aproveitando seu 
enorme prestígio junto a príncipes 
e papas, começou a viajar pela Eu
ropa. Essas viagens serviram para 
ampliar consideravelmente seus co
nhecimentos e proporcionar-lhe a 
descoberta de uma série de precio
sos textos clássicos, nas inúmeras 
bibliotecas que visitou.

Em 1336, depois de ler as Con
fissões  de Santo Agostinho*, expe
rimentou uma profunda crise reli
giosa que o levou a refugiar-se 
durante algum tempo em Vaucluse.

Alguns anos depois, ià era consi
derado um poeta excelente. Entre
tanto, começava a perceber a inuti
lidade das glórias terrenas. Nova 
crise e novo refúgio: retirou-se do 
mundo e foi para o claustro de 
Montrieux, onde tinha um irmão 
religioso.

Em 1348, uma peste abateu-se 
sobre a Europa. A morte de Laura
—  mulher que fora a grande pai
xão de sua vida e que seria imorta
lizada em seu Canzoniere —  foi 
um duro golpe e motivo para uma 
série de reflexões sobre a efemeri- 
dade da vida.

Em 1353 fixou-se definitiva
mente na Itália, passando seus últi
mos anos na aldeia de Arquá, perto 
de Pádua, onde morreu em 1374.

Petrarca não ficou alheio aos 
acontecimentos de sua época. A tra
vés de suas cartas e poemas, inter
veio na vida pública em várias

oportunidades: assim, propugnou o 
retom o do papa a Roma (de 1330 
a 1377, Avinhão foi a sede papal), 
apoiou as reformas políticas de 
Cola di Rienzi e sobretudo tentou, 
em 1353, mediar o conflito entre 
Gênova e Veneza que estavam em 
guerra pela supremacia no mar Me
diterrâneo.

A obra

Contudo, mais artista que ho
mem de ação, foi na literatura que 
sua versátil e irrequieta personali
dade encontrou o caminho da reali
zação. Sua obra Canzoniere, es
crita em italiano —  cuja forma 
ajudou a aperfeiçoar e a divulgar
—  revelou um dos maiores poetas 
de todos os tempos. Obedecendo a 
uma rigorosa estética, a maior 
parte dos versos foi inspirada no 
seu grande amor por Laura, além 
de refletir suas intensas preocupa
ções religiosas. Selecionando o que 
navia de mais vigoroso na tradição 
lírica neolatina dos dois séculos an
teriores, Petrarca conseguiu expres
sar com extrema sensibilidade as 
grandes paixões humanas e, além 
disso, criou uma linguagem lírica 
moderna.

O poema alegórico Trionfi (tam 
bém escrito em italiano) é uma vi
são histórica e simbólica do grande 
tema tratado no Canzoniere: par
tindo do autobiográfico, o poeta 
atinge o homem universal, abran
gendo toda a evolução da humani
dade — desde as paixões terrenas 
até a plenitude em Deus. O amor 
triunfa sobre todas as coisas, mas 
somente em Deus tudó o que e belo 
e de valor brilha eternamente, além 
do espaço e do tempo.

Mas foi em latim que Petrarca 
compôs a maior parte de suas 
obras. Epistolae metricae, por 
exemplo, contém vários trabalhos: 
confissões íntimas, anedotas auto-' 
biográficas, cartas de consolo e 
exortação, reflexões morais, propo
sições literárias, etc. No poema 
épico Africa  —  relato da segunda 
guerra púnica — , ao lado do senti
mento ae miséria de todas as coisas 
da terra coexiste uma desolada per
cepção da efemeridade do tempo. 
De Viris Illustribus reúne uma serie

R o m p e n d o  a p la c id e z  c u ltu ra l da Id a a e  M é d ia , P e tra rc a  d es a fia  o fu tu ro . 
Suas concepções humanistas tiveram profundas repercussões na Europa.
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O poeta canta a angústa do ser dividido entre o sagrado e o profano. ("Os Triunfos de Petrarca", sôc. XVI).

de biografias de famosas personali
dades; De Vita Religiosa fornece as 
bases teóricas e a descrição de um 
dos temas essenciais do poeta: a 
solidão. Em Secretum Meum Sive 
de Comemptu Mundi, um de seus 
mais importantes trabalhos, ele faz 
uma auto-análise sincera e funda
mental para a compreensão da vida 
interior do poeta e o desprezo pelo 
mundo. Nessa obra, Petrarca se 
imagina dialogando com Santo 
Agostinho, em presença da Ver
dade. A aspiração do bem supremo 
(Deus) e a atração das coisas terre
nas (o amor e a glória) são revela
das com impiedosa clareza. Tais 
preocupações refletem a profunda 
crise espiritual que sempre o acom
panhou e que permaneceu insolú
vel : “Est inexpletum quoddam in 
praecordiis meis semper” (“Resta 
sempre algo de insatisfeito no 
fundo do meu coração”).

trarca foi talvez o escritor que mais 
rápida e decisivamente influenciou 
a cultura da Europa cristã.

Sua influência: 
o Humanismo

Petrarca foi seguramente um in- 
téprete sensível e entusiasta dos so
frimentos e das grandezas do ser 
humano. Suas concepções huma
nistas difundiram-se por toda a Eu
ropa. E suas diversas atividades — 
coletando e anotando textos anti
gos, reunindo tudo o que aprendera 
nas viagens, além de suas cartas e 
escritos — fizeram dele um pio
neiro e uma das principais figuras 
de um movimento cultural que se 
expandiu através do mundo ociden
tal: o Humanismo*. Como poeta, 
sua influência foi universal, pois 
seu lirismo expressa uma emoção 
real, sem as convenções cortesãs da

n r r t v p n r a l  O l l  H o «

total expressão íntima do poeta e 
cujo maior representante foi 
Dante* Alighieri). O tema de amor 
de Petrarca envolve —  sobretudo 
no Canzoniere — múltiplos as
pectos sentimentais, passionais e 
sensuais, sempre caracterizado pela 
riqueza e profundidade de intros
pecção e pela sinceridade da con
fissão. Sua linguagem é primorosa, 
perfeitamente equilibrada em densi
dade e intensidade. Foi, por isso, 
durante mais de trezentos anos, 
não só o modelo da poesia italiana, 
mas também de toda a Europa.

A problemática central do Ro
mantismo* no século X IX  —  isto 
é,_ a dicotomia expressa na aspira
ção do absoluto e na limitação hu
mana para alcançá-lo —  é, em úl
tim a análise, um reflexo da 
angústia que dividiu a alma do 
poeta italiano.

Após ter sido usado como medi
camento, combustível, impermeabi- 
lizante e até como revestimento de 
múmias egípcias, o petróleo passa
ria a ocupar lugar de primordial 
importância na economia humana, 
com a invenção do motor de com
bustão interna. De início, dele so se 
extraía a gasolina e alguns poucos 
óleos lubrificantes; posteriormente, 
passou-se a destilar também o que 
era considerado simples resíduo. 
Hoje, quase todo ele e aproveitado.

0  seculo XX pode ser chamado 
o século do petróleo. Movimen
tando anualmente alguns bilhões de 
dólares, possui evidente importân
cia econômica e estratégica. O 
“ouro negro” é centro de atritos e 
disputas internacionais, motivando 
choques entre governos e grandes 
trustes, políticas de monopolização 
acompanhadas de intensas como
ções e muitas guerras.

Sua importancia na civilização 
moderna e tal que, se todos os pro
dutos dele derivados subitamente 
desaparecessem, o mundo pararia. 
Não só todos os motores de com
bustão interna deixariam de se mo
ver, como também a fome e a falta 
de abrigo fariam milhões de víti
m as entre os habitantes do planeta. 
O fornecimento de combustíveis, 
apesar de ser a mais importante, e 
apenas uma das muitas funções 
preenchidas pelo petróleo: a indús
tria dos plásticos* depende inte
gralmente do aproveitamento de 
seus subprodutos, com os quais são 
fabricadas fibras sintéticas destina
das ao vestuário, borrachas* sinté
ticas que substituem vantajosa
mente as naturais, fertilizantes, 
inseticidas*, alimentos, remédios e 
um a infinidade de outros produtos.

Embora as estimativas sobre as 
reservas mundiais ainda inexplora
das sejam bastante imprecisas, afir
ma-se que algum dia o produto se 
esgotara. Antes disso, entretanto, 
as jazidas não mais serão suficien
tes para suprir a crescente de
m anda mundial. Tal fato exige 
cuidadoso planejamento sócio-eco- 
nômico para o futuro.

A substituição do petróleo como 
fonte de energia ainda não encon
trou resposta definitiva. O aprovei
tamento da  energia libertada na fis
são nuclear para obtenção de 
energia elétrica continua sendo 
feito em níveis de rendimento ex
cessivamente baixos; e o controle e 
canalização da energia proveniente 
dos processos de fusao nuclear 
(como os que ocorrem no Sol e nas 
bombas de hidrogênio) envolve 
problemas científicos não resolvi
dos e várias dificuldades tecnológi
cas. Alternativa cada vez mais viá
vel seria o aproveitamento das 
colossais quantidades de energia 
radiante provenientes do Sol é que 
constantemente bombardeiam a 
Terra. Isso, porém, não resolveria 
todo o problema: os plásticos e ou
tros derivados secundários do pe-
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quase duplicou na década de 1960 
em relaçao à anterior. Em 1969, 
atingiu cerca de 2 130 milhões de 
toneladas métricas. O Oriente Mé
dio, com 28,6% da produção, e os 
Estados Undidos, com 24,9%, lide
raram  os países produtores; em se
guida situaram-se a Venezuela e a 
União Soviética. Ainda durante a 
década de 60, alguns países conse
guiram expansão considerável em 
sua produtividade petrolífera; entre 
eles o Brasil, que alcançou, em
1969, a cifra de 172 500 barris diá
rios.

No entanto, o Brasil está longe 
da auto-suficiência em petróleo: em
1970, a Petrobrás produzia, em 
média, 26 536 metros cúbicos diá
rios; entretanto, o consumo médio 
atingia 83 216 metros cúbicos, 
sendo a diferença coberta por im
portações. Em dezembro de 1972, 
estimavam-se as reservas brasilei
ras em 127 milhões de metros cúbi
cos de petróleo (dados da Petro
brás).

Em 1970, duas grandes reservas 
petrolíferas foram descobertas no 
Ocidente: uma no mar do Norte, 
explorada por consórcios europeus, 
e outra no norte do Alasca, cuja 
concessão foi em parte negociada 
pelo governo norte-americano. A 
jazida do mar do Norte conta com 
1 bilhão de toneladas de petróleo, 
o que significa quatro vezes mais 
que a soma das reservas européias 
conhecidas até 1970.

Considerando-se, porém, que o 
consumo anual de petróleo na Eu
ropa Ocidental é de 560 milhões de 
toneladas, esse novo campo se es
gotaria em menos de dois anos. As
sim, a Europa continua depen
dendo do petróleo proveniente do 
Oriente Medio.

A produção mundial de petróleo 
em 1974 foi de 2 867 860 0 0 0 1 . Os 
Estados Unidos e a União Sovié
tica lideraram a produção, segui
dos pela Arábia Saudita, Irã e Ve
nezuela.

A crise do petróleo

A 16 de outubro de 1973 a Or
ganização dos Países Árabes Ex
portadores de Petróleo (OPAEP) 
resolveu reduzir drasticamente a 
quantidade de petróleo fornecida 
aos países que apoiavam Israel di
plomática ou militarmente, che
gando em alguns casos à suspensão 
total de qualquer fornecimento. 
Com isso, os árabes visavam forçar 
os israelenses a se retirar dos terri
tórios ocupados durante a Guerra 
dos Seis Dias, em 1967.

Essa medida atingiu principal
mente os países da Europa Ociden
tal e os Estados Unidos. Conside
rando-se a dependência em que se 
encontravam esse países com rela
ção ao fornecimento de petróleo 
do Oriente Médio, o corte brusco 
das exportações dos árabes acabou 
trazendo conseqüências desastro
sas. O rigoroso racionamento de 
combustível adotado em alguns

§aí ses chegou ao ponto de se proi- 
ir a circulação de automóveis em 

determinados dias, provocando co
lapsos nos sistemas de transporte. 
No mercado negro, o petróleo al
cançava preços quatro vezes mais 
altos, afetando sensivelmente o 
çusto de vida. Além de grandes reservas, o Oriente Médio tem a maior produção petrolífera do mundo. (Reservatório em Oman.)

Mesmo após a suspensão do em
bargo (que durou cinco meses), os 
preços do produto mantiveram-se 
elevados. Os transtornos causados 
pelo período de escassez mostra
ram aos exportadores que o petró
leo poderia ser vendido bem mais 
caro, sem que houvesse uma retra
ção significativa da demanda, tal o 
grau de sua importância para as so
ciedades industrializadas. Os con
sumidores também já  se habitua
vam a pagar mais pelo produto. O 
petróleo perdia, assim, o seu princi
pal atrativo enquanto fonte de ener
gia: o baixo custo.

A produção brasileira

Embora desde 1918 existissem 
órgãos responsáveis pela política 
do petróleo, somente em 1939 foi 
descoberto o primeiro poço petrolí
fero no Brasil. O grande impulso à 
produção brasileira, contudo, ocor
reu em 1953, com a lei 2004, que 
criou a Petrobrás — Petróleo Bra- 
siléiro S/A.

Através dessa empresa, o Estado 
passou a monopolizar a extração e 
o refino do produto, cabendo ao 
Conselho Nacional do Petróleo 
orientar e fiscalizar sua exploração. 
N os seis anos seguintes, a Petro
brás perfurou 2 894 poços, ele
vando a produção de 145 596 para 
cerca de 1 0  milhões de m3.

Em dezembro de 1972, as reser
vas petrolíferas brasileiras eram es
timadas em 127 milhões de m3. Em 
fins de 1973, a Petrobrás descobriu 
na plataforma continental do Es
tado do Rio de Janeiro o campo de 
petróleo de Garoupa e mais tarde, 
o de Namorado, que têm condições 
de transformar-se em uma das 
maiores jazidas do país. Resulta
dos positivos têm sido alcançados 
também nos litorais do Espírito 
Santo, Alagoas, Sergipe, Rio 
Grande do Norte e, provavelmente, 
no Amapá e foz do Rio Amazonas.A descoberta de petróleo em Campos provocou euforia entre os brasileiros.
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Nesse ultimo local, a 250 km da 
costa, foi descoberta uma jazida de 
gás natural que pode se constituir 
na maior reserva nacional desse 
produto (cerca de 42 bilhões de 
m3). A produção diária do pri
meiro poço aberto foi calculada em 
4,2 bilhões de gás. Com 30 km de 
área, a estrutura geológica porta
dora do gás é uma das mais favorá
veis de toda a plataforma continen
tal brasileira para a descoberta do 
petróleo.

A Petrobrás possui atualmente 
quatro refinarias (Cubatão, Duque 
de Caixas, Gabriel Passos e Al
berto Pasqualini), que processavam 
em 1972 cerca de 60 000 m 3  de pe
tróleo por dia. Existem ainda três 
refinarias particulares (União, 
Manguinhos e Manaus), com capa 
cidade diária total de 13 500 
m3(dadosde 1972).

Uma viagem de 
milhões de anos

O petróleo é uma m istura de cen
tenas de hidrocarbonetos*, apre
sentando-se sob a forma de um 
óleo espesso depositado no subsolo 
e que raramente aflora à superfície. 
Ha muitos tipos de petroleo, de 
acordo com_ os hidrocarbonetos 
que os compõem: assim, o petróleo 
de base parafínica é constituído es
sencialmente de hidrocarbonetos 
saturados'de cadeia aberta; o asfál- 
tico, ou naftênico, contém predomi
nantemente hidrocarbonetos satu
rados de cadeia fechada (ciclo- 
parafinas); alguns petróleos — 
mais raros —• são constituídos por 
hidrocarbonetos cíclicos da serie 
benzênica.

Por muito tempo a origem do pe
tróleo constituiu um problema de 
difícil solução. Apesar de se consti
tuir de substâncias orgânicas, não 
parecia possível que ele se tivesse 
formado a partir de animais ou 
plantas, pois no óleo a ocorrência 
de resíduos de seres vivos é quase 
inexistente.

Entretanto, estudos geológicos e 
estratigráficos mostraram definiti
vamente que o petróleo subterrâneo 
se localiza com freqüência sobre 
formações que outrora constituí
ram fundos de mares ou lagos.

Nos mares internos, quase intei
ramente cercados de terras, a água 
do fundo tende a estagnar-se por 
falta de correntes que a agitem. 
Mais próxima à superfície, a flora 
e a fauna planctônicas podem se 
desenvolver se houver uma circula
ção que lhes proporcione alimenta
ção. Quando morrem, esses ani
mais —  dinoflagelados — e 
vegetais microscópicos — diato- 
maceas —  caem ao fundo, for
mando, juntamente com outros se
dimentos, sapropel (do grego 
saprós =  podre, e pelós =  lama). 
O gás sulfídrico (H ,S) que se li
berta no decorrer da decomposição 
parcial do material depositado 
torna pouco propícias as condições 
de vida para as próprias bactérias 
que provocam tal decomposição; 
esta, assim, se interrompe.

Com o passar das eras geológi
cas, o sapropel vai se dispondo em 
camadas, num processo de lenta se
dimentação. A pressão exercida pe
las camadas superiores age, junta
mente com o calor do subsolo, para

O depósito sucessivo de organismos mortos, no fundo do mar. misturados 
à lama trazida dos rios. forma estratos que. submetidos à pressão das cama
das superiores, transformam-se em hidrocarbonetos, isto é, petróleo.

..........  . aluvJanal......
°ÁâUíf ifcçg “ .?

Representação esquemática das diferentes camadas do solo que podem ser 
encontradas ao longo de um poço estratigráfico. recentemente perfurado.

favorecer reações químicas no ma
terial acumulado nas camadas infe
riores. Ao mesmo tempo que isso 
ocorre, as pressões laterais exerci
das pela bacia sedimentar fazem 
com que o petróleo já  formado se 
desloque verticalmente para cima, 
localizando-se nos interstícios ou 
poros do sedimento clástico de gra
nulação mais grossa que, a essa al
tura, já  recobriu toda a bacia como 
uma tampa.

Em estágio posterior, as pressões 
laterais tornam-se mais intensas, 
fazendo com que todo o conjunto 
de estratos sofra uma dobradura, 
indo o petróleo acumular-se nos 
anticlinais, sem poder escapar late
ralmente por camadas de folhelhos 
impermeáveis.

A maneira como o petróleo se 
deposita no subsolo depende da 
permeabilidade e porosidade das 
rochas circunjacentes. Quando tais 
rochas são suficientemente permeá
veis, o petróleo —  muito fluido — 
as impregna; essa impregnação

firossegue enquanto houver volume 
ivre no seio da rocha ou até que 

ela se interrompa e dê lugar a estra
tos impermeáveis. E, muitas vezes, 
o produto é encontrado dessa ma
neira, preenchendo os interstícios 
de rochas argilosas, silicosas ou 
calcárias formadas por estratos de 
microrganismos marinhos e detri
tos fluviais. Nessas formações não 
ocorrem vestígios de vida marinha 
macroscópica, como conchas ou 
esqueletos calcários, que foram dis
solvidos ao longo do tempo pela 
ação conjugada da pressão, do ca
lor e de agentes químicos. Nessas 
jazidas, chamadas primárias, o pe
tróleo encontra-se no lugar em que 
se formou.

Há entretanto jazidas secundá
rias, nas quais as rochas circundan
tes são mais recentes que o petró
leo, atestando que este último se 
originou em outro lugar e depois 
“migrou”, através de sistemas de 
rochas permeáveis,_ até lá. Essa 
“migraçao” subterrânea se dá por 
efeito da pressão que os terrenos 
circundantes exercem sobre o pe
tróleo e os gases que costumam 
acompanha-lo.

Entretanto, muitas vezes a poro
sidade e permeabilidade das rochas, 
bem como a pressão do terreno, 
não são suficientes para permitir o 
deslocamento do petróleo, apesar 
de condicionarem a “ migração” 
dos gases. Formam-se assim jaz i
das de “óleo morto”, isto é, petró
leo não acompanhado por gás; 
como resultado, o petróleo desse 
tipo de jazidas não aflui em jorros 
à superfície quando da perfuração, 
sendo necessário bombeá-lo para 
fora do poço. As jazidas exclusivas 
de gás natural sao testemunho de 
“migrações” gasosas que ocorre
ram isoladas.

O deslocamento do petróleo da 
jazida primária para a secundária 
é extremamente lento, pois a poro
sidade e permeabilidade das rochas 
é muito pequena.

Prospecção: 
uma longa pesquisa

Os tipos principais de petróleo 
são classificados de acordo com 
sua fluidez (óleo, gás seco, gás con
densado), composição da mistura
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de hidrocarbonetos, pressão e tem
peratura. A jazida de óleo pro
priamente dita apresenta como 
principais componentes os hidro
carbonetos líquidos. Normalmen
te, tais jazidas são acompanha: 
das de gãs e água salgada, em ca
madas dispostas segundo as 
respectivas densidades: a água si
tua-se inferiormente, em seguida 
dispõe-se o petróleo e por fim o 
gás. Este — mesmo que se trate de 
um a jazida de óleo morto — sem
pre se encontra presente; ele é ex
traído durante a refinação.

O gás seco é composto predomi
nantemente de metano, substância 
que somente se liquefaz sob pres
sões extremamente elevadas; por 
essa razão, ele sempre se apresenta 
em suas jazidas sob forma gasosa. 
Já  o gás condensado —  butano, 
propano, etano — se liquefaz a 
baixas pressões, encontrando-se 
freqüentemente nessa forma nas ja 
zidas petrolíferas. Essa propriedade 
é aproveitada na  comercialização 
do gás liquefeito de petróleo, forne
cido em botiiões para consumo do
méstico e industrial.

A presença de uma jazida pe
trolífera é por vezes revelada pelos 
resíduos em cursos de água, pela 
emanação de gás natural ou por pe
quenos afloramentos dejjetroleo.

Contudo, a prospecção do petró
leo não pode depender da desco
berta acidental de indícios revela
dores; pelo contrário, envolve 
vastas operações, planejadas e exe
cutadas cuidadosamente. A instala
ção de uma torre de perfuração é 
custosa demais. Por isso, é necessá
rio certa probabilidade de existên
cia do petróleo antes de se tomar 
essa medida.

A existência de petróleo no sub
solo depende, em grande parte, do 
tipo de formação rochosa presente 
(em geral, bacias sedimentares); as
sim, a prospecção se inicia por pes
quisas geológicas que têm por fina
lidade estabelecer a probabilidade 
de ocorrência de jazidas na área em 
questão.

Verificada a presença de uma 
bacia sedimentar, o passo seguinte 
é a exploração geofísica de profun
didade, cujo objetivo é levantar a 
constituição das formações geoló
gicas do subsolo. Isso é conseguido 
através do estudo da propagação 
de abalos sísmicos, artificialmente 
provocados por detonação de ex
plosivos junto à superfície. As on
das de choque originadas pela ex
plosão viajam pelo subsolo com 
velocidades que dependem da cons
tituição das rochas que atraves
sam; um sistema de sensores distri
buídos em torno do local da 
detonação registra graficamente as 
ondas que se propagam.

A análise dos diagramas resul
tantes —  semelhantes a eletroence- 
falogramas —  permite traçar um 
perfil do subsoloj assinalando-se os 
tipos mais prováveis de formação 
geológica.

Da pesquisa geofísica resultam 
informações sobre a presença de 
rochas capazes de conter petróleo, 
justificando a instalação de uma 
torre de perfuração. A análise das 
amostras obtidas transforma a pro
babilidade em certeza.

A principal função da torre de 
um poço de petróleo é orientar o

Petróleo e gãs ficam separados, em  jazidas de gás livre (a), cuja pressão im pele o petróleo para a superfície, sendo 
possfvel um aproveitam ento de 30%  a 8 0%  do óleo existente, conform e o volum e de gás. Este. portanto, é extraído  
posteriorm ente. Nas jazidas de gãs m isturado (b), o petróleo estã isolado; o gãs que contém  dispõe de pressão 
suficiente para fazê-lo  aflorar. O petróleo tam bém  pode jorrar pela pressão de lençóis de água subterrâneos. Nestas 
jazidas (c). pode-se aproveitar até 85%  do petróleo contido no deDósito.

equipamento de perfuração, de- 
modo que ele permaneça na posi
ção vertical. A grande estrutura 
metálica —  algumas chegam a al
cançar 80 m de altura —  deve se 
apoiar sobre uma sólida fundação 
de concreto, pois as cargas que o 
conjunto deve suportar podem che
gar a 400 t; além disso, a perfura
ção de rochas duras produz sobre 
a estrutura vibrações intensas e 
constantes que, na ausência de uma 
fundação, podem fazer a torre ruir. 
Ao lado das condições indispensá
veis à consecução dos trabalhos —- 
abertura de estradas, instalação de 
redes de distribuição de água e de 
energia elétrica, oficinas, instala-

Í:ões para o alojamento de traba- 
hadores — , o campo é dotado de 

várias estruturas complementares e 
auxiliares, como dispositivos de se
gurança, laboratórios de análise, 
guindastes, bombas, motores, etc.

A perfuração propriamente dita 
é feita por intermédio de brocas, 
cujas formas, tamanhos e constitui
ção dependem do diâmetro do orifí
cio que se deseja abrir, do tipo de 
rocha em que devem penetrar e da 
profundidade que alcançarão. Elas 
são estruturas metálicas muito re
sistentes, dotadas de dentes de aço 
duríssimo ou de uma coroa de dia
mantes, e que perfuram a rocha 
pela execução de um movimento 
rotatório. Este lhes é transmitido 
por meio de uma haste metálica li
gada a uma seqüência de tubos 
que, por sua vez, giram por ação de 
um motor de combustão interna; à 
medida que a perfuração avança, 
mais tubos são adicionados ao con
junto por parafusamento.

A coleta das amostras do terreno 
alcançado pelas brocas não pode 
ser feita por interrupção da perfu
ração e desmontagem da sonda: 
isso tornaria o trabalho ineficiente 
e economicamente impraticável. 
Essa coleta é feita através da filtra
gem de uma lama especial que é 
vertida no orifício. Enquanto aA  torre  deve m anter o equipam ento de perfuração em  posição vertical.
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A "Arvore de natal" permite a extração do minârio sob pressão normal, introduzindo-se gases, água ou lama num poço compravadamente produtivo.

broca vai trabalhando, a lama — 
uma mistura de argila bentonítica 
e barita —  é injetada por uma 
bomba no interior da haste, desem
bocando em sua extremidade infe
rior e voltando à superfície pelo 
orifício aberto pela broca. Um sis
tema de filtragem e refino separa os 
detritos da lama, que é reciclada.

Além do transporte das aparas 
extraídas pela broca, a lama cum
pre outras funções primordiais: a
4 000 m de profundidade, as p a re 
des do poço sofrem uma pressão la
teral de cerca de 1 t/cm 2, que é 
contrabalançada pela pressão da 
lama, exercida em sentido oposto. 
Além disso, a lama resfria a sonda 
e com isso diminui o atrito entre a 
broca e as paredes do poço, ser
vindo também para obstar a saída 
violenta de gás, petróleo ou água 
quando depósitos desses produtos 
sao alcançados.

A perfuração é feita por etapas, 
iniciando-se por um orifício com 
cerca de 45 cm de diâmetro e conti
nuando com diâmetros cada vez 
menores. Feito o primeiro furo e al
cançada a profundidade desejada, 
todo o conjunto é retirado e intro- 
duz-se um tubo de aço com diâme
tro externo menor que o do orifício; 
esse tubo é cimentado e se inicia a 
perfuração do estágio seguinte.

A análise do material levado à 
superfície pela lama permite a veri
ficação da precisão com que se ela
borou o perfil geológico do terreno. 
Entretanto, isso não basta para que 
se obtenham informações suficien
tes sobre a perfuração. E necessá
rio também efetuar explorações in 
loco; isso é feito por meio de son
das especiais, dotadas de diversos 
tipos de instrumentos e dectetores. 
Existem assim sondas para a me
dida do diâmetro do orifício (que 
pode ter se alterado por ação da 
pressão externa), para a identifica
ção das rochas presentes, para a

medida da salinidade da água que 
impregna as camadas estratigrafi- 
cas, etc. Como muitas dessas ca
racterísticas condicionam o valor 
da condutibilidade elétrica do solo, 
esse tipo de informação é obtido 
utilizando-se uma sonda elétrica. 
Ela gera uma corrente que é cap
tada depois de haver atravessado o 
material circunjacente. Um sistema 
de cabos transmite à superfície os 
sinais elétricos resultantes, que são 
analisados por aparelhos especiais.

A identifícaçao dos materiais 
perfurados pode também ser feita 
por uma sonda neutrônica; esta' 
emite radiações que tornam radiati
vas as paredes do poço. Um conta
dor situado na própria sonda capta 
a radiação devolvida pelas rochas 
e a transforma em sinais elétricos 
que são enviados à superfície.

Nem sempre o petróleo sobe à 
superfície quando alcançado; isso 
somente acontece se a pressão dos 
gases que o acompanham for sufi
ciente para impeli-lo. O controle é 
feito, então, por meio de uma sonda 
que compara a densidade do meio 
com a de um líquido que carrega 
em seu interior.

Confirmada a presença de um 
lençol petrolífero, o orifício aberto 
pela sonda é consolidado por ci- 
mentação e a sonda é retirada. 
Monta-se então a “árvore de na
tal” , dispositivo dotado de várias 
tomadas para tubos e que permite, 
mediante o acionamento de regis
tros, escoar o petróleo ou introdu
zir no poço lama, água salgada ou 
gases que impelirão o petróleo para 
cima. Se a pressão da jazida nao é 
suficiente para fazer com que o pe
tróleo aflore, torna-se necessário 
adaptar uma bomba mecânica para 
efetuar a extração. Por fim, des
monta-se a torre e a equipe de pros
pecção desloca-se em busca de ou
tra  jazida.

Quando se trata  de jazidas pe

trolíferas submarinas, o trabalho é 
consideravelmente mais complexo. 
Além de todas as dificuldades que 
acompanham a prospecção co
mum, atuam os fatores do meio. 
Um dos muitos problemas é a loca
lização instável da piataforma — 
que bóia na superfície da água. A 
engenharia subaquática encarre
ga-se da estrutura, que deve ser 
rígida a fim de resistir à ação das 
correntes marinhas. A sjaziaas sub
marinas encontram-se em geral em 
profundidades menores do que as 
terrestres, o que vem facilitar a per
furação.

No Brasil, a exploração de pe
tróleo submarino é objetivo priori
tário da política da Petrobrás. O 
plano quadrienal de atividades da 
empresa referente ao período 
1970-1973 previu 1 a perfuração de 
cem poços de exploração na plata
forma continental, alem de outros 
que seriam instalados em áreas que 
se revelavam produtivas. Assim, 
entre 1967 e 1970, toda a área cor
respondente às bacias sedimentares 
da plataforma continental brasi
leira (850 000 km 2) foi submetida 
a extensos levantamentos aeromag- 
netométricos.

Bactérias devoradoras de óleo: 
o fim da poluição

Quase todas as jazi las petrolífe
ras situam-se a milhares de quilô
metros das refinarias: o óleo ex
traído do Iraque, por exemplo, 
pode ser refinado nos Estados Uni
dos ou no Brasil; e o proveniente 
dos campos da Venezuela é muitas 
vezes levado à Europa para o re
fino. Para suprir as sempre crescen
tes necessidades do mercado con
sumidor desenvolveu-se um vasto 
sistema de transporte, por via marí
tima e terrestre. Caminhões-tan- 
ques, vagões-cistérnas e navios-tan- 
ques fazem parte da paisagem das

rodovias, ferrovias e terminais 
marítimos de todo o mundo. Entre
tanto, o transporte do óleo por veí
culos automotores apresenta o 
grave inconveniente de não dispor 
de carga de retorno: o caminhao- 
tanque que transporta o petróleo da 
jazida à refinaria ou ao terminal 
marítimo volta vazio, de modo que 
para cada quilômetro rodado na 
ida corresponde um quilômetro de
ficitário no retorno. Por essa razão, 
o transporte terrestre do petróleo e 
do gás natural começou a ser feito 
por oleodutos e gasodutos; no 
transporte marítimo, o problema é 
mais grave, pois a construção de 
oledutos submarinos envolve difi
culdades operacionais significati
vas. Mesmo assim as vantagens são 
tantas que o dispêndio de alguns bi
lhões de dólares é amortizado, a 
longo prazo, pela economia de 
combustível nas viagens de retorno 
dos petroleiros. A instalação de 
oleodutos submarinos reduz tam 
bém os efeitos da poluição causada 
pelos petroleiros: todo ano, a frota 
mundial de transporte de petróleo 
despeja nos mares uma quantidade 
estimada em 1 milhão de toneladas 
de óleo cru. Este, localizando-se 
nas camadas superiores da água, 
extingue a flora e a fauna planctô- 
nica com gravíssimas conseqüên
cias sobre a ecologia marinha.

Essa poluição e causada princi
palmente por operações rotineiras 
executadas pelos navios-tanques: 
antes de entrar nos portos onde se
rão carregados, os petroleiros de
volvem ao mar a água usada como 
lastro na viagem de retorno e que 
enchia seu tanques. Essa água car
rega inevitavelmente gotfculas de 
óleo, correspondentes a aproxima
damente 0,5% da capacidade do 
navio.

Em 1971, alguns cientistas israe
lenses — entre os quais o micro- 
biologista Eugene Rosenberg, o
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bioquímico David Gutnick e o bió
logo Avraham Reisfield — , estu
dando o problema, conseguiram 
isolar um gênero da família de bac
térias arthrobacter que se alimenta 
de óleos; a partir dessas bactérias, 
os cientistas selecionaram uma va
riedade de rápida e abundante pro
liferação. Desenvolvendo-se inicial
mente em água salgada enriquecida 
com compostos nitrogenados e fos- 
forosos, as bactérias devoram insa
ciavelmente os hidrocarbonetos 
mais pesados presentes no petróleo, 
deixando apenas pequenas gotas de 
óleo mais fino, cujas moléculas se 
quebram no ambiente marinho, re
sultando em água e C 0 2.

Para limpar completamente 100 
t de água poluída, basta verter no 
tanque 25 kg de uréia — que con
tém grande quantidade de nitrogê
nio — , 1 kg de fosfato de potássio 
e um frasco cheio com as bactérias. 
Através de intensa oxigenação 
(providenciada pelas próprias bom
bas do navio) o meio se torna ex
traordinariamente propício ao de
senvolvimento e reprodução das 
bactérias, já  que elas passam a se 
banquetear com os hidrocarbone
tos pesados.

As bactérias fazem tão bem seu 
trabalho no interior dos tanques 
que estes não necessitam ser lava
dos e raspados nas periódicas revi
sões nos estaleiros. Esse aspecto é 
particularmente importante porque 
nessas ocasiões a raspagem é feita 
por aspersão de água a alta pres
são, o que muitas vezes dá origem 
a cargas de eletricidade estática, 
sempre perigosas em ambientes em 
que há presença de gases combustí
veis — como nos tanques transpor
tadores de petróleo. Após a lim
peza efetuada pelas bactérias, num 
superpetroleiro de 2 0 0  0 0 0  t, por 
exemplo, restam 2 0 0  t de óleo leve, 
que jjode ser aproveitado para pro
dução de gasolina e diversos outros 
derivados.

_As bactérias comedoras de óleo 
não oferecem o perigo de se trans
formarem em novo agente polui- 
dor: uma vez consumido todo o 
óleo, elas morrem por falta de ali
mentação e são devoradas pela 
fauna marinha. As bactérias mor
tas podem ainda ser usadas como 
base para a fabricação de fertili
zantes.

Petroleiros e terminais

Alguns petroleiros chegam a 
transportar de uma só vez 2  mi
lhões de toneladas. Suas dimensões 
colossais refletem-se na maneabili- 
dade: em um navio-tanque de 
grande porte, transcorre cerca de 
uma hora entre o momento em que 
um a mudança de rumo é determi
nada na ponte de comando e a oca
sião em que tal mudança é efeti
vada. Por isso, os petroleiros são os 
grandes causadores de acidentes 
marítimos, notadamente em áreas 
de trânsito intenso. Essa propensão 
determina as características estru
turais do navio: em seu interior há 
vários compartimentos intercomu- 
nic antes, que impedem, na ocasião 
eventual de um rompimento do 
casco, que todo o petróleo se perca. 
Além disso, é possível transportar 
produtos diversos sem que se mis
turem. O motor dos petroleiros é

instalado na popa, longe dos depó
sitos, de modo que a arvore da hé
lice não os atravesse; ao mesmo 
tempo, previne-se a ocorrência de 
incêndios acidentais no sistema de 
propulsão por óleo.

Os petroleiros exigem locais 
apropriados à carga e descarga do 
óleo cru. Os portos comuns não se 
prestam a esse fim, pois não são 
construídos para receber os colos
sais navios-tanque.

Os terminais marítimos locali
zam-se em geral longe de aglome
rações urbanas e em pontos de 
águas profundas e de fácil acesso, 
que não exijam manobras comple
xas de acostamento. O trabalho de 
descarregamento é bastante deli
cado, devido à alta inflamabilidade 
do produto; nessas ocasiões, a pri
meira medida adotada nos petrolei
ros é igualar seu potencial elétrico 
com o da terra. Durante a travessia 
O navio adquire uma grande carga 
elétrica que, se não for escoaaa, 
pode provocar o catastrófico salto 
de uma faísca de algumas centenas 
de amperes. Esse escoamento é 
feito por um cabo de cobre, lan 
çado do navio à terra.

No Brasil, a Petrobrás tem em 
operação cinco terminais maríti
mos: o Terminal Almirante Ta- 
mandaré, na baía de Gunabara, li
gado por oleoduto à Refinaria 
Duque de Caxias e ao Conjunto 
Petroquímico Presidente Vargas, 
bem como ao oleoduto Rio— Belo 
Horizonte; o Terminal Almirante 
Alves Câmara, em Madre de Deus, 
na Bahia, que serve para escoar a 

rodução dos campos petrolíferos 
aianos e da Refinaria Landulpho 

Alves; o Terminal de Carmópolis, 
em Atalaia Velha, Sergipe, desti

nado ao escoamento do petróleo de 
Carmópolis; o Terminal Almirante 
Barroso, em São Sebastião, Estado 
de São Paulo, que supre as necessi
dades da Refinaria Presidente Ber- 
nardes, em Cubatão; e o Terminal 
Almirante Soares Dutra, em Tra- 
mandaí, Rio Grande do Sul, que re
cebe o petróleo bruto destinado à 
Refinaria Alberto Pasqualini.

O transporte do petróleo por 
meio de oleodutos é cerca de 80% 
mais barato que o terrestre, dimi
nuindo em proporção ao aumento 
da quantidade de óleo transpor
tada. Nos Estados Unidos, União 
Soviética e Europa existem cente
nas de milhares de quilômetros de 
oleodutos.

A construção de um oleoduto 
exige estudo minucioso do terreno 
e seu projeto liga-se à capacidade 
de produção das jazidas e as neces
sidades dos centros que interligará. 
O conduto é formado por seções de 
1 0  a 1 2  m de comprimento^ de tu
bos de aço de até 1 m de diâmetro, 
soldadas entre si.

O conduto corre sobre a superfí
cie do terreno, exceto quando atra
vessa regiões habitadas, onde passa 
a ser subterrâneo. Os tubos costu
mam ser envolvidos em papel alca
troado ou, então, lã de vidro, que 
cumprem a tarefa de prevenir sua 
corrosão.

A manutenção de um oleoduto 
exige vigilância constante, desti
nada a prevenir perdas decorrentes 
de ruptura. As estações intermediá
rias em todo seu percurso contro
lam o fluxo, enquanto bombas au
xiliares contribuem para o impul- 
sionamento do petróleo. A alta 
viscosidade do óleo bruto bem 
como o elevado atrito com as pare

des do conduto tornam impres
cindível o emprego dessas bombas.

Periodicamente, o interior do 
oleoduto deve ser limpo, trabalho 
efetuado por raspadores arrastados 
pela própria corrente do líquido.

Um oleoduto pode servir ao 
transporte sucessivo de mais de um 
líquido: quando a estação de par
tida inicia a remessa de um produto
—  por exemplo, a gasolina — ^in
forma à de chegada a hora de início 
da operação, bem como a quanti
dade, densidade e outras caracterís
ticas do líquido. Tais informações 
são repetidas para cada produto 
que é lançado na corrente. Conhe
cendo o comprimento do oleoduto 
e a velocidade de deslocamento do 
líquido, pode-se, por meio de um 
cálculo simples, determinar a hora 
em que a gasolina alcançará a esta
ção de chegada. Algum tempo an
tes do momento previsto, reti
ram-se amostras do líquido que 
percorre o oleoduto, estabelecen
do-se, por meio de rápidas análises, 
sua composição e características. 
Se elas correspondem às fornecidas 
pela estação de partida o operador 
desvia o produto para o reservató
rio apropriado.

Apesar da tendência de substi
tuir todo o sistema de trânsito de 
petróleo por oleodutos, em 1970 os 
petroleiros representavam aproxi
madamente um terço da tonelagem 
mercantil mundial.

Na refinaria, 
a transformação

A rigor, a refinação do petróleo 
começa no poço de onde é extraído. 
Primeiro ele sofre um tratamento, 
destinado a separá-lo de resíduos

Embora envolva certas dificuldades operacionais, o oleoduto tende a absorver todo o transporte petroleiro.
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sólidos e da água com a qual se 
acha misturado e, depois, do clo
reto de sódio que dela absorveu. 
Em seguida o oleo bruto é trans
portado para a refinaria.

A refinação do petróleo consiste 
numa série de tratamentos físicos e 
químicos que visam a separá-lo em 
suas centenas de componentes. 
Posteriores transformações dão lu
gar a cerca de 2  0 0 0  subprodutos 
que constituem, por sua vez, a ma- 
teria-prima da vasta indústria pe
troquímica*. De acordo com as ca
racterísticas do óleo bruto, 
escolhe-se um entre os vários pro
cessos de refinação; entretanto, há 
passos obrigatórios seguidos por 
toda refinaçao.

Chegando à refinaria, o petróleo 
é enviado a um forno, onde, por 
aquecimento, separam-se seus com
ponentes líquidos e gasosos. A mis
tura resultante é enviada sob pres
são a colunas cilíndricas de 
fracionamento, denominadas colu
nas de destilação ou de toping. Tra
ta-se de construções verticais divi
didas em seções por planos 
horizontais; cada divisão comuni
ca-se com a seguinte através de pe
quenos tubos, cobertos por copos 
emborcados. A cada plano corres
ponde uma temperatura que dimi
nui à medida que se progride de 
baixo para cima. Com o aqueci
mento, os diversos componentes 
vão se vaporizando e percorrendo 
as divisões da coluna; a passagem 
de uma divisão para outra é feita 
por borbulhamento em líquidos 
contidos nos copos que protegem 
os tubos de intercomunicação entre 
essas divisões. No momento em 
que alcançam uma região cuja tem
peratura coincide com seu ponto de 
ebulição, os vapores se liquefazem 
e são recolhidos em recipientes.

Dessa primeira destilação resul
tam  quatro grupos principais de 
produtos: gasolina e nafta; quero
sene; óleos leves e pesados; e os 
resíduos, que correspondem à por
ção do petróleo que não se liquefez. 
A gasolina, a nafta e parte do que
rosene apresentam-se como produ
tos finais. As demais substâncias 
são remetidas a tratamentos poste
riores.

O querosene restante é subme 
tido ao reformíng catalítico, pro
cesso de que resulta gasolina de 
alta octanagem. Os óleos leves e 
pesados passam pelo cracking ca
talítico, sofrendo transformações 
ulteriores. Por fim, os resíduos são 
destilados sob vácuo e cracking tér
mico. Dessas fases primárias da re
finação obtém-se uma grande gama 
de produtos finais, entre os quais 
gases liquefeitos de petróleo (GLP), 
gasolinas, óleos lubrificantes, asfal- 
tos, coque, óleos combustíveis, etc. 
Mas boa parte dessas substâncias 
continua a percorrer uma longa ca
deia de refinações.

Entre os vários processos que in
tervêm na refinação do petróleo, 
destacam-se o cracking térmico — 
o mais importante —  o cracking 
catalítico, a polimerização, ahidro- 
genação e a alquilação.

O cracking térmico é a pirólise 
do petróleo, ou seja, seu aqueci
mento em altas temperaturas e 
pressões. Isso faz com que as molé
culas dos hidrocarbonetos se “ que
brem”, rearranjando-se em seguida

de forma diferente. Dessa maneira, 
as grandes moléculas das parafinas 
são desfeitas e depois reagrupadas 
para resultar nos produtos deseja
dos. E através do cracking térmico 
que os óleos com baixo ponto de 
fusão, anteriormente empregados 
como combustíveis de baixo rendi
mento, são transformados em gaso
linas. Além disso, as gasolinas ob
tidas por essa via têm melhor 
qualidade que as provenientes da 
primeira destilação de óleo cru.

O cracking catalítico tem função 
análoga; a diferença está na veloci
dade com C|ue se processam as 
transformações fisico-químicas, 
neste caso aceleradas devido à pre
sença de catalisadores.

A polimerização começou a ser 
aplicada na industria petrolífera na 
decada de 1930; por meio dela 
aproveitam-se os gases libertados 
durante as fases da refinação, pro
dutos que anteriormente se perdiam 
e eram simplesmente queimados 
para prevenir sua passagem à a t
mosfera. Na polimerizaçao, ocorre 
o inverso da pirólise: enquanto esta 
rompe as moléculas parafínicas 
para dar lugar à gasolina, aquela 

constrói” os combustíveis a partir 
de moléculas menores. (O termo 
polimerização, na verdade, é mal 
empregado para descrever o pro
cesso, pois na polimerização há o 
encadeamento de uma mesma mo
lécula primária para formar uma 
macromolécula, coisa que não 
ocorre na refinação do petróleo.)

O processo da hidrogenização^ é 
contemporâneo à polimerização; 
consiste em aquecer o petróleo em 
temperaturas altas, na presença de 
hidrogênio e sob pressão elevada. 
Com isso as moléculas dos hidro
carbonetos mais pesados se rom 
pem e incorporam átomos de hi
drogênio nas valências livres que 
resultam. Pela hidrogenização con
segue-se, paralelamente, obter hi
drocarbonetos leves saturados a 
partir de parafinas insaturadas (um 
composto orgânico é saturado se 
seus átomos de carbono participam 
apenas de ligações simples; é dito 
insaturado quando há tambem liga 
ções duplas e triplas).

Por fim, a alquilação é um pro
cesso químico que permite obter 
gasolinas de alta octanagem a par
tir da reação dos gases petrolíferos 
com isobutano e vários tipos de 
olefinas.

Uma refinaria de petróleo pode 
funcionar de modo quase inteira
mente automático; nas mais mo
dernas, os instrumentos de medida 
de que são dotadas as colunas de 
destilarão e as câmaras de crac
king  sao ligados a um computador 
eletrônico, para onde convergem 
todas as informações sobre os flu
xos de entrada e saída de petróleo 
e produtos acabados, as quantida
des de material em cada unidade, 
as condições em que se estão repro- 
cessando as fases da refinação etc. 
Dessa forma, uma gigantesca refi
naria de alguns hectares de área 
pode ser operada por apenas alguns 
técnicos.

VEJA TAM BÉM : Combustão; H i
drocarbonetos; Petroquímica: Ter- 

A exploraçao de reservas submarinas é objetivo prioritário da Petrobrás. ceira República do Brasil.

Na refinaria, o petróleo é decomposto em mais de 2 000 subprodutos.
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Petroquímica

Petroquímica é o ramo da tecno
logia química relativo à fabricação 
de diversos produtos a partir do pe
tróleo* e seus gases. Compreen
dendo uma série de processos e téc
nicas particulares; esse setor 
industrial é responsável pela produ
ção anual de centenas de milhões 
de toneladas de produtos finais e 
matérias-primas secundárias utili
zados extensivamente.

Durante a Primeira* Guerra 
Mundial, a petroquímica nasceu da 
necessidade de suprir as fábricas de 
explosivos com grandes quantida
des de tolueno — utilizado na fa
bricação do trinitrotolueno, TNT.
Isso foi conseguido a partir do cra- 
queamento (cracking) térmico do 
petróleo, obtendo-se ao mesmo 
tempo hidrocarbonetos aromáticos 
e hidrocarbonetos alifáticos.

Terminado o conflito, declinou a 
demanda de tolueno e outros pro
dutos aromáticos derivados do pe
tróleo, o que não ocorreu com os 
hidrocarbonetos alifáticos; durante 
os anos de 1919 e 1920 o uso do 
propeno como matéria-prima para 
a fabricação do isopropanol e a 
perspectiva de produção de eteno, 
em larga escala, passaram a justifi
car a grande inversão de capitais 
na pesquisa e no desenvolvimento 
de técnicas industriais de trata
mento do petróleo e do gás natural.
Nasceram assim muitos processos
de craqueamento, destilação e re- Nascida da necessidades bélicas, a petroquímica expandiu-se com rapidez.

Entre seus milhares de produtos encontra-se O enxofre, preparado nas refinarias a partir do gás

forma (reforming), que passaram 
então a constituir o corpo central 
da indústria petroquímica.

Em 1920 o eteno podia ser en
contrado no mercado a baixo 
preço, surgindo nessa época os seus 
primeiros derivados; era a indústria 
dos plásticos que nascia. Durante 
as décadas de 1920 e 1930, o eteno, 
juntam ente com o propeno e o bu- 
teno, constituiu o produto principal 
da petroquímica.

Fato sobremodo importante 
para esse desenvolvimento foi a 
criação de um processo de utiliza
ção de eteno na obtenção do etile- 
no-glicol, substância muito utili
zada na água dos radiadores de 
motores de automóvel e aviões 
para  evitar seu congelamento.

No começo da década de 1940, 
pesquisa e produção de hidrocarbo
netos derivados do petróleo cresce
ram consideravelmente, insufladas 
pela guerra que já  sacudia toda a 
Europa.

Quando os Estados Unidos — 
pais que possuía a indústria petro
química mais desenvolvida —  de
cidiram entrar na guerra, puderam 
contar com um suprimento de im
portantes derivados petrolíferos 
como combustíveis de alta octana- 
gem para aviões e navios, explosi
vos*, borrachas* sintéticas, plásti
cos*, etc.

Após a Segunda* Guerra Mun
dial, ocorreu um desenvolvimento 
crescente e ininterrupto nas indús
trias de borracha sintética, plásti
cos, detergentes*, fertilizantes e ou
tras. Criaram-se processos de 
obtenção em larga escala de polio- 
lefinas (como ojjolietileno) a partir 
da polimerizaçao de olefinas. Isso 
permitiu que as fibras sintéticas 
com elas fabricadas — náilon, da- 
cron, orlon —  e, que durante a 
guerra haviam sido reservadas para 
fins militares, pudessem ser lança
das no mercado a baixo preço em 
substituição às fibras têxteis natu
rais cujo custo de produção havia 
crescido. Desenvolveram-se parale
lamente novas fibras sintéticas, 
como o acrilan e o creslan, fabrica
das com polímeros* da acriloni- 
trila. Os detergentes sintéticos, 
também criados durante a guerra,
fias saram a ser consumidos em 
arga escala, superando o sabão; 

isso situou a glicerina como um 
dos mais importantes produtos pe
troquímicos.

A indústria de fertilizantes ba
seados na amónia passou a repou
sar quase inteiramente na petroquí
mica: a produção de amonia, que 
depende do fornecimento de hidro
gênio em grandes quantidades, 
pôde contar com o gás que aparece 
como subproduto na indústria dos 
combustíveis de alta octanagem.

No período de pós-guerra cresce
ram em importância comercial a 
produção de poliuretanos e de poli- 
carbonatos bem como a de com
postos oxigenados a partir da com 
bustão controlada do propano e do 
butano.

A indústria petroquímica passou 
a constituir assim um dos jjilares 
de sustentação da  civilizaçao mo
derna: alimentos, roupas, compo
nentes para a indústria, remédios, 
fertilizantes e outros produtos em
pregados extensivamente no dia-a-
d ia  dfcvem-lhe a  ex istên c ia .
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Os produtos petroquímicos conquistaram as indústrias de construção civil, automóveis e plásticos em geral.

Uma civilização baseada 
no petróleo

Ao alcançar a refinaria, o petró
leo passa por um primeiro processo 
de craqueamento que tem por fim 
a separação de seus produtos mais 
importantes (97% em peso), os 
combustíveis e óleos lubrificantes; 
esse processo não é considerado 
atividade petroquímica. Reserva-se 
o termo para referir-se às _opera- 
ções ulteriores de elaboração dos 
3% restantes de subprodutos^ petro
líferos. De modo geral, não São 
considerados produtos petroquími
cos aqueles fabricados por outros 
meios que não o refino do material 
bruto. Entretanto, passaram a con- 
siderar-se como tais os compostos 
orgânicos aromáticos, alifáticos e 
naftênicos, que são obtidos fora da 
refinaria em instalações especiali
zadas, pois seu emprego industrial 
experimentou notável desenvolvi
mento; o setor dos derivados naftê
nicos, por exemplo, é responsável 
por mais da metade da quantidade 
total de derivados petroquímicos 
encontrados no mercado. Além 
disso, embora em sua maioria os 
produtos petroquímicos sejam or
gânicos, várias substâncias inorgâ
nicas são também obtidas nesse se
tor. Entre elas as mais importantes 
são a amónia, o enxofre, o hidrogê
nio, o negro-de-fumo e o peróxido 
de hidrogênio. Assim, mais de 10% 
da produção mundial de enxofre 
era, em 1961, de origem petroquí 
mica, com a vantagem de apresen 
tar um alto grau de pureza.

Classificação dos produtos

Os produtos petroquímicos são 
classificados em três grupos: pri
mários, que derivam diretamente 
dos, hidrocarbonetos presentes no 
petróleo; secundários, obtidos dos 
primários por elaboração poste
rior; e as fibras e plásticos, resul
tantes dos produtos secundários.

Os produtos petroquímicos não 
são, em geral, substâncias cuja ob
tenção seja possível exclusivamente 
a partir do petróleo ou do gás natu
ral; na verdade, sua quase totali
dade é igualmente obtida —  a mais 
alto custo —  mediante outras téc
nicas e matérias-primas. Assim, o 
gli cerol pode ser separado de gor
duras animais e vegetais; o ben
zeno, o naftaleno e o acetileno, do 
carvao mineral; o álcool etílico, de 
produtos agrícolas, e assim por 
diante. Contudo, certas substân
cias, como a acetona, o butadieno 
e o cloreto de etila, que antes eram 
obtidas exclusivamente por outros 
processos, com o_ desenvolvimento 
da petroquímica têm sua origem no 
petróleo. Por outro lado, produtos 
antes utilizados apenas em pequena 
escala —  por exemplo, em labora
tórios — viram ampliada sua área 
de consumo ao serem produzidos 
pela petroquímica; entre eles, ci
tam-se os esteres de glicóis, o ál
cool isopropílico, o cloreto de alila, 
o álcool alílico, a epicloridrina, a 
acroleína, etc.

Mil utilidades

Os produtos petroquímicos são 
empregados largamente nas indús
trias automobilísticas, de detergen

tes, de construção civil, têxtil e na 
agricultura. Um automóvel típico 
da década de 60, por exemplo, pos
suía cerca de 180 partes construí
das com plásticos derivados de 
onze polímeros petroquímicos bási
cos. Na indústria da construção, os 
petroquímicos participam no equi
pamento elétrico como isolantes, 
no isolamento térmico, na forma de 
painéis, nos pisos, nas coberturas 
decorativas e protetoras, nos adesi
vos, etc.

A petroquímica é um dos alicer
ces da indústria dos cosméticos, 
sendo também cada vez maior sua 
importância na fabricação de pro 
dutos alimentícios. De fato, os deri
vados do petróleo servem como 
matéria-prima para a síntese de 
preservativos, além de, em um nú
mero crescente de casos, serem eles 
próprios consumidos como ali
mento.

Entre os produtos petroquímicos 
mais significativos situam-se os de
tergentes sintéticos, que a partir da 
década de 50 passaram a dominar 
o mercado de sabões. Um dos prin
cipais detergentes sintéticos é o sul- 
fonato de benzeno, alcoilado com 
tetrâmero de propileno. O triunfo 
industrial dos detergentes de ori
gem petroquímica provocou au
mento vertiginoso do consumo do 
glicerol obtido do petróleo, redu
zindo-se na mesma escala a extra
ção da substância a partir de gor
duras naturais.

De forma semelhante, os hidro-

carbonetos cíclicos, que até 1940 
eram obtidos exclusivamente do 
carvão fóssil, passaram a ser sepa
rados principalmente do petróleo. 
Entre eles destacam-se o benzeno, 
o tolueno, o naftaleno, os três xile- 
nos isômeros, o cicloexano e seus 
derivados, os ácidos naftênicos e os 
álcool-fenóis. Além disso, centenas 
de derivados do benzeno são pro
duzidos industrialmente, sendo 
muito empregados na fabricação de 
fibras e materiais plásticos. Eles 
concorrem, assim, na produção do 
náilon, do polietileno, das resinas 
fenólicas, das poliolefinas (polieti
leno, polipropileno, copolímeros 
olefínicos) e dos poliésteres.

Embora a obtenção de hidrocar
bonetos cíclicos a partir do petró
leo tenha surgido como uma possi
bilidade promissora já  nos 
primórdios da petroquímica, as téc
nicas para sua separação desenvol
veram-se lentamente; entre as mui
tas dificuldades envolvidas nessa 
separação está, por exemplo, o fato 
de naftenos e parafinas terem fre
qüentemente pontos de ebulição 
muito próximos, o que tom a inope
rantes os processos de destilação 
fracionada simples. Moderna
mente, entretanto, surgiram méto
dos de separação mais elaborados, 
como a destilação extrativa, a des
tilação azeotrópica, a extração com 
solventes seletivos, a cristalização, 
a adsorção sobre sólidos, etc.

Muito importantes entre os com 
postos cíclicos são os ácidos naftê-

nicos, definidos como ácidos car- 
boxílicos de ciclopentanos e ciclo- 
exanos substituídos. Os naftenatos 
de certos metais são muito solúveis 
em óleo, tornando-os adequados 
nas aplicações como secantes para 
vernizes, aditivos para lubrifican
tes* e anticriptogâmicos.

Entre os destilados dos álcool-fe
nóis com baixo ponto de ebulição 
encontram-se também muitas subs
tâncias ricas em aplicações. Entre 
elas estão os xilenois e, em menor 
quantidade, os cresóis, etilfenóis, 
trimetilfenóis e metilfenóis; estes 
últimos fenóis de origem petroquí
mica são mais ricos em isômeros 
para —  os de maior aplicação — 

ue os correspondentes extraídos 
o carvão fóssil. Essas substâncias 

são utilizadas principalmente como 
desinfetantes, aditivos para óleos 
lubrificantes e gasolina e escuman- 
tes para flotação de minerais.

Uma longa cadeia 
até os plásticos

A composição do gás natural é 
muito variável, tanto na quantidade 
quanto na natureza de seus compo
nentes. Contudo, é o metano a 
substância que nele comparece em 
maior escala; em segundo lugar, es
tão os hidrocarbonetos parafínicos 
superiores. Por vezes, encontram-se 
presentes também o ácido sulfi- 
drico (do qual através da  oxidação 
se extrai o enxofre), o nitrogênio e 
o gás carbónico.
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A primeira tarefa do operador ao proceder à medição do pH de uma solução 
é calibrar o aparelho em relação aos elétrodos que ele usará. Inicialmente, 
deve-se mergulhar o sistema de elétrodos numa solução-tampão de pH co
nhecido (igual a 4. na ilustração acima). Em seguida, o medidor é ajustado 
para o valor da temperatura lido no termômetro associado aos medidores. 
Depois, os elétrodos são mergulhados na solução cujo pH se deseja conhe
cer: a deflexão do ponteiro sobre a escala indica o valor.

O produto petroquímico fabri
cado em maior quantidade mun
dialmente é a amónia, obtida a par
tir do hidrogênio extraído do 
metano. A substância é empregada 
principalmente como base de fabri
cação de fertilizantes, de nitratos e 
outros sais de amónia. A partir 
dela produz-se também a uréia, uti
lizada na indústria dos plásticos.

Os clorometanos e o formal- 
deído são sintetizados a partir do 
metano, que é também a principal 
fonte de obtenção do metanol, do 
ácido cianídrico e do acetileno. 
Este último, participando de uma 
reação com a amónia e com o pró
prio metano, dá lugar à acriloni- 
trila, componente de muitas borra
chas sintéticas,. Com o acetileno 
produzem-se o cloreto de vinila, o 
acetato de vinila e o cloropreno, 
empregados como matéria-prima 
básica na fabricação de plásticos e 
borrachas. Outras substâncias obti
das como derivados do metano são 
a acetona, o glicerol, o peróxido de 
hidrogênio, os poliglicóis e também 
a etanolamina.

Dois dos hidrocarbonetos parafí- 
nicos extraídos do gás natural, o 
etano e o propano, sao submetidos 
simultaneamente em grandes quan
tidades ao craqueamento térmico, 
do qual resultam o eteno e o pro- 
peno; estes últimos compostos são 
polimerizados respectivamente a 
polietileno e polipropileno, plásti
cos de grande utilização industrial 
e comercial.

O consumo de eteno para fins 
petroquímicos é, na verdade, maior 
que o de todos os outros hidrocar
bonetos insaturados.

O propeno, por sua vez —  que 
tambem pode ser extraído do petró
leo por craqueamento por vapor de 
água — , é muito usado na fabrica- 
çao de gasolinas que requerem alto 
teor de octanagem, por meio da al- 
quilação ou da polimerização. É 
ainda empregado na forma de poli
propileno, para a fabricação de fi
bras e materiais plásticos; na forma 
de copolímeros com outros monô- 
meros para a obtenção de elastô- 
meros; como dodecileno na produ
ção de dodecilbenzeno, por 
oxidação, para a produção de ál
coois e glicóis. A oxidação direta 
do propileno dá lugar à acroleína, 
que pode, por sua vez, ser empre
gada na síntese da glicerina.

O propano e o butano são dois 
outros gases presentes no gás natu
ral. Alem de sua utilizaçao como 
combustível doméstico, essas subs
tâncias têm emprego na fabricação 
de outros produtos petroquímicos. 
Asim, sua oxidação conjunta d á  lu
gar, ao lado de outros hidrocarbo
netos oxigenados, ao formaldeído e 
ao acetaldeído. O buteno, derivado 
do butano, serve, como o propeno, 
para a síntese de gasolinas de alta 
qualidade. Com o propano fabri
cam-se também nitroparafínas, 
usadas como solventes industriais.

A partir do pentano. outro com
ponente do gás natural, obtém-se o 
cloropentano, matéria prima para a 
fabricação do álcool amílico e ace- 
tado de amila.

VEJA TAM BÉM : Petróleo; Plásti
cos; Polímeros.

pH, pK e Tampões

Toda reação química reversível 
possui uma constante de equilíbrio 
que, mantidos invariáveis outros 
fatores, pode ser expressa em ter
mos das concentraçoes dos reagen
tes e dos produtos. Assim, dada a 
reação reversível

mA +  nB rC +  sD,

sua constante de equilíbrio K, a 
uma dada temperatura, é definida 
como

i c r . [D]s
Ke =  -------------------,

[A]m . [Bl"

onde as quantidades entre colchetes 
representam concentrações expres
sas em moles por litro ou frações 
molares. Variando a temperatura 
em que o processo ocorre, a reação 
é favorecida em um sentido ou em 
outro, alternando-se as concentra
ções dos diversos reagentes e modi- 
ricando-se o valor da constante de 
equílibrio.

Processo de dissociação

A dissociação de um eletrólito 
fraco é uma reação reversível, em 
que se estabelece um equilíbrio en
tre a substância não dissociada e os 
íons formados. A constante de 
equilíbrio dessa reação é chamada 
constante de dissociação.

E lógico que para os eletrólitos 
fortes (compostos iônicos — já  for
mados por íons no estado sólido — 
ou compostos moleculares que se 
dissociam totalmente em solução 
aquosa)_ esse equilíbrio pratica
mente não existe e portanto não há 
uma constante de dissociação.

Os ácidos* e bases fracos são 
compostos que se dissociam par
cialmente em solução aquosa. As 
sim, para o ácido acétiSo, a reação 
serà:

H ,C —COOH <_ H3C -C O O _ + H+ ; 
+  H ; 4 = 5

e a constante de dissociação será:

[H3C -C O O -]  [H l
Ka = ----------------------------

[H3C -C O O H ]

Na realidade, o íon H+ (próton) 
não existe livre em solução e com- 
bina-se com a água, dando o íon hi
dratado H3 0 +, íon hidroxônio. A 
reação seria:

H ,C —COOH +  H 2 Oí=í
<=» h 3 c - c o o -  -t-T ^o*

e a constante, dada por:
[H3C -C O O ']  [H30 +]

K’, = ----------------- -----------------
[H3C -C O O H ] [H20]

Em soluções diluídas, porém, a 
concentraçao da água é essencial
mente constante (ela é tão grande 
em relação à concentração das ou
tras substâncias, que a sua varia
ção é praticamente nula) e a equa
ção ficará:

Ka =  K'a [HjOl =

Ignorando-se a hidratação do 
próton, teremos a mesma constante 
para o ácido acético que a da pri
meira reação.

Dada uma equação geral de um 
ácido

H A í= í H+ +  A - ,

terem os:

IA- 1 [H+]
Ka =  --------------- -

[HA]

Pode-se ver pela equação acima 
que quanto mais dissociado for HA 
(isto é, quanto mais ácido for HA) 
maior será o valor de Ka. Inversa
mente, quanto menor o Ka, menos 
ácido será HA.

O valor numérico de Ka, por
tanto, permite fazer uma distinção 
entre substâncias ácidas e básicas. 
As ácidas possuem Ka elevado e as 
básicas, K a pequeno.

Uma vez que os valores de Ka, 
mesmo os considerados elevados, 
são números muito pequenos (ex
pressos por potências negativas de

IH3 C -C O C H  [H30 +] 

[H3C -  COOH]

Para se obter o pH com precisão de aproximadamente uma unidade, é possível preparar um indicador universal. 
Trata-se de uma mistura de diversos indicadores que. adicionada em gotas à solução cujo pH se deseja medir, 
provoca nesta uma nttida mudança de cor. Esse processo é usado em soluções cujo pH variam de 2 a 9.

I
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1 0 ), é mais prático utilizar o colo- 
garitmo de k a ,  denominado pKa.

Assim, o ácido acético possui 
um pKa =  4,7 (colog Ka =  — log 
Ka =  colog 1,8 x 10-5 ).C >pK ada 
amónia é o colog Ka = colog 5,5 
x l ( h '°  =  9,26. Como se ve, os 
grupamentos que possuem pKa 
menor são os mais ácidos.

Escolha dos indicadores

A água é também um eletrólito 
fraco, dissociando-se segundo a 
equação:

2H2 0í=> HjO* +  OH- .

A constante de equilíbrio asso
ciada a essa reação é

k  =
[H30 +] í o h -

[H2OP

ou então, simplificando-se: 

[H+] [OH- ]
K =

[H jO l

Mas a concentração de água não 
dissociada pode ser considerada 
constante, pois seu grau de disso
ciação é muito pequeno; assim, re
sulta
[H+l [OH- ] =  K[H 2 0 ] =  Kw; Kw 
e chamado constante de dissocia
ção ou produto iônico da água. A 
0o C, Kw tem o valor 0,113 x 
10-1 4 ; a 25°C, K w =  l.O x lO - ' 4; 
a 50° C, Kw =  5,480 x 10- 1 «. A 
concentração de íons hidrogênio 
[H+] é igual à concentração de íons 
oxidrila [OH- ], pois p ara  cada íon 
H+ corresponde um íon OH- . As
sim, a 25° C, por exemplo, tem-se 
[H+l =  [OH- ] =  10 '  íons-gra- 
ma/litro.

Quando se adicionam ã água 
substâncias ácidas, a concentração 
de íons H+ passa a ser maior que 
1 0 - 7  íons-grama/litro; analoga
mente, adicionando-se substâncias 
básicas, a concentração de íons 
OH -  se torna maior que 10- 7 . E; 
como o produto [H+] [OH- ] é 
constante, a concentração [H+] 
torna-se menor que IO- '  íons-gra 
ma/litro. Dessa forma, a medida da 
concentração de íons H+ presentes 
numa solução fornece o grau de 
acidez (ou alcalinidade) dessa solu
ção.

A concentração hidrogeniônica
— ou seja, a grandeza [H+] —  é 
sempre_ muito pequena, expressa 
em potências negativas de 1 0 ; para 
maior facilidade operacional, Sõ- 
rensen introduziu o conceito de pH, 
como o cologaritmo — na base 1 0

— da concentração hidrogeniônica 
da solução, medida em íons-gra
ma/litro.

p H =  - lo g  [H+]

No caso da água a 25° C, o pH 
é portanto igual a 7. Nesse caso, as 
concentrações de H+ e OH~ são 
iguais, de forma que a água é qui
micamente neutra —  isto é, não é 
ácida nem básica.

Toda solução que apresenta pH 
=  7 é tambem neutra; por outro 
lado, as soluções cujo pH é inferior 
a 7 são ácidas (pois [H+] é maior
que [OH- ]), enquanto aquelas em

solução 
saturada 
de KCI

crista is 
de KCI

septo
poroso

eletrodo de 
Ag/AgCI

elétrodo 
de referência

solução cujo pH 
é orocurado

U m  dos sistem as empregados para se m edir o pH usa o elétrodo de calom e- 
lano (em  cim a. à esquerda) e o elétrodo de vidro (em  c im a. à direita), que 
sáo imersos na solução a ser analisada (como indica o esquem a em baixo). 
O potencial de hidrogênio é fornecido pela leitura da escala de um vo ltím e
tro eletrônico. Os elétrodos de calom elano e de vidro funcionam , respectiva
m ente. com o elétrodos de referência e de m edida.

que o pH apresenta-se maior que 7 
sao básicas (pois [H+] é menor que 
[OH- ]).

O pH de uma solução pode ser 
medido de duas maneiras: através 
dos chamados indicadores ou por 
métodos eletrométricos.

Os indicadores são substâncias 
orgânicas, que se apresentam sob 
duas ou mais formas tautômeras 
distintas, de colorações diferentes, 
cuj as proporções variam segundo o 
pH do meio em que se encontrem. 
Tais substâncias, portanto, têm sua 
coloração modificada quando adi
cionadas a soluções de diferentes 
pH , dando assim uma indicação do 
valor desse pH.

Existem vários tipos de indica
dores, cada qual mudando de colo
ração (viragem) em uma dada faixa 
de pH. Os indicadores são em geral 
utilizados diretamente em solução 
ou impregnando-se tiras de papel 
com a solução indicadora. Nesse 
último caso, são conhecidas como 
“papel-indicadpr” . •

Os métodos eletrométricos ba- 
seiam-se na medida da diferença de 
potencial entre um elétrodo de po
tencial conhecido e a solução cujo 
pH se procura. Tais métodos sao
mais dignos de confiança que os in

dicadores, fornecendo o pH com 
grande precisão.

Outra maneira de exprimir o 
grau de acidez ou alcalinidade de 
uma solução baseia-se na equação 
de Henderson-Hasselbach. Assim, 
consideremos a reação de dissocia
ção de um ácido de Bronsted. Se
gundo Bronsted, ácidos são as 
substâncias capazes de doar pró

tons, e bases, as substâncias capa
zes de receber prótons (íons H+).

Dado:

HA í=* A-  +  H+,

HA é um ácido, pois doa o próton, 
e A-  é uma base, pois recebe o pró
ton. Para cada ácido de Bronsted, 
existe um composto capaz de rece
ber o próton e que é chamado base 
cor\jugada.

Assim, A-  é a base conjugada de 
HA. A constante de dissociação de 
HA será:

Ka =
IA- ] [H 

[HA]

|H +] =  Ka
[HA]
[A- ]

tornando-se os cologaritmos

- l o g  [H +] =

Donde

[A-
— log Ka +  log-

[HA]

pH =  pK +  log
[base conjugada]

[ácido]

que é a equação de Henderson- 
Hasselbach. A equação mostra que 
o pH depende da relação entre as 
concentrações do ácido e de sua 
base, pois pKa é constante.

As soluções-tampão

Muitas vezes é necessário efetuar 
reações químicas em meios de aci
dez ou alcalinidade aproximada
mente constantes; em outras pala
vras, meios em que os valores de 
pH se mantenham invariáveis den
tro de um certo intervalo. Nesses 
casos, utilizam-se soluções cjue re
sistem a variações do pH; tais solu
ções são chamadas soluções-tam
pão  e consistem de uma solução de 
um ácido fraco de Bronsted e sua 
base conjugada, ou de uma base 
fraca de Bronsted e seu ácido con
jugado.

Um exemplo é a solução ácido 
acético-acetato de sódio: o pri
meiro é um ácido fraco, pois sua 
dissociação dá lugar a um pequeno

INDICADORES DE pH

Indicador pK vir.: pH meio ácido meio básico

Azul de tim ol 1® viragem) 1,51 1 2-2,8 vermelho amarelo
Azul de bromofenol 3,98 3,0-4,6 amarelo azul
Vermelho do longo — 3,0-5,0 azul vermelho
Heliantina 3,7 3,1-4,4 vermelho amarelo
Verde de bromocresol 4,65 3.8-5,4 amarelo azul
Azul de bromotimol 7 6,0-7,6 amarelo azul
Tornasol ___ 4.5-8,3 vermelho azul
Vermelho de f snol 7,9 6,8-8,4 amarelo vermelho
Vermelho de c resol 8,3 7,2-8,8 amarelo púrpura
Azul de tim ol l 2.® viragem) 8,9 8,0-9,6 amarelo azul
Cresolftaleína 9,4 8,2-9,8 incolor vermelho
Fenolftaleína 9,7 8,3-10 incolor magenta
Amarelo de alizarina — 10-12 amarelo violeta
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Fascinado pelas pesquisas pedagógicas e da psicologia experimental, Jean 
Piaget introduziria a epistemologia genética no campo das ciências.

número de íons H+; o acetato de 
sódio C H 3 _COONa, por süa vez, 
está totalmente dissociado em solu
ção aquosa: C H ,_C O O N a —* 
C H 3 _COO_ +  Na+. Dessa forma, 
na solução-tampão há íons H+, 
Na+ e C H o C O O - , além de molé
culas não dissociadas de ácido acé
tico. Se a essa solução é adicionada 
um a pequena quantidade de ácido, 
os íons H+ introduzidos reagem 
com o H 3 C_COO~, deslocando a 
reação de equilíbrio para a es
querda:

CH3 -C O O H  «=£ CH 3 -C O O “ + 
+ H +.

O equilíbrio é novamente atin
gido, agora com a formação de 
maior número de moléculas de 
H jC — COOH e a retirada de H 
da solução, o que mantém o pH 
inalterado.

De forma semelhante, a adição 
de substância básica à soluçao- 
tam pão não altera o pH  do meio, 
pois os íons OH" introduzidos 
combinam-se aos íons H+, dando 
água e diminuindo a quantidade de 
íons H+. Isto, entretanto, é com
pensado pelo deslocamento do 
equilíbrio para a direita, com a for
mação de novos íons H+.

Dessa forma, a adição de um 
ácido ou de uma base a uma solu- 
ção-tampão não altera significati
vamente seu pH; ocorre apenas al
teração na relação entre as 
concentrações de íon acetato 
H jC —COO-  e ácido acético.

Pode-se demonstrar matematica
mente que as variações de pH  de 
um a solução-tampão são mmimas 
(ou seja, que o tampão é mais efi
ciente) quando [base] =  [ácido], 
ocasião em que pH =  pKa. Para 
preparar uma solução-tampão com 
um pH prefixado, basta escolher 
um acido fraco com pKa próximo 
ao pH desejado, neutralizar a me
tade da quantidade de ácido com 
solução titulada NaOH (obten
do-se assim [base conj.] =  [acido]) 
e em seguida ajustar o valor do pH 
por meio da variação da relação 
entre as quantidades de NaOH e de 
ácido.

A escolha do ácido que partici
pará do sistema tamponante é feita 
de modo que o valor do pH dese
jado se situe na faixa de pK a do 
ácido, tendo como limites extremos 
uma unidade de pH abaixo e 1 
acima desse pKa. Como exemplos 
de soluções-tampão, tem-se, entre 
outros, ácido clorídrico-citrato de 
sódio (pH entre 1 e 3,5); ácido acé- 
tico-acetato de sódio (entre 3,6 e 
5,6); dihidrogeno fosfato de sódio- 
monohidrogeno-fosfato de sódio 
(entre 5,3 e 8 ); ácido bórico-hidró- 
xido de sódio (entre 7,8 e 10); glici- 
na-hidróxido de sódio (entre 8,5 e 
13).

No sangue humano, que deve se 
manter com o pH  próximo a 7,4, 
atua um conjunto tamponante múl
tiplo, constituído por proteínas, e 
os sistemas

C O ,— /  C O ,H - e HPO.— /  
H2 f o 4-

VEJA TAM BÉM : Ácidos; Bases.

Piaget

“ Resumindo, duas convicções 
cada vez mais profundas se me im
puseram nestes começos de ensino. 
Uma, é que é uma espécie de deso
nestidade intelectual afirmar o que 
quer que seja em um domínio de
corrente dos fatos, sem o controle 
metódico verificável por todos, ou, 
nos domínios formais, sem um con
trole logístico. A outra é que sem
pre se deve separar claramente o 
que provém da improvisação pes
soal, da verdade de escola ou de 
tudo o que está centrado sobre o eu 
ou um grupo restrito, e os domínios 
nos quais e possível um acordo dos 
espíritos, independentemente das 
crenças metafísicas ou das ideolo
gias. Daí a regra essencial de colo
car as questões apenas em termos 
que tornem possíveis a verificação 
e o acordo: uma verdade só existe 
enquanto tal a partir do momento 
em que foi controlada (e não sim
plesmente aceita) por outros pes
quisadores.”

Essa declaração, feita na obra

Sabedoria e Ilusões da Filosofia, 
m ostra que, desde o começo de sua 
atividade intelectual, Jean Piaget 
via no controle experimental e ló
gico as bases para a construção do 
conhecimento* científico. Em 
nome desse preceito metodológico 
é que Piaget desenvolve suas pes
quisas no campo da psicologia ex
perimental e inaugura uma nova li
nha de investigação do 
conhecimento humano: a epistemo
logia genética.

Piaget nasceu em Neuchâtel, em 
1896, na Suíça. Com dezesseis 
anos, começou a estudar zoologia, 
e em 1918 doutorou-se em ciências 
naturais.

Gradualmente, mudou suas 
preocupações, dedicando-se à ló
gica*, a psicologia* e à epistemolo
gia*. Em 1929, foi nomeado cate
drático da Universidade de 
Genebra, ocupando posterior
mente o mesmo cargo em escolas 
de Neuchâtel, Lausanne e Paris.

A verdade da 
evolução

Piaget construiu sua epistemolo
gia genética sobre dados fornecidos 
pelo estudo experimental da psico
logia infantil. Segundo ele, o ponto

de partida de toda pesquisa em psi
cologia científica deveria ser o de
senvolvimento d a  psique: o pro
cesso de formação dos mecanismos 
mentais infantis forneceria a chave 
para a compreensão do funciona
mento do cérebro do adulto.

No domínio da  inteligência*, se
ria impossível obter uma explica- 
ção psicológica exata para as ope
rações lógicas e para noções como 
a de espaço, tempo e número, sem 
estudar previamente o desenvolvi
mento dessas operações e noções.

Para analisar a evolução do pen
samento infantil, Piaget lançou 
mão de um instrumental bastante 
simples: lápis, papel, massa para 
modelagem, água, varinhas, bolas e 
diversos recipientes. Usando o mé
todo clínico, propôs que as obser
vações fossem etetivadas em duas 
dimensões: longitudinal e transver
sal. Na primeira, deve-se seguir a 
evolução de determinado compor
tamento de um mesmo sujeito atra
vés de idades distintas. Na trans
versal, tomam-se vários sujeitos da 
mesma idade para definir um deter
minado nível de desenvolvimento.

Na formação do pensamento, 
Piaget distinguiu três grandes pe
ríodos. O primeiro, o sensório-mo- 
tor, subdivide-se em estágios. O es
tágio dos reflexos ou mecanismos 
hereditários é também o das pri
meiras tendências instintivas (rela
cionadas com a nutrição) e das p ri
meiras emoções. Surge a seguir o 
estágio dos primeiros hábitos mo
tores, percepções organizadas e 
sentimentos diferenciados. O ter
ceiro é caracterizado pela inteligên
cia sensório-motora ou prática, e 
pelas primeiras fixações exteriores 
da afetividade. Completa-se assim 
o período de lactância (até dezoito 
meses), anterior ao desenvolvi
mento da linguagem e do pensa
mento.

O segundo período, de prepara
ção e organização das operações 
concretas (de dezoito meses a doze 
anos), subdivide-se em dois está
gios: inicialmente aparecem a inte
ligência intuitiva, os sentimentos 
interindividuais espontâneos e as 
relações sociais de_ submissão ao 
adulto. As operações intelectuais 
concretas (começo da lógica) e os 
sentimentos sociais e morais de 
cooperação são típicos do segundo 
estágio (sete a doze anos). No úl
timo período, o indivíduo já  é ca
paz de operações intelectuais abs
tratas: sua personalidade está 
formada, ele está inserido afetiva e 
intelectualmente na sociedade dos 
adultos.

Uma nova 
epistemologia

Mostrando o desenvolvimento 
gradual das capacidades humanas, 
Piaget demonstrou que o objeto 
não surge constituído diante do su
jeito: so assume seus contornos 
através da aquisição de reflexos 
motores, atividades, operações, ló
gicas, etc. Também os conceitos 
físicos de espaço e tempo são cons
truídos gradualmente e dependem 
da adaptação do sujeito a seu meio.

As estruturas lógicas seriam ela
boradas a partir de estruturas pré- 
lógicas, através de equilibrações 
sucessivas. Graças a esboços reco-
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Para avaliar o desenvolvimento do pensamento lógico-abstrato infantil, Piaget recomendou um instrumental simples, 
composto de lápis, papel, massa de modelagem, água. pesos e recipientes; testes da oscilação do pftndulo (1). 
conservação de volumes (2,3) e curvas mecânicas (4,5) são aplicados em crianças de nove a dezesseis anos.

nhecíveis desde os níveis elementa
res, as estruturas lógicas reversíveis 
(que caracterizam as etapas adian
tadas de desenvolvimento) são pre
paradas por um conjunto de estru
turas semi-reversíveis. Elas são 
constituídas por retroações e ante
cipações sensório-motoras, proces
sos reguladores cujas formas pro
gressivas de compensação assegu
ram o equilíbrio gradual.

Para Piaget, a epistemologia é de 
natureza interdisciplinar. ‘ A pri
meira regra da epistemologia gené
tica é, pois, uma regra de colabora
ção: sendo o problema o de estudar 
como aumentam os conhecimentos, 
temos então, em cada questão par
ticular, de fazer cooperar psicólo
gos que estudam o desenvolvi
mento como tal, lógicos que 
formalizam as etapas ou estados de 
equilíbrio momentâneo desse de
senvolvimento e especialistas _ da 
ciência, que se dedicam ao domínio 
considerado; acrescentar-se-ão, na
turalmente, matemáticos que asse
guram a ligação entre a logica e o 
dominio em questão e especialistas 
em cibernética, que garantem a li
gação entre a psicologia e a ló
gica.”

Da criança à lógica
A obra de Piaget divide-se en 

quatro etapas. Na primeira, 
trata  da psicologia do egocen
trismo infantil. Pertencem a ela A  
Linguagem e o Pensamento na 
Criança (1923), A  Representação 
na Criança (1927) e O Julgamento 
M oral na Criança (1936). A se
gunda etapa prende-se a estudos 
acerca da psicologia da reversibili
dade e da conservação. Escreveu, 
entre outros livros, O Nascimento 
da Inteligência na Criança (1936) 
e, juntamente com A. Szeminka, A  
Genese da Noção de Número  
(1941).

Na fase em que procurou escla
recer a psicologia da operatividade, 
publicou A Representação do Es
paço na Criança (1947), A  Geome
tria Espontânea da Criança (1948) 
e A  Gênese da Idéia de A caso na 
Criança (1951).

Nessa época, Piaget sistemati- 
zou pela primeira vez suas investi
gações a respeito da lógica elemen
tar das operações, em Tratado de 
Lógica. Ensaio de Logística Opera
tória (1949).

Publicou ainda três tomos de sua 
Introdução à Epistemologia Gené
tica. As obras mais importantes da 
quarta fase —  centrada em análi
ses da psicologia da equilibração
— foram Da Lógica da Criança à 
Lógica do Adolescente (1955), A  
Gênese das Estruturas Lógicas Ele
mentares (1959) e o Tratado de 
Psicologia Elementar, obras em 
que contou com a colaboração de 
outros cientistas.

O Centro Internacional de Epis
temologia Genética de Genebra, 
criado em 1955 por Piaget, edita, 
desde sua fundação, publicações 
periódicas denominadas Estudos 
de Epistemologia Genética.

VEJA TAM BÉM : Epistemologia; 
Inteligência; Lógica; Percepção; 
Psicologia.
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SUM ÁRIO

Localização: nordeste brasileiro 
Limites: oceano Atlântico (N), Ceará 

e Pernambuco (L), Bahia e Goiás 
(S) e Maranhão (O)

Superfície: 250 934 km2 
População: 1 734 865 habitantes 

(censo de 1970)
Cidades principais:

Teresina (220 487 hab. - cap.) e 
Pamaíba (79 216 hab.) - (1970) 

Rodovias: 1 947 km (1973) 
Ferrovias: 554 km (1973)

A história do Piau! principia no 
século XVI, quando os colonizado
res introduziram a pecuária no 
Brasil.

No litoral nordestino desenvol- 
veram-se as primeiras e significati
vas criações de gado, responsáveis 
pela fixação do homem na região 
interiorana. Os rebanhos, de pro
priedade dos senhores de engenho, 
eram inicialmente criados nos limi
tes das fazendas açucareiras como 
atividade complementar (para ali
mentação, tração e utilização do 
couro). Depois, porém, expandi
ram-se até separarem-se das ativi
dades agrícolas. Assim, do litoral 
(Bahia* e Pernambuco*) conver
giam para o Piauí desbravadores 
em busca de novas pastagens: entre 
eles, Domingos Afonso Mafrense 
“Sertão”* e Domingos Jorge Ve
lho* (bandeirante paulista) que, 
partindo do rio São Francisco e 
descendo os rios Gurguéia e Piauí, 
na bacia do Parnaíba, estabelece
ram as primeiras fazendas locais. 
Em 1711, “Sertão” deixou em tes
tamento aos jesuítas 39 proprieda
des; as mesmas que, meio século 
depois, seriam confiscadas pela ad
ministração do marquês de Pom
bal*, quando contavam com cerca 
de 50 000 bovinos agrupados em 
250 currais.

Apesar dos constantes ataques 
indígenas, as terras do Piauí 
atraiam os colonizadores pelas 
suas facilidades: imensas planícies 
para o pasto, cursos de água e pal
meiras nativas. Do buriti obti
nham-se o fruto e a madeira (para 
as balsas); da carnaúba, a madeira 
(para casas e currais), a palha (para 
tetos, esteiras e balaios), a cera 
(para velas) e o fruto; com o tucum 
faziam-se redes e cordas resistentes 
à água. Além disso, organizar uma 
fazenda demandava pouca mão-de- 
obra: um só vaqueiro podia ocu
par-se de um grande rebanho, rece
bendo, geralmente, um pedaço de 
terra e um quinto do gado sob seu 
cuidado.

Lentamente, as trajetórias do 
gado criado extensivamente foram 
determinando a configuração geo
gráfica do Piauí. Os núcleos popu
lacionais surgiram, em grande 
parte, a partir das “ribeiras” (fa
zendas de criação) — caso de Ca- 
brobó, às margens do Canindé, em 
1674, o primeiro povoado 
piauiense, depois chamado de Mo
cha e elevado em 1761 à categoria

de Vila de Oeiras (centro da capita
nia e da província).

Em meados do século XVIII, o 
sertão já  havia sido conquistado e 
a ocupação, seguindo o curso dos 
rios, subia rumo ao litoral (somente 
em 1880 atingiria o oceano Atlân
tico, quando o Piauí cedeu dois 
municípios ao Ceará* em troca de 
uma saída para o mar).

Após 1822, a pecuária continua
ria a ser o centro da economia re
gional. E, apesar de existir uma 
próspera industria de carne-seca na 
região do Parnaíba, fornecedora do 
produto para os outros Estados, as 
más condições económicas (e da 
própria carne), agravadas pela 
grande seca que durou até 1825, fi
zeram com que o Piauí não pudesse 
competir com a indústria gaúcha 
de charque em expansão. Nesse pe
ríodo, o algodão, destinado ao uso 
local, passou a ser exportado para 
os demais Estados. Foi a partir 
dessa época que o Piauí entrou 
num processo de decadência.

A independência retardada

Por decreto de 26 de setembro de 
1811, o Piauí livrou-se da depen 
dência temporária em relação ao 
M aranhão, e ficou ligado direta
mente com a Corte. A proclama
ção da Independência* ocorreu em 
19 de outubro de 1822, na vila de 
Parnaíba, sendo que a capital, Oei
ras, só aderiu em 24 de janeiro de 
1823. Para tanto, travou-se, em Je 
nipapo, uma batalha (da qual parti
ciparam mais de 4 000 combaten
tes) contra os portugueses que 
ocupavam Parnaíba. As tropas 
piauienses foram comandadas por 
Manuel de Souza Martins, 
(1767-1856), barão e visconde de 
Pam aíba, que administrou o Es
tado até 1843, quando o governo 
passou para os bacharéis, preen- 
chendo-se, então, os quadros da 
magistratura, organizando-se as re
partições públicas, além do desta
camento de polícia e da Guarda 
Nacional.

Em 21 de julho de 1852, Vila 
Nova Poti elevou-se à categoria de 
cidade e à condição de capital, com 
o nome de Teresina. Em 1885, 
quando a capital já  contava com 
8  000 habitantes, o Piauí negociava 
diretamente com a Guiana Fran
cesa e Europa. Logo a seguir, po 
rém, a pecuária entrava em deca
dência, desaparecendo a indústria 
de charque e, praticam ente, a do 
curtume. Em 1892, foi promulgada 
a Constituição estadual republi
cana; o peso da burocracia gover
namental provocou déficit na ba
lança do Estado, compensado, en 
tretanto, pela exploraçao da borra
cha que, já  no fim da primeira dé 
cada do século XX, cederia lugar 
ao babaçu e à carnaúba.

Com a fundação, em 1858. da 
Companhia de Navegação do Rio 
Parnaíba, Teresina tornou se movi
mentado porto fluvial. Logo a se
guir, com a construção da Estrada 
de Ferro São Luís— Teresina, sua 
influência passou a atingir Caxias, 
no Estado do Maranhao. Entre
tanto, seu progresso comercial, na
turalmente prejudicado pelo lento 
desenvolvimento regional, foi limi
tado pela concorrência da cidade 
de Parnaíba, situada na foz do rio.

A pecuária é a base da economia piauiense. (Vaqueiros de Campo Maior.)

A agricultura visa sobretudo à subsistência. (Lavoura de alho em Picos.)

Parte da hidrelétrica de Boa Esperança entrou em funcionamento em 1970.
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R ios e c lim as

Amplo no interior (cerca de 400 
km de largura) e estreito à medida 
que se aproxima do litoral (uma 
faixa de 50 km), o Piauí situa-se en
tre o seco nordeste e a úmida Ama
zônia. É banhado pelo maior rio 
permanente da região, o Parnaíba 
(navegável em quase toda a exten 
são de 1716 km), que o separa do 
Maranhão, tendo na margem di 
reita os afluentes Gurguéia, 
Urucuí, Longá, Itaueira, Piauí, Ca - 
nindé e Poti.

No centro-sul do Estado, o pla
nalto e o sertão apresentam clima 
quente e seco, com temperaturas 
que ultrapassam, por vezes, 40° C. 
Nessa região, a vegetação caracte
riza-se pelas matas secas e caatin
gas com manchas de cerrados.

A chapada de Ibiapaba, onde a 
estação seca dura oito meses, cons
titui, a leste, o limite natural com 
o Ceará; estendendo-se às outras 
chapadas de Mangabeira, Taba- 
tinga. Gurguéia, Dois Irmãos e 
Grande, ao longo das divisas com

os Estados da Bahia e Pernambuco.
Nos vales, o clima é quente e 

úmido (ou semi-úmido), sendo as 
terras beneficiadas com as cheias 
periódicas dos rios que depositam 
nas margens um limo fertilizante. 
Nessas planícies, crescem os pal
meirais.

Na região litorânea, o calor é 
amenizado pelas brisas marítimas.

U m  E stado  pobre

Com uma economia baseada na 
pecuária, agricultura e extrativismo 
vegetal (somente 6 % de sua produ
ção total provém da indústria), o 
Piauí é considerado hoje o mais po
bre Estado do Brasil.

A pecuária, principal atividade 
econômica, esta quase toda con
centrada nas regiões de Campo 
Maior, Picos e Sao Raimundo No
nato. Predomina a criação em re
gime extensivo: os animais alimen- 
tam-se com pastagem natural. Em 
1973, o estado contava com um re
banho bovino de 1 426 000 cabe
ças. e 2 240 000 suínos.

À agricultura, voltada p a ra  a 
subsistência, tem na mandioca o 
principal produto (857 356 t em 
1973), com destaque para o arroz 
(121 657 t), o feijão (58 192 1), o al
godão (2 621 t j e o  milho (120 370 
t), segundo dados de 1973.

A carnaúba, que já  ocupou o 
quarto lugar entre os_produtos bra
sileiros de exportação, sofreu de
preciação no mercado internacio
nal, depois da descoberta da cera 
sintética. Sua importância tor
nou-se mais social que econômica: 
com a palha, são cobertas as casas 
sertanejas e a mão-de-obra se 
ocupa com o artesanato de esteiras, 
chapéus, bolsas, etc. Por outro 
lado, aumentou a produção de óleo 
de babaçu e de tucum; as folhas de 
jaborandi, de crescente aceitação 
no mercado mundial para fins me
dicinais, são consideradas uma rica 
reserva. I

A produção pesqueira foi, em 
1972, de 2 462 t. Proximo à foz do 
Parnaíba, procede-se à coleta de 
caranguejos e à pesca “de curral”, 
que garantem a subsistência da po
pulação ribeirinha.

Para o desenvolvimento da in
dústria local foi planejada a usina 
hidrelétrica de Boa Esperança, si
tuada no curso médio do Parnaíba, 
cuja primeira unidade geradora en
trou em funcionamento em 1970. 
Tem um potencial previsto de 
216 0 0 0  kW /h, para abastecer toda 
a área nordeste não atingida pelo 
sistema Paulo Afonso (Piauí, Ma
ranhão e Ceará).

No campo cultural, o Piauí 
conta com uma Universidade 
(2 055 vagas em 1974J, onze jo r 
nais diários, nove estações de radio 
e uma de televisão. Em 1972, o Es
tado dispunha de 289 181 m atrícu
las, no ensino primário, e 54 467 
para o ensino medio.

Sob o aspecto turístico, explo
ra-se o Parque Nacional das Sete 
Cidades, no município de Piracu- 
ruca, onde, segundo alguns estudio
sos, se encontrariam vestígios de 
uma antiga colônia fenícia.-

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Nordeste Brasileiro; Teresina.

Parque Nacional das Sete Cidades: provável reminiscência dos fenícios.

Elevada a capital (1jB52). a Vila Nova Poti adotou o nome de Teresina.
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Picasso

Juntamente com Braque*, Pi
cas so foi responsável pela criação 
do Cubismo* —  um dos movimen
tos artísticos mais importantes do 
século XX. Conservou-se durante 
toda a vida na vanguarda, man
tendo rara autonomia: aberto a 
tudo que o sensibilizasse, procu
rava manter-se fiel não a movimen
tos ou estilos, mas à arte e à hum a
nidade. Por isso a multiplicidade e 
a simultaneidade estilísticas são 
muito peculiares dele, que disse 
certa vez: “Não creio ter empre
gado elementos radicalmente dife
rentes nas minhas diferentes manei
ras. Se o tema requer tal meio de 
expressão, adoto-o sem hesitar. 
(. . .) Todas as vezes em que eu 
tive alguma coisa a dizer, disse-a 
da forma que eu sentia que era me
lhor. Motivos diferentes exigem 
métodos diferentes. Isso não im
plica evolução nem progresso, mas 
um acordo entre a idéia que se de
seja exprimir e os meios de expri
mir essa idéia” .

Outra característica sua foi a 
conservação do vigoroso talento 
através de mais de 75 anos de uma 
produção ininterrupta, variada e 
extremamente valiosa (também em 
termos de valor venal).

Pablo Ruiz Picasso nasceu em 
Málaga, Espanha, a 25 de outubro 
de 1881. Seu pai, o professor de de
senho José Ruiz Blasco, transmi
tiu-lhe o gosto por pombos, toura
das e pintura. O menino custou a 
aprender as primeiras letras. Prefe
ria desenhar aves, bonecas, cava

los, sóis, árvores e touradas. Tinha 
catorze anos quando o pai exami
nou-lhe a obra e, fortemente im
pressionado, entregou seu pincel e 
sua paleta a Pablo e parou de pin
tar. Depois a família mudou-se 
para Barcelona, onde José alugou 
um estúdio para o filho. Suas obras 
iniciais tinham influências de artis
tas da época —  Van Gogh* e Tou- 
louse-Lautrec*, entre outros —  e 
não constituíam uma produção de 
caráter homogêneo.

Em 1900, Picasso fez a primeira 
viagem a Paris, onde acabou por fi
xar-se quatro anos depois, como 
muitos jovens artistas de outros 
países, entre os quais Utrillo* e 
Modigliani*.

O pintor estava em sua chamada 
“fase azul”, caracterizada pela pre
dominância dessa cor nas telas, e 
que começara em 1901 com Toi- 
lette. Nessa fase, com desenho se
vero e simples, ele abordava um co
tidiano em que predominavam as 
cenas íntimas e os tipos marginais 
(A Vida, 1903; O Casal, 1904). 
Um circo que freqüentava em 1904 
inspirou-lhe as primeiras águas-for- 
tes com saltimbancos.

Viajou para a Holanda em 1905 
e, ao voltar, instalou se com alguns 
amigos numa velha casa de Mont- 
martre, onde iniciou a “fase rosa” , 
ainda fixando os saltimbancos (Ar
lequim Sentado, 1905).

A busca de renovação e aprofun
damento levou-o em 1906 a interes
sar -je pela obra de alguns moder
nos (notadamente Cézanne*, 
Gauguin* e Seurat*) e pela cha
mada arte primitiva: estudou a arte 
negra africana no museu do Troca- 
déro (Paris) e a ibérica antiga (ro
mânico catalão).

Concentrando-se na forma, Pi
casso começou a geometrizar os

Fase azu l (" O  C a s a l" , à esq .) e fa s e  rosa (" F a m ília  de S a lt im b a n c o s " ): a co r cenas do cotidiano ou do mundo mágico e marginal do circo.

Para Picasso. arte evida se confundiam: sua estética era a da emoção.



volumes, a endurecer os rostos, 
dando-lhes aspecto de máscara 
(Retrato de Gertrude Stein, 1906). 
Era o começo da “fase negra”, ca
minho que o conduziria ao 
Cubismo. No mesmo ano, passou 
a esculpir figuras totêmicas em ma
deira. 0  período “negro” durou até 
1910 e também anunciou certos as
pectos expressionistas que o artista 
desenvolveria depois do Cubismo. 
A influência da arte negra voltaria 
a manifestar-se em 1915 na tela 
Arlequim, representada por uma 
m áscara do tipo Wobé.

Revolução cubista

Em 1907, Picasso conheceu Bra
que e impressionou bastante o co
lega com sua tela Demoiselles 
D'Avignon, de composição revolu
cionária: a ilusão de volume não 
vinha do modelado, do claro-es- 
curo ou da perspectiva linear, mas 
dos planos, separados uns dos ou
tros por faixas de cor que bordea- 
vam os corpos recortados. As per
sonagens gesticulavam num espaço 
dominado por cores cruamente 
chapadas e o desenho era anguloso, 
geometrizado, inovação formal à 
qual Braque logo aderiu.

Demoiselles D Avignon  é consi
derada ponto de partida do 
Cubismo, embora não seja real
mente cubista; apenas as duas per
sonagens da direita, cujos rostos 
sofreram tratamento mais rude, 
anunciavam as deformações anatô
micas futuras, e já  continham os 
elementos de subversão pictórica 
que caracterizavam o Cubismo.

A partir dessa obra foi que Pi
casso e Braque, ligados por grande 
amizade, engajaram-se numa séria 
exploração das possibilidades da 
nova tendência. Passaram a ver se 
todos os dias, a seguir o trabalho 
um do outro, a manter longas dis
cussões, e sobretudo a analisar as 
formas que lhes propunha o mundo 
exterior — para experimentá-las e 
apresentá-las simultaneamente de 
todos os lados. Com isso construí
ram a primeira fase do movimento: 
o cubismo analítico, cujas figuras e 
objetos são decompostos, como em 
Reservatório da Horta de Ebro 
(1909) e Nu  (1910).

Em 1912, procuraram afastar-se 
mais do ilusionismo tradicional 
substituindo a representação do ob
jeto  pela introdução dele próprio 
na pintura: é a fase das colagens de 
Picasso, como Natureza Morta na 
Cadeira de Palha. Fragmentos do 
real penetravam no espaço pictó
rico — papel, pedaços de tecido, de 
metal, areia, serragem, cinza, gesso 
e outros — contrastando com as fi
guras inventadas, como em Joga
dor de Cartas (1914). Na mesma 
fase das colagens, Picasso passou a 
usar letras e números como ele
mentos plásticos.

Também por volta de 1912, ele 
realizou o que foi chamado de “ sín
tese” ou “ cubismo sintético”, atra
vés da fusão numa só imagem de 
numerosas indicações sobre o 
mesmo objeto. (Mulher em Camisa 
na Poltrona, 1912; Homem com 
Corpo, 1914). Nessa fase, ele e 
Braque dedicaram-se também à es
cultura, construindo objetos em pa
pelão, madeira e folhas de estanho. 
Da produção de Picasso na oca-

Uma fase negra (ao alto, à esquerda, "Retrato de Gertrude Stein") antecedeu as experiências que, junto com as 
de Braque. inauguraram o Cubismo. (Em cima. à direita. "O Aficcionado", de 1912. onde os objetos já não são 
reconhecíveis: em baixo. "Natureza Morta num a Paisagem", de 1915 —  simplicidade e geometnsmo.)

Picasso
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sião, destaca-se o Corpo de A b 
sinto (1914).

Os princípios do Cubismo esta
vam consolidados em 1914, 
quando o conflito mundial inter
rompeu o contato entre os dois ar
tistas. Braque partiu para a guerra 
e Picasso continuou trabalhando. 
Aos poucos, sua obra foi perdendo 
a unidade cubista e caminhando 
para uma feição mais pessoal, sem 
compromisso com qualquer movi
mento. Pintou outras telas cubistas, 
m as de forma esporádica.

Pompeano e fantástico

Picasso não participou do Da- 
daísmo*, apesar de Hans Arp* ter 
colocado algumas de suas aguas- 
fortes na exposição dadá de 1916, 
em Zurique. Era uma homenagem 
ao inventor das colagens, que pas
saram a ser utilizadas por aquele 
movimento.

Convidado por Jean Cocteau* 
para fazer a cenografia do balé pa- 
rade, de Eric Satie* —  encenado 
em Roma em maio de 1917 — , Pi
casso executou o guarda-roupa, 
além dos cenários. Conheceu na 
ocasião a bailarina Olga Kholova 
(7-1955), com quem se casou em 
1918. Olga era a primeira esposa, 
mas ele já  tivera duas ligações 
amorosas: com Fernande Olivier, 
de 1904 a 1912; e com Eva Groult, 
de 1912a 1915.

Sensibilizado pelo mundo clás
sico de Roma e Pompéia, ele ini
ciou nessa viagem à Italia uma fase 
m arcada pelo predomínio de for
mas amplas, exultantes e sensuais, 
e pelas figuras de matronas, divin
dades marinhas, banhistas, dança- 
rin as.

O exercício freqüente do retrato 
realista, de 1915 a 1920 (Max Ja-

cob, 1915; M anuel de Falia, 1919; 
Eric Satie, 1919; Paul Valéry, 
1920), acentuou a tendência do ar 
tista ao modelado e mostrou a in 
fluência de Ingres* — notada em 
obras como Duas Mulheres, de 
19 19, e Mãe e Filho, de 1922.

Ele reproduziu alguns dos retra
tos por litografia, técnica que co
meçou a usar em 1919.

Mesmo no período “clássico” ou 
“pompeano” da década de 1920, a 
influência cubista ainda se revelou 
em muitas naturezas mortas (O 
Bandolim e a Guitarra, 1920) e o 
tema dos saltimbancos voltou num 
retrato realista do filho do pintor, 
Paulo, vestido de arlequim (1924).

Por volta de 1925, Picasso liqui 
dou definitivamente o Cubismo e 
passou a uma produção intensa de 
formas fantásticas, volumes den
sos, espaços sem profundidade e fi
guras que parecem talhadas em 
madeira, com tons em terracota. 
Enquadra-se nessa fase a série de 
banhistas, na qual alguns críticos 
apontam influencias do Surrea 
lismo* (Banhista Sentada, 1929). 
Foi também nessa época que o 
fascínio pelo fantástico fez o pintor 
situar partes dos corpos das figuras 
em lugares anormais. Era o tempo 
das “metamorfoses” , das banhistas 
esqueléticas (Banhista Sentada à 
Beira do Mar, 1930) e também dos 
nus lascivos. Em 1928, ele iniciou 
uma ligação com outra mulher: 
M aria Thereza Walter.

De 1928 a 1931, Picasso voltou 
à escultura, construindo com 
arame obras lineares, geométricas, 
na maioria triangulares e de efeitos 
plásticos inesperados (Projeto de 
uma Escultura em Aram e de Ferro, 
1928). Além disso, ilustrou os li
vros Metamorfose, de Ovídio*, em 
1930, Chef-d Oeuvre Inconnue, de

Uma mulher chora a tragédia de um modo desarticulado: o quadro e a 
Guerra Civil Espanhola pertencem è mesma época e à mesma dor do artista.

Beleza que sobrevive a todas as escolas e a todos os movimentos, a mulher foi um tema constante em sua obra. (Quadros de 1912, 1932 e 1942.)
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Honoré de Balzac*, no ano de 1931.
Ao visitar a Espanha em 

1933-1934, Picasso assistiu a corri
das de touros e passou a fazer gravu
ras sobre o tema mitológico do 
Minotauro. Entusiasmou-se nesse 
trabalho pelo arabesco e pelas for
mas curvilíneas e envolventes — o 
que chamou de “ grafismo curvo”. 
A série atingiu o ponto máximo em 
1935, com Minotauromaquia, onde 
o mito se funde com imagens da Es
panha. Nesse ano nasceu sua filha 
M ayae ele passou aescrever poemas 
surrealistas.

Veio a Guerra Civil Espanhola*, 
que o abalou profundamente. De
fendendo o lado republicano, fez 
um panfleto-poema ilustrado por 
catorze águas-fortes: Sonhos e 
Mentiras de Franco, no qual ex 
prime a crítica política através de 
uma série de imagens integradas ao 
texto, que se lê como uma história 
em quadrinhos. Na mesma época, 
cabeças de mortos surgem obsessi
vamente em seus esboços. Em maio 
de 1937, pintou a tela que muitos 
consideram sua obra-prima: Guer 
nica, nome da cidade basca bom 
bardeada um mês antes. E quase 
um monocromo cinza azulado, em 
grandes planos, num estilo expres- 
sionista em que o desenho abrupto 
da catástrofe revela figuras tortura
das e despedaçadas.

O regime franquista levou o ar
tista a abandonar a Espanha, 
acompanhado pela inteligente e 
sensível Dora Maar (sua compa
nheira de 1936 a 1945).

A guerra e a paz

Em 1939, o Museu de Arte Mo
derna de Nova York homenageou 
com uma retrospectiva os quarenta 
anos da obra de Picasso. Iniciada 
a guerra, muitos artistas deixaram 
a Europa, mas ele permaneceu em 
Paris, ocupada pelos nazistas, ex- 
pondo-se ao ódio dos que o consi
deravam um “artista degenerado”. 
“Foi o senhor quem fez isso?”, per
guntou-lhe um representante de Hi- 
tler*, apontando Guernica. “Não, 
foi o senhor” , respondeu o artista.

Fazia vários retratos angustia 
dos de Dora M aar (1940, 1941,
1942), mulheres de traços decom
postos em tons bege e cinza (M u
lher Sentada, 1942), naturezas 
mortas (Buffet do Catalan, 1943; 
Natureza Morta com Pomba,
1943), paisagens (A Alvorada, 
1942) e nus. Aumentava também a 
produção de esculturas, usando 
materiais recuperados, como os pe
daços de bicicleta em Cabeça de 
Touro (1943).

Ainda durante a guerra, escreve 
a peça surrealista Le Désir Attrapé  
par la Queue (O Desejo Agarrado 
pela Cauda), representada privati
vamente em 1943, numa sessão 
onde atuaram Jean Paul Sartre* e 
Albert Camus*, entre outros. No 
dia 24 de agosto de 1944, enquanto 
se lutava nas ruas de Paris contra 
os alemães, o artista, com as jane
las abertas, pintou sua colorida e 
erótica Bacanal.

Ao sol do Mediterrâneo da Ri 
viera francesa, num tempo de paz 
(1946) e agora na companhia de 
Françoise Gilot, pintou Alegria de 
Viver, no qual reviveu a temática 
mitológica em formas esquemáti- Na escultura, seus assuntos e seus recursos estéticos foram tão variados quanto os materiais que empregava.

cas, de cores basicamente azul e 
amarela.

No ano seguinte, em Vallauris, 
nasceu seu filho Claude, enquanto 
numa olaria dessa cidade o artista 
se iniciava na técnica da cerâmica: 
modelou e pintou objetos, decoran
do-os com palhaços, touros, peixes, 
sereias, flores. Em retribuição à 
acolhida, doou à municipalidade 
local O Homem e o Cordeiro, um 
bronze de 2 , 2 0  m de altura.

Milhares de cartazes de Picasso 
para o Congresso de Paz (uma 
pomba branca sobre o fundo negro) 
cobriram os muros de Paris em 
1949. Ele chamou Paloma (pomba) 
à filha que nasceu nesse ano.

Era uma época feliz. Picasso 
multiplicava sua produção de ma- 
ternidades e carinhosos retratos 
doS filhos: Retrato de Claude e Pa
loma, Paloma sobre Fundo Verme
lho, Mãe com Criança e Laranja.

Um conflito na Ásia interrom
peu essa quietude, fazendo o artista 
temer urria nova guerra mundial e 
pintar Massacres da Coréia (1951), 
tela expressionista predominante
mente cinza e de composição inspi
rada em Goya*. Executou o mural 
Guerra e Paz para uma capela de 
Vallauris, em 1952. Um ano depois 
iniciou sua última ligação amo
rosa, com Jaqueline Roque.

A partir de 1954, deu início à re- 
criaçao dê quadros de velhos mes
tres: colocou em sua linguagem 
quinze telas sobre Mulheres de A l- 
ger, de Delacroix*; uma série sobre 
<4s Meninas, de Velázquez* 
(1960-1961), e outra de 27 quadros 
sobre O Alm oço na Relva, de Ma- 
net*. Pintou ainda cinqüenta varia
ções de interiores (Ateliers). Touros 
e Toureiros é uma série composta 
de desenhos e gravuras com tex
tos de Luiz Miguel Dominguin

Após a Segunda Guerra, o mundo, menos tenso, parece capaz de comportar 
felicidade simples como a "M ãe com Criança e Laranja", de 1951.
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(1926- ) e George Boudaille 
(1925- ), que o artista produziu 
em 1962. Retomou a escultura em 
1963, usando chapas de ferro cor
tadas, e iniciou a série O Pintor e 
seu Modelo, um estudo do “quadro 
dentro do quadro”. Uma de suas 
mais polêmicas produções foi a sé
rie de gravuras eróticas iniciada em 
1966 e publicada em 1969.

Pintura-confissão

Produzindo intensamente aos 92 
anos, preparou algumas das 2 0 1  te
las que fariam parte de uma exposi
ção programada para maio de 
1973. Mas, a 8  de abril, Picasso 
morreu.

“ Minhas pinturas são como pá
ginas de meu diário íntimo”, disse 
o artista que nunca parou de pintar 
suas mulheres, filhos, paisagens fa
miliares. Ao mesmo tempo, era um 
homem profundamente ligado aos 
problemas de sua época: “ Que 
acredita que seja um artista? Um 
imbecil que só tem olhos se é pin
tor, ouvidos se é m úsico?. . . 
Muito ao contrário, ele é ao mesmo 
tempo um ser político, constante
mente em vigília diante dos dilace- 
rantes, ardentes ou doces aconteci
mentos do mundo, adequando-os 
em todas suas peças à sua imagem. 
Como será possível desinteres
sar-se dos outros homens e em vir
tude de que indiferença de marfim 
desligar-se de uma vida que nos é 
trazida copiosamente aos olhos? 
Não, a pintura não é feita para de
corar apartamentos. Ela é um ins
trumento de guerra ofensiva e de 
fensiva contra o inimigo” .

1950: uma guerra acabou, o mundo se reconstrói. Do mesmo modo. muitas telas de consagrados artistas do passado 
—  como ' Demoiselles des Bords de la Seine' , de Courbet —  são refeitas segundo a visão de Picasso. V E JA  T A M B É M : C u b ism o ,
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Os pigmentos são utilizados até mesmo nos mais antigos métodos de coloração. (Tingimento de fios, Marrocos.)

Pigmentos

Os pigmentos são substâncias 
que, ao serem adicionadas a outras, 
lhes conferem certa coloração; 
apresentam-se na forma de mistu
ras homogêneas da substância colo- 
rante —  o pigmento propriamente 
dito —  e um produto óptica e qui
micamente inativo que cumpre a 
função de fornecer-lhe um meio de 
transporte —  a chamada “carga”. 
Diferem portanto dos corantes, que 
se dissolvem na substância de 
transporte.

Alem de meramente colorir o 
objeto ao qual é aplicado, um pig
mento pode tambem exercer o pa
pel adicional de modificar suas 
características físicas, dotando-o 
de proteção contra as intempéries, 
a oxidaçao, a incidência de radia
ção luminosa, etc. Portanto, a esco
lha do pigmento mais apropriado 
para determinada aplicaçao de
pende tanto das características do 
objeto em questão quanto das pro
priedades adicionais que ele lhe 
deve proporcionar.

Distinguem-se três tipos básicos 
de aplicação de pigmentos: tingi 
mento de massa (que dâ coloraçao 
a plásticos, borrachas, papel, etc.); 
tingimento em banho (para teci
dos); e pintura.

A cor de determinada substância 
é uma decorrência de sua estrutura 
molecular: ao serem atingidas pela 
radiação luminosa incidente, as 
moléculas das substâncias colori
das apresentam uma absorção sele
tiva para determinados compri
mentos de onda, refletindo os 
demais. São essas radiações refleti
das que conferem a cor à substân
cia. Portanto, uma das principais 
propriedades que um pigmento 
deve apresentar é a estabilidade es
trutural, que pode ser comprome
tida por muitos agentes, entre os 
quais a própria radiação luminosa. 
O pigmento deve também ser o 
mínimo possível sujeito à migra
ção, fenômeno pelo qual ele pode 
se deslocar de várias maneiras. 
Pode sair para a superfície do ob
jeto —  aflorescência — , passar de 
um meio para outro — sangra- 
mento — , ou mesmo mudar do es
tado sólido para o gasoso —  subli
mação — , deixando assim o objeto 
que tingia. A carga utilizada deve 
também satisfazer condições como 
estabilidade química e resistência 
às intempéries.

Os inorgânicos

Os pigmentos orgânicos são co
nhecidos pelo homem há milênios, 
sendo J á  utilizados pelo artista do 
paleolítico, constituindo ainda hoje 
o principal ingrediente das tintas 
para tingimento de tecidos. No en
tanto, foi somente a partir do sé
culo XVII, com o desenvolvimento 
da química, que o emprego do pig
mento passou a ser feito de modo 
organizado.

Os pigmentos brancos são aque
les que refletem a luz sem altera
ções significativas em sua composi
ção espectral. Os mais comuns são

o dióxido de titânio, o “branco de 
chumbo”, o óxido de zinco e o lito- 
pônio (uma mistura de sulfeto de 
zinco e sulfato de bário). Há tam 
bém pigmentos incolores cujos 
índices de refração são semelhantes 
aos das cargas. Embora não se ca
racterizem por conferir cor a outras 
substâncias, são classificados 
como pigmentos por serem utiliza 
dos ao lado de outros com a finali
dade de facilitar a difusão e fixação 
destes. Eles também dotam a carga 
de resistência à abrasão, às intem
péries, etc. Os mais empregados 
são carbonato de cálcio, silicato de 
magnésio, sílica e baritas.

Entre os pigmentos vermelhos 
inorgânicos, um dos mais impor
tantes é o vermelho-de-chumbo, 
utilizado principalmente para pin
tura superficial de peças de ferro, 
já  que é resistente a luz e inibe a 
oxidação do metal, não permitindo 
a passagem do oxigênio. Outros 
pigmentos vermelhos, como o ver- 
melho-veneza e o vermelho-in- 
diano, são constituídos por óxidos 
de ferro em mistura com outras 
substâncias.

Os pigmentos azuis incluem o 
azul-da-prússia (ferrocianeto fér- 
rico), o azul-de-antuérpia, o azul- 
ultramarino (um silicato-sulfato 
complexo de alumínio e sódio) e o 
azul-ftalocianina (composição de 
um pigmento orgânico com cobre).

O pigmento amarelo de emprego 
mais extensivo é o amarelo-cromo; 
entre os demais, citam-se os óxidos 
de ferro, o amarelo-cádmio (sulfeto 
de cádmio) e o amarelo-zinco. Este 
último encontra sua principal apli
cação nas pinturas protetoras.

Entre os pigmentos verdes, os de

uso mais antigo são o óxido de 
cromo e o verde-cromo (uma mis
tura de amarelo-cromo com azul- 
da-prússia). O verde esmeralda — 
ou verde Guignet — possui brilho 
mais acentuado que os anteriores, 
sendo largamente empregado na fa
bricação de tintas para revesti
mento exterior de residências.

Quase todos os pigmentos mar
rons são obtidos a partir de miné
rios de ferro; no caso do marrom 
de Van Dyke, há um óxido de ferro 
misturado a uma substância orgâ
nica. Os pigmentos negros mais 
utilizados são o de carbono (em 
forma de carvão ou grafite) e o ne- 
gro-de-fumo.

Existem ainda diversos pigmen
tos inorgânicos cujas finalidades 
principais não são dotar os objetos 
aos quais são adicionados de certa 
coloração, mas atribuir-lhes pro
priedades físicas especiais. Assim, 
partículas finamente divididas de 
alumínio, cobre, bronze, chumbo, 
aço, etc. são incorporadas a certas 
cargas para constituir blindagens 
especiais. Pigmentos fluorescentes 
ou fosforescentes |—  estes últimos 
predominantemente compostos de 
sulfetos de zinco ou outros metais
— são empregados como revesti
mento de roupas para trabalhado
res noturnos, como tintas para es
truturas que devem ser claramente 
visíveis à noite, na confecção de si
nais de trânsito, e assim por diante. 
Outros pigmentos têm sua cor alte
rada com mudanças de tempera
tura, servindo assim como elemen
tos de controle das condições de 
funcionamento de motores. Pig
mentos cuja coloração varia com a 
composição da luz incidente são

empregados no revestimento de 
óculos que, durante o dia, são escu
ros, tornando-se incolores à noite. 
Pigmentos condutores de eletrici
dade compõem as tintas com que 
se confeccionam os chamados cir
cuitos impressos.

Os pigmentos orgânicos sintéti
cos começaram a ser utilizados in
dustrialmente na década de 1950; 
a partir dessa época, passaram a 
impor-se sobre os inorgânicos, pela 
maior facilidade de obtenção e pe
las qualidades superiores.

Os pigmentos orgânicos são, na 
maioria, substâncias cuja estrutura 
molecular repousa primordial
mente sobre anéis benzênicos. A 
razão para tanto é que as cadeias 
aromáticas prestam-se mais à pro
dução de cor que as alifáticas, de
vido à maneira como absorvem e 
refletem a radiação incidente.

Para os alimentos 
o anel benzênico

Uma das importantes aplicações 
dos pigmentos orgânicos é a colo
ração de alimentos; esse emprego 
baseia-se na hipótese _—  confir
mada —  de que a aparência de um 
produto é fator relevante em sua 
apetecência. Além disso, a adição 
aos alimentos de preservativos, 
emulsionantes, estabilizantes, fla- 
vorizantes, etc. muitas vezes altera 
sua cor natural, o que pode predis
por negativamente o consumidor.

Os pigmentos utilizados na in 
dústria alimentícia devem não só 
produzir a aparência desejada 
como também permanecer estáveis 
durante os processos de manufa
tura. estoque e utilização do ali-
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3 4
Com o crescente desenvolvimento das ciências químicas, verificado a partir 
do século X V III, os pigmentos passaram a ter um emprego sistemático. 1) 
cromato de chumbo (amarelo-cromo); 2) cervão (negro-de-fumo); 3) sele- 
nieto de cádmio (amarelo-cádmio); 4) sulfeto de cádmio (vermelho).

mento. Assim, os que são adiciona 
dos a doces, biscoitos e bolos não 
podem decompor-se quando sujei
tos a altas temperaturas ou à ação 
de dióxido de carbono (libertado na 
fermentação). Outros colorantes 
devem resistir à ação de ácidos.

Como toda substância que é adi
cionada ao alimento, os pigmentos 
estão sujeitos, na maioria dos paí- 
ses, à legislação e controle sobre 
seu uso. Entretanto, tais normas 
variam muito de país para país, o 
que representa um problema para o 
fabricante de alimentos que deseja 
exportar seus produtos para diver
sas outras naçoes.

Os pigmentos orgânicos são 
também de grande importância na 
elaboração de cores para plásticos 
e papéis destinados à embalagem 
de alimentos. Há grandes restrições 
ao emprego de pigmentos inorgâni
cos nesses casos, que podem — 
mesmo em quantidades mínimas 
—  contaminar o produto.

Os pigmentos animais 
e vegetais

A grande maioria dos animais e 
vegetais apresenta coloração carac
terística, originada por pigmentos 
elaborados pelo próprio orga
nismo, associados a fatores físicos 
(luz, calor). Nos animais, a colora
ção deve-se aos cromatóforos, célu
las localizadas na pele ou em teci
dos mais profundos e que contêm 
os pigmentos.

Na camada epidérmica dos ani

mais, o pigmento mais abundante é 
a melamna, um polímero* de com 
postos orgânicos cíclicos derivados 
do aminoãcido tirosina, pela ação 
da enzima* tirosinase. pw alizada 
nas mitocôndrias das células, tem 
forma granular, marrom ou preta. 
Em muitos peixes*, lagartos, anfí
bios* e cefalópodes*, a melanina 
situa-se nas células especiais 
denominadas cromatóforos. Os 
movimentos dessas células podem 
agrupar os pigmentos no centro de
las — quando a pele fica mais pá
lida —  ou espalhá-los, tornando a 
pele mais escura.

A quantidade de melanina varia 
de espécie para espécie, de raça 
para raça e mesmo de um local 
para outro do corpo. Assim, a 
grande concentração é responsável 
pela cor dos negroides ou pelo tom 
mais escuro das pálpebras, mami
los e genitália dos caucasianos.

A concentração da melanina de
pende também da exposição aos 
raios ultravioleta ou outra radia 
ção. Quanto maior for a exposição, 
tanto maior será a quantidade de 
melanina.

Outro pigmento animal de 
grande importância por sua função 
respiratória é a hemoglobina*. En- 
contra-se nos glóbulos vermelhos 
do sangue dos vertebrados e nos 
fluidos respiratórios de alguns in
vertebrados como os anelídeos*, 
artrópodes* e equinodermos*. É a 
responsável pela cor vermelha da 
crista de muitas aves e pelo rosado 
da pele humana. P ig m e n to s  o rg ân ico s  m e lh o ra m  o asp ec to  dos a lim e n to s  in d u s tria lizad o s .

Também as bactérias* do gênero 
Rhizobium  possuem esse pigmento. 
Nesse caso, a função da hemoglo 
bina é a de catalisador da fixação 
do nitrogênio atmosférico.

Entre vários inoluscos* e crustá
ceos*, o pigmento respiratório é a 
hemociamna, que funciona da 
mesma maneira que a hemoglo
bina: combinado ao oxigênio, o co
bre que ela contém torna-se azu
lado.

Nos vertebrados e em alguns in
vertebrados, há também a bilirru- 
bina, pigmento que, quando oxi
dado, produz a biliverdina.

Além desses, existem nos ani
mais os pigmejitos da classe das 
purinas e pterirjas. As purinas são 
cristais brancos, que contribuem 
para a coloração de muitos ani
mais. As pterinas, que receberam 
essa denominarão por terem sido 
isoladas de asas (ptero) de borbole
tas, são pigmentos brancos, alaran
jados ou vermelhos.

O ácido úrico encontrado na 
urina de vertebrados é uma purina 
e a cor branca de algumas anémo
nas é conseqüência da deposição de 
ácido úrico em seus tecidos. As 
xantinas pertencentes ao grupo das 
purinas são as responsáveis pelo 
branco das asas de muitas borbole-

tas. Os compostos purínicos fazem 
parte do material nucléico de todas 
as células vivas e têm um papel 
muito importante no metabolismo 
celular.

No grupo das pterinas estão a 
leucopterina, pigmento branco en
contrado em asas de borboletas; a 
xantopterina, pigmento amarelo do 
abdome de vespas e abelhas; a 
uropterina, que aparece na urina 
humana; o pigmento vermelho, res
ponsável pelas cores dos olhos da 
mosca Drosophila melanogaster; a 
fluorescianina, pigmento azul fluo
rescente encontrado nas escamas 
de peixes.

Outro pigmento animal é a naf- 
toquinona. De cor amarela, laranja 
ou púrpura, é utilizada como co
rante nas indústrias. Os equinoder
mos, entre os animais, apresentam 
a maior ocorrência da naftoqui- 
nona; seus espinhos, coloridos por 
esse pigmento, estimulam a respira
ção dos ovos, além de atraírem os 
espermatozóides.

Com a função de transformador 
de energia luminosa em energia 
química, a clorofila contribui para 
a formação de compostos orgâni
cos (através da fotossíntese*) e é 
importante para a vida na Terra.

Esse pigmento vegetal aparece

Os pigmentos fosforescentes sáo empregados na sinalização de trânsito.
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A cor amarela do abdome das vespas é dada pela xantopterina. Nos vege
tais. a clorofila é o principal pigmento, responsável pela fotossíntese.

em várias formas: a clorofila-a e a 
clorofila - 6  são as predominantes 
nas plantas superiores; e os outros 
tipos aparecem nos vegetais infe
riores.

Destacam-se também os carote- 
nóides, presentes tanto em vegetais 
como em animais. Insolúveis em 
água, perdem a cor quando expos
tos à luz ou ao oxigênio atmosfé
rico. Nas plantas, apresentam-se 
quase sempre mascarados pela clo
rofila, à qual estão intimamente as
sociados, nos cloroplastos. Nos 
animais, aparecem desde nos pro
tozoários até no homem. Embora 
com importância menor do que a 
clorofila, estão ligados à fotossín
tese. Relacionam-se com o fototro- 
pismo de algas* e bactérias.

A coloração outonal das folhas 
é dada pelas antocianinas. Com o 
aumento de luz e diminuição da 
temperatura, produz-se grande 
quantidade de antocianina, en
quanto a clorofila vai desapare
cendo. A antocianina tem a pro
priedade de tornar-se azul ou verde 
em ambiente alcalino e voltar à sua 
cor normal em meio ácido. As an- 
toxantinas, relacionadas com as 
antocianinas, pouco contribuem 
para a coloraçao das plantas onde 
aparecem. Ocorrem em flores bran
cas e em pétalas amarelas pela ex
posição ao vapor amoniacal.

A função

Os pigmentos em animais e ve
getais desempenham diversas fun
ções para a sobrevivência e repro
dução da espécie. A clorofila tem 
por função principal a fotossíntese

e, em muitas flores e frutos, a 
grande variedade de cores vistosas 
serve para atrair insetos, aves* e 
mamíferos*, que se encarregam da 
polinização.

A pigmentação das penas das 
aves presta-se para atrair o sexo 
oposto — o macho possui cores 
fulgurantes — e também para en
ganar os animais predadores (mi
metismo*). As fêmeas em geral 
possuem cores pouco vistosas, que 
as confundem com o ambiente.

Ao refletir a luz, a pigmentação 
oferece proteção contra os raios 
mais penetrantes, especialmente os 
ultravioleta, nocivos à matéria 
viva. Por exemplo, a quantidade de 
melanina no corpo humano, em 
qualquer raça, aumenta de acordo 
com a intensidade da luz incidente.

Os olhos dos animais devem sua 
sensibilidade aos pigmentos. A me
lanina da íris funciona como prote
ção, regulando a quantidade de luz, 
assim como a rodopsina e a 
iodopsina, situadas respectiva
mente nos bastonetes e nos cones. 
Existem também pigmentos refleti 
vos que formam o tapetum  respon
sável pelo brilho noturno no olhar 
de vários animais, para aumentar a 
claridade e facilitar a percepção no 
escuro.

A pigmentação é ainda muito 
útil para o mimetismo* de alguns 
animais, que assumem a cor predo
minante em seu ambiente.

VEJA TAM BÉM : Cor; Fotossín
tese; Hemoglobina; Mimetismo; 
Tintas e Vernizes. Até meados do século XIX. a existência dos pigmeus era apenas lendária.

cada a grupos em que a média dos 
homens se situa abaixo dos 150 cm 
de altura. Outros estudiosos, po
rém, continuaram a aplicar o termo 
a povos com traços físicos e cultu
rais muito diferentes, mas que te
riam origem comum por causa da 
estatura semelhante.

O estudo de grupos pigmeus evi
denciou enormes diferenças entre 
eles, dificultando, desse modo, sua 
classificação. Na verdade, os pig
meus da África central (os primei
ros a serem conhecidos), das flores
tas tropicais da Sumatra, das 
Filipinas, da Nova Guiné e das No
vas Hébridas só têm em comum, 
praticamente, a estatura — carac
terísticas como cor de cabelo, 
forma do crânio e do nariz variam 
tanto que não é possível conjeturar 
uma origem comum. Os fatos não 
confirmam, portanto, a unidade 
que se pretendia estabelecer.'

Quase todos utilizam técnicas 
bastante simples para a caça e a 
coleta, e são nômades (o que foi to
mado como prova de antiguidade e 
primitividade social). Entretanto, o 
modo de vida não pode ser conside 
rado argumento ou critério para a 
explicação de traços físicos. Carac-

Pigmeus

Conhecidos desde a Antigui
dade, os minúsculos homens, cha
mados de pigmeus viviam na África 
central e eram admirados pelos 
egípcios pelas danças ritualísticas 
que executavam nos cerimoniais 
dedicados aos deuses da chuva. Os 
egípcios acreditavam tanto no po
der mágico desse povo que, no ano 
2360 a.C., o chefe militar Herchf 
foi encarregado da captura de ge
nuínos pigmeus na área próxima à 
nascente do Nilo.

Nos séculos subseqüentes, a 
existência dos pigmeus passou a ser 
considerada uma fábula. Somente 
em 1869 voltariam a ser motivo de 
curiosidade, superstição e estudo. 
Naquele ano, um grupo de trezen
tos pigmeus foi apresentado ao bo
tânico alemão Geog Schweinfurth 
(1836-1925).

Para os antropólogos modernos, 
o termo “ pigmeu” designa apenas 
uma categoria de tamanho, apli
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teres étnicos e culturais são fenô
menos independentes. Muitos gru
pos espalhados pelo globo 
empregam técnicas semelhantes 
para a caça e coleta, sem que te
nham a mesma aparência.

Os Bambuti

Os pigmeus mais conhecidos são 
os Bambuti, çrupo oriental da po
pulação pigmeia da África central, 
que vive na bacia do rio Ituri (Re
pública Democrática do Congo*), 
com uma população estimada em 
35 000 pessoas (1968).

Os homens têm, em média, 1,50 
m de altura, cabeça volumosa (um 
pouco achatada na parte posterior), 
corpo proporcionalmente longo e 
braços e pernas curtos. Os antropó
logos que fizeram pesquisas com o 
grupo apontaram os seguintes ca
racteres exclusivos: testa alta e 
larga, globos oculares salientes, na
riz curto e largo, lábio superior te- 
gumentar, pilosidade abundante e 
cor de pele que varia do amarelo- 
claro ao pardo-amarelado.

Entretanto, mais do que homens 
pequeninos, eles formam um povo 
que enfrenta difíceis condições eco
lógicas: vivendo na floresta tropi
cal escura, quente e úmida, encon
tram na coleta e na caça formas de 
subsistência; nem sempre contam 
com o suficiente para atender às 
necessidades mínimas —  às vezes 
passam longos períodos de fome.

Esses pigmeus não se estabele
cem em aldeamentos fixos, dadas 
as condições naturais em que vi
vem. Moram em choças feitas de 
varas e folhas que, normalmente, 
servem de precário abrigo por uma 
noite ou, no máximo, por três dias. 
As noites frias e úmidas são neutra
lizadas por fogueiras avivadas 
diante das cabanas; nas épocas de 
mudança carregam uma acha 
acesa, pois não conhecem nenhuma 
técnica para reproduzir o fogo.

Há uma nítida divisão sexual do 
trabalho entre os componentes da 
família: o homem dedica-se à caça, 
saindo diariamente à procura de 
antílopes (caçadas em geral coleti
vas), enquanto as mulheres cuidam 
da coleta de vegetais comestíveis, 
da captura de animais de pequeno 
porte e assam os alimentos sobre as 
brasas. Os instrumentos de traba
lho são poucos e feitos com ma
deira, osso, chifres, fibras animais 
e vegetais, dentes e sementes duras; 
não usam pedra nos utensílios, não 
fabricam vasos de cerâmica, nem 
se dedicam a qualquer forma de 
agricultura. As armas reduzem-se 
ao arco e à flecha com ponta de 
ferro (alguns homens possuem um 
dardo de madeira dura).

Tudo o que alguém encontre ou 
produza, que obtenha na caça ou 
na coleta, e de seu exclusivo direito 
de usufruto. Constitui grave delito 
a procura de alimentos em área 
alheia. Entretanto, há uma distri
buição igualitária do produto das 
caçadas coletivas, realizada de 
acordo com regras rígidas.

A sociedade compõe-se de gru
pos de parentes (associação de cinco 
a doze famílias), clãs que garantem 
o auxílio mútuo e organizam a pro
dução de bens — a cada clã desti
na-se uma área bem delimitada 
p a ra  atividades de caça  e coleta.

Povos nômades, os pigmeus dispõem de técnicas simples de caça e coleta.

Não há chefes ou conselho formal 
de anciãos: os problemas e as 
disputas são resolvidos através de 
discussões gerais, nas quais partici
pam homens e mulheres.

A família nuclear (pai, mãe e fi
lhos) é estável e monogâmica (a po
ligamia só éjjossível em alguns ca
sos). Constroi sua própria choça e 
guarda certa independencia em re
lação às demais. O casal tem de 
reunir tudo o que for necessário 
para a subsistência,dos filhos, com 
iguais obrigações. É livre a escolha 
do cônjuge, e o objetivo principal 
da uniao e a geração e educação de 
uma prole numerosa (a taxa de 
mortalidade infantil é bastante ele
vada entre os Bambuti). .

Os ritos de iniciação à puber
dade são aplicados aos jovens — 
de ambos os sexos — entre catorze 
e dezoito anos. Durante quatro 
anos, eles são instruídos sobre os 
trabalhos e obrigações da vida 
adulta, incluindo nao apenas as ati
vidades de caça e coleta, mas todos 
os níveis da cultura bambuti.

A vida é explicada pela existên
cia de um ser supremo, uma divin
dade que tem personalidade autô
noma, independente, portadora de 
nome próprio e de atributos ex
traordinários. Essa divindade é oni
presente, tem poderes ilimitados e 
o direito de posse sobre todos os 
animais da  selva. É a ela_ que os 
pigmeus dirigem suas orações e sa
crifícios, esperando em troca prote
ção e auxílio.

Para os grupos não Bambuti, de 
regiões onde a noção de ser su
premo é menos clara (situados na 
parte ocidental da selva), o pri
meiro plano do mundo das repre
sentações cabe às forças da natu
reza, a personagens ancestrais e a 
um heroi-civilizador. Os Bambuti 
acreditam no prolongamento da 
vida além-túmulo, mas não chegam 
a formular claramente as condições 
dessa sobrevivência.

Quase todas as noites, os, pig
meus africanos reúnem-se em dan
ças coletivas e jogos mímicos, que 
são suas atividades preferidas nas 
horas de lazer. A linguagem empre
gada é a mesma das tribos vizinhas
—  com as quais mantêm intensos 
contatos. E possível que em tempos 
remotos tivessem línguas diversas.

Profundos conhecedores da flo
resta, os Bambuti são considerados 
ótimos observadores e nenhum por
menor lhes escapa na penumbra da 
m ata fechada. Conhecem os hábi
tos dos animais e distinguem com 
grande precisão os vegetais.

Não foi possível calcular desde 
quando esses pigmeus habitam a 
floresta tropical, mas afirma-se que 
entre os Bambuti e seu habitat há 
uma adequada inter-relação: cria
ram uma forma cultural própria 
que responde às exigências do am
biente. Isso, ao lado dos obstáculos 
geográficos e naturais, atuou, pos
sivelmente, como um dos fatores na 
manutenção do relativo isolamento 
em que vivem, responsável pela fi
xação dos traços étnicos que os 
caracterizam.

E m  c im a , bo lsa e m  couro  d e  c h im p a n z é , dos p ig m eu s  de C a m a rõ e s . E m 
b a ix o , flechas dos Bambuti. a mais conhecida população pigméia.

VEJA TAM BÉM : África: Bosquí-
manos e Hotentotes; Melanésios,
Povos.
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Com moedas de cobre e de zinco separadas por

Pilha

Pilhas são dispositivos que utili
zam o movimento dos elétrons li
bertados em reações de oxirredu
ção* para produzir energia elétrica. 
Alessandro Volta* estudou pela 
primeira vez o fenômeno sobre o 
qual se baseia o funcionamento das 
pilhas. Em fins do século XVIII, 
verificou que quando dois metais 
diferentes ligados por um fio são 
parcialmente imersos em salmoura, 
há passagem de corrente elétrica 
por esse fio.

Com base nessa observação, 
Volta construiu a primeira pilha, 
constituída por uma série de discos 
de cobre e de zinco, empilhados al
ternadamente — daí o nome do en
genho: formam uma pilha  — e se
parados por discos de feltro 
embebidos com solução de ácido 
sulfúrico. Essa primeira pilha (co
nhecida como pilha de Volta), en
tretanto, gastava-se muito rapida
mente; coube ao inglês John F. 
Daniell (1790-1845) melhorar a pi
lha de Volta, introduzindo aperfei
çoamentos importantes. A sua era 
composta por duas placas metáli

cas —  os elétrodos — , uma de 
zinco e outra de cobre, imersas res
pectivamente em soluções de sul
fato de zinco e sulfato de cobre; 
essas duas soluções ficavam encer
radas num mesmo recipiente, 
separadas apenas por uma parede 
porosa. As placas podiam ser liga
das externamente por um fio de 
cobre.

Na pilha de Daniell, ocorre a re
dução do íon de cobre e a oxidação 
de átomos de zinco metálico: no 
elétrodo de zinco, os átomos do 
metal passam à solução de Z nS 0 4  

e ionizam-se, perdendo elétrons se
gundo a reação

Z n—>Zn++ +  2e- .
Os elétrons assim libertados deslo- 
cam-se, através do fio de ligação 
entre os elétrodos, até a placa de 
cobre mergulhada na solução con
tendo íons de cobre Cu++, resultan
tes da dissociação do C u S 0 4. Esses 
íons capturam os elétrons, transfor
mando-se em átomos de cobre se
gundo a reação

C u++ +  2e~—>Cu.
Os átomos de cobre depositam-se 
no elétrodo de cobre. O processo 
pode ser resumido numa so reação: 

Zn +  Cu++—> Zn++ +  Cu. 
Dessa maneira, na pilha de Daniell, 
o elétrodo de zinco —  pólo positivo 
e por isso chamado ânodo —  conso
me-se, enquanto que o elétrodo de 
cobre — o cátodo ou pólo negativo 
—  vai se adicionando de átomos de 
cobre. Portanto, a pilha de Daniell 
funciona até que a placa de zinco 
se consuma inteiramente ou até que 
todos os íons Cu++ da solução de 
C u S 0 4  sejam transformados em co
bre metálico.

Se houver um galvanômetro liga
do à pilha, ele acusará a passagem 
de corrente elétrica; um voltímetro 
acusará a diferença de potencial que 
aparece no decorrer da reação.

O mesmo princípio físico

Qualquer reação de oxirredução 
pode ser utilizada no fabrico de uma

Eilha. Dessa maneira, na pilha de 
eclanché —  versãooriginal da cha

mada pilha a seco, empregada em 
lanternas, rádios portáteis, e outros 
objetos — ocorre oxidação do zinco 
metálico e redução do dióxido de 
manganês.

A pilha consiste em um envoltório 
de zinco que contém uma barra de 
grafita recoberta por uma pasta de 
dióxido de manganês (MnÕ2), clo
reto de zinco (ZnCl2) e cloreto de 
amónio (NH.C1). O envoltório de 
zincoé o anodo, onde ocorre aoxida- 
ção de átomos de zinco a íons zinco 
Zn++:

Z n—>Zn++ +  2e~.
A barra de grafita constitui o cátodo, 
nel a ocorrendo a redução do manga
nês:

2M n02+  Zn+++  2e—*
—> ZnMn2 0 4.

Da adição das duas semi-reações, 
resulta:

Zn +  2MnOj —* ZnM ^O ,,, 
que é a reação de oxirredução. A 
força eletromotriz fornecida pelas 
pilhas a seco situa-se entre 1,5 V e 
1 , 6  V; após muito tempo de uso, 
entretanto, a resistência interna da 
pilha cresce, o que resulta em dimi
nuição dessa força eletromotriz.

A bateriade um automóvel é cons
tituída por várias células interligadas

feltro embebido em solução ácida. Volta construiu sua pilha.

A pilha de Daniell (esq.) ó constituída por dois cilindros concêntricos de
zinco e de cobre, separados por material poroso. A 
senta um cilindro externo de zinco (ânodo) e uma 
dada por dióxido de manganês e carvão pulverizado

s ci
SIseco (dir.) apre- 

grafita circun-
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POTENCIAIS NORMAIS DE ELÉTRODOS

Elétrons, íons Reação no elétrodo Potencial (V)

Li, Li + Li 7 — ► Li + +  e~ -3 ,04
K, K + K i — ► K + +  e~ -2 ,92
Na, Na + Na t  » Na+ + + +  e ~ -2 ,71
Mg, Mg + I Mg 1 * Mg + + +  2e~ -2 ,4
Al, Al + + f Al - — ► Al + + + +  3e~ -1 ,7
Zn, Zn + + Zn <— *• Zn + + +  2e~ -0 ,76
Fe, Fe + + Fe t  *■ Fe+ +  +  2e_ -0 ,44
Cd, Cd + + Cd ■ j— * Cd + + +  2e~ -0 ,40
Ni, Ni + + Ni 1— ► Ni + + +  2e~ -0 ,25
Sn, Sn+ + Sn ,—  *• Sn + + +  2e~ -0 ,13
Pb, Pb+ + Pb Pb+ +  +  2e ~ - 0,12

H2, H + . h 2 - — ► 2 H + +  2e - 0,00

Cu, C u+ + Cu 1— ► Cu + + +  2e_ 0,34
Ag, Ag + Ag 5— ► Ag + +  e - 0,80
Hg, H g+ + Hg 1— >• Hg + + +  2e~ 0,86

O2, H3O + 6H2O4— ? 02 +  4H30+ +  4e" 1,23
Clj, Cl * 2CI <— ► Cl2 +  2e~ 1,36

Au, Au + Au -4-------- Au + +  e “ 1,5

em série, cada uma delas formada 
por um cátodode dióxido de chumbo 
e por um ânodo de chumbo metál ico, 
imersos em uma solução aquosa de 
ácido sulfúrico H 2 S 0 4. Cada célula 
for nece cerca de 2 , 1  V; assim, a asso
ciação de várias delas em série for
nece múltiplos inteiros dessa dife
rença de potencial.

No catodo de cada célula, o 
chumbo é reduzido de acordo com 
a reação
P b O ,+  SO, +  4H+ +  2e- —* 

—► PbSO„ +  2HjO.
O sulfato de chumbo, como é 

pouco solúvel em água, adere ao 
cátodo à medida que se forma. No 
ânodo, ocorre a oxidação do 
chumbo, segundo as reações 

P b —* Pb++ +  2e-
Pb++ +  S 0 4— —  PbS04; 

também nesse caso, o sUltato de 
chumbo adere ao elétrodo. Dessa 
maneira, quando os íons sulfato 
são todos gastos, os elétrodos da 
bateria apresentam-se recobertos 
por sulfato de chumbo. Entretanto, 
uma bateria de automóvel não fun
ciona ininterruptamente: ela é ape 
nas usada para dar a partida, e oca
sionalmente para o funcionamento 
de luzes quando o motor está desli
gado.

Com o motor em funciona
mento, a energia elétrica de que o 
automóvel necessita é fornecida 
por um dínamo ou alternador que

funciona acoplado ao motor. A 
corrente elétrica gerada pelo 
dínamo percorre a bateria em sen
tido oposto àquele que a percorre 
quando apenas ela está çm opera
ção. Isso tem como conseqiiencia 
reverter as reações de oxirredução 
no interior da bateria, com conse
qüente dissolução do PbS 04. É o 
que se denomina “carregar a bate
ria” . Os íons S 0 4  assim liberados 
voltam à solução, podendo servir 
posteriormente para reagir outra 
vez com o chumbo. Isso não signi
fica, no entanto, que uma bateria 
seja inexaurível: os íons H+ que 
existem na solução transfor
mam-se, em parte, em hidrogênio 
gasoso, que passa à atmosfera e as
sim é perdido. Além disso, o 
PbS0 4  nao se dissolve inteiramente 
quando a bateria “carrega”. A adi
ção de água destilada à solução de 
acido sulfúrico supre parcialmente 
as perdas de hidrogênio, mas de
pois de certo tempo de uso os elé
trodos ficam completamente reco
bertos por sulfato de chumbo, e a 
bateria deixa de funcionar.

As pilhas convencionais conver
tem em energia elétrica a energia 
química armazenada em um eletró- 
lito; existem, contudo, pilhas que 
transformam diretamente em eletri
cidade a energia liberada na reação 
de certos combustíveis com o oxi
gênio. Essas pilhas são compostas

por três compartimentos separados 
por duas membranas porosas, que 
fazem o papel de elétrodos. No 
compartimento! central, existe um 
eletrólito.

O hidrogênio é admitido no pri
meiro compartjmento e, quando en
tra em contato com o eletrodo, io- 
niza-se por jinfluência de um 
catalisador que o recobre; ocorre 
então a reação

H2  —* 2 H + 2 e-, _
Os elétrons e os íons H+ são con
duzidos ao terceiro compartimento 
respectivamente pelo circuito ex
terno e através da  solução eletrolí- 
tica. :

Chegando à terceira câmara, 
tanto uns quanto outros participam 
da reação d e 1 formação da água, 
juntamente com o oxigênio que 
nela é introduzido:

0 2+  4H+ +  4e" —* 2HjO.
A água que se forma é retirada.

A escala de potenciais

Dada certa pilha, é sempre 
possível medi» a diferença de po
tencial entre seus elétrodos. Porem, 
é necessário conhecer a voltagem 
total e o potencial em que se encon
tra um só desses elétrodos. E im
possível medir a voltagem de um 
elétrodo isolado. O que se pode fa
zer é escolheií arbitrariamente um 
elétrodo padrão e referir as volta
gens dos outros elétrodos a esse pa
drão.

A essas voltagens dá-se o nome 
de “potenciais de oxidação”. O elé
trodo escolhido é o par H?/H. Esse 
elétrodo é realizado na pratica com 
uma placa de platina, recoberta 
com negro de platina (o metal fina
mente dividido) que pode absorver 
hidrogênio gasoso. A placa é 
imersa numa solução ácida que 
contém íons H+ , na concentração 
de 1 mol de íons H+ em 1 litro de 
solvente (1 molal). Se esse elétrodo

é combinado com uma série de ou 
tros elétrodos imersos em soluções- 
padrão de concentração 1 molal de 
seus respectivos íons, obtém-se 
uma escala relativa de potenciais 
de oxidação.

As pilhas-padrão

A necessidade de contar com 
uma fonte de eletricidade que for
necesse uma diferença de potencial 
constante provocou, no século 
XIX , a criação de pilhas-padrão. A 
primeira delas foi a pilha de 
Clarck, constituída por um ânodo 
de amálgama de zinco imerso em 
uma solução de sulfato de zinco e 
um cátodo de mercúrio coberto por 
uma pasta de sulfato mercuroso. A 
temperatura de 15° C, a força ele- 
tromotriz dessa pilha é de 1,4322 
V; a dependência da tensão forne
cida com a temperatura é dada pela 
relação Et =  1,4322 — 116.10“ 5 
(t — 15), onde a temperatura t é 
medida em graus Celsius.

Mais tarde, surgiu a pilha de 
Weston, formada por um cátodo de 
mercúrio recoberto por sulfato 
mercuroso e um ânodo de amál
gama de cádmio imerso em solução 
de sulfato de cádmio. A dependên
cia da força eletromotríz dessa pi
lha com a temperatura é expressa 
pela relação Et =  1,01863 —
— 4,06.10^5(t — 20), onde t édado 
em graus Ceisius. Dessa forma, a 
20° C, sua tensão é 1,01863 V. 
Contudo, a tensão varia muito 
pouco com a tem peratura; de fato, 
a aproximadamente 30° C, sua 
força eletromotríz é de 1,01822 V. 
Por esse motivo, a pilha-padrão de 
Weston é universalmente utilizada 
na calibração de potenciômetros.

VEJA T A M B É M : A cum uladores; 
Oxirredução.

Como as pilhas, os acumuladores fornecem energia elétrica a partir de uma 
reação qufmica, com a diferença de que podem ser "carregados": ao produ
zir energia elétrica, a reação química dá-se em sentido contrário.

■ ‘ i.
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Aplicadas sobre uma argamassa úmida de cal e areia, as coros do afresco podem durar séculos. (Pormenor do "Juízo Universal", de Michelangelo.)

Pintura

A pintura é um meio de comuni
cação que, como a palavra, o som 
e o movimento, representa ima
gens, idéias e sentimentos. Tem 
como veículo expressivo a distri
buição de cores, linhas e formas so
bre um suporte bidimensional, me
diante o uso de pigmentos ou 
corantes, formando uma totalidade 
plástica.

O termo “pintura” (do latim pin- 
gere, foneticamente relacionado ao 
verbo fingere  — “fingir” , “ inven
tar” ) exprime a idéia de imitação 
da realidade. Sua analogia com a 
palavra grega graphein, que consi
dera a pintura uma representação 
gráfica de idéias, é distante: en
quanto a escrita costuma utilizar 
símbolos convencionais portadores 
de sintaxe e significado constantes, 
a expressão pictórica emprega sim 
bolos que sao a cada instante mo

dificados e criados pelo artista.
£  muito difícil determinar o 

ponto em que termina a pintura e 
começa o desenho. A pintura não 
se reduz à mera aplicação mecâ
nica de pigmentos, e a fase ideativa 
(representada pelo desenho) é parte 
integrante de seu processo, pro
vendo o plano e a estrutura da ima
gem, que será preenchida pelas co
res. Por outro lado, as linhas que 
marcam o encontro das zonas de 
cor numa pintura podem ser consi
deradas desenho.

De maneira geral, pode-se classi
ficar a pintura em quatro grandes 
grupos, que se distinguem segundo 
sua destinação, processo utilizado, 
caráter filosófico, e seu estilo ou 
escola.

G randes ou pequenos
O primeiro desses grupos en

globa duas categorias: a pintura 
parietal e a pintura sobre suportes 
móveis (incluindo a pintura de ca
valete).

A categoria parietal abrange to
das as formas pictóricas realizadas

diretamente sobre uma parede, 
desde os trabalhos pré-históricos 
nas cavernas, até os grandes afres
cos, subordinando-se a arquitetura. 
A pintura mural pressupõe, da 
parte do observador, pontos de 
vista obrigatórios, fixos ou móveis, 
em conformidade com dois valores 
desenvolvidos no curso de sua evo
lução: a espacialidade e a ordem 
sucessiva de imagens.

A espacialidade varia em rela
ção à posição fixa, isto é, depende 
de ser o trabalho visto de frente 
(paredes), de baixo (tetos, abóbadas 
e cúpulas) ou de cima (pisos). Para 
os grandes murais adota-se geral
mente uma organização cíclica, 
com a ordem das imagens determi
nada por requisitos religiosos e ce
rimoniais, ou pela lógica dos acon- 
tecimerftos, numa narrativa 
episódica. Na pintura ocidental, a 
sequência desenrola-se como as li
nhas de uma página escrita. Essa 
seqüência corresponde, na maior 
parte das vezes, ao percurso que o 
observador mais provavelmente 
fará, no edifício.

Os suportes móveis mais co

muns são os painéis de madeira e 
as telas. Não há uma relação entre 
a obra e o local onde será afixada; 
todavia, consideram-se certos tra 
balhos apropriados para determi
nados aposentos. No século XVIII, 
por exemplo, com raras exceções, 
pinturas de flores e frutas destina
vam-se às salas de jantar, e as ce
nas amorosas, às alcovas.

Ocasionalmente, uma pintura 
desse tipo pode sustentar-se sobre 
si mesma, formando uma espécie 
de parede, como nas grandes peças 
de altar, retábulos ou biombos do
bráveis do século XVIII e da arte 
oriental. A variedade de suportes 
de pequenas dimensões é muito 
maior, mas sua função é sobretudo 
religiosa e evocativa, como nas mi
niaturas de cobre, marfim, etc.

C om eçou  antes da 
história

A pintura em afresco* é uma téc
nica que atravessou os séculos. 
Consiste na aplicação de pigmen 
tos sobre uma superfície parietal, 
revestida de argamassa ainda
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J. van Eyck iniciou a pintura a óleo. ("N. S.* com o Menino na Igreja".)

úmida e fresca (origem do nome), 
composta de cal e areia, que ab
sorve o colorido para sempre.

A pré-história acusa o emprego 
de pigmentos moídos e aglutinados 
em agua ou matéria gordurosa, 
aplicados diretamente sobre o cal- 
cario, nos grafismos coloridos e 
nas pinturas planas das grutas de 
Altamira, La Mouthe e Lascaux. A 
cultura pré-colombiana, assjm 
como as antigas civilizações da  ín 
dia*, do Egito* e do Extremo 
Oriente, utilizou a mistura de terras 
de cores diferentes, dissolvidas na 
água e fixadas pela adição de go
mas (um processo semelhante ao 
afresco).

Nessa técnica, que se expandiu 
por toda a Antiguidade, os muros 
eram preparados com cal, areia, 
caulim ou pó de mármore. Sua du
rabilidade — conservam-se ainda 
decorações murais de templos e se
pulturas —  deve-se em parte aos 
materiais empregados.

E ncáustica e têm pera
Processo à base de cera aque

cida, a encáustica foi utilizada 
desde a Antiguidade: os egípcios 
empregavam-na para dar estabili
dade aos tons e proteção aos 
pigmentos. O artista servia-se de 
paletas de cobre com pequenas ca
vidades, onde se depositavam os 
pigmentos diluídos, e de pincéis,

formados por filetes de cobre. Pa
leta e pincéis eram aquecidos sobre 
pequenos braseiros e, uma vez con
cluído o trabalho, aquecia-se toda 
a superfície pintada, o que lhe con 
feria um aspecto sólido.

A técnica da têmpera (pintura à 
base de água e cola) também é di
fundida ha milhares de anos — há 
indícios de seu uso, desde 3400 
a.C., no Egito, Creta, Grécia e Itá
lia. Para esse processo, as cores são 
diluídas em água, sobre um suporte 
de madeira, usando-se caseína e 
cola de peixe como aglutinantes.

Na Idade Média, a têmpera 
substituiu muitas vezes o afresco 
nos grandes murais, obtendo-se 
maior transparência e durabilidade 
com o emprego de uma base de 
ovo. A maior parte das pinturas de 
cavalete executadas no Ocidente 
entre os séculos XIII e XVI utili
zou esse processo.

U m  m arco nas 
artes p lásticas

A grande revolução pictórica do 
século XV deve-se ao surgimento 
da pintura a óleo. A partir dessa 
época, tornou-se a técnica mais em
pregada pelos artistas, até a cria
ção das tintas sintéticas, depois da 
Segunda* Guerra Mundial.

Sua invenção é atribuída aos fla
mengos, especialmente aos irmãos 
Van Eyck , que descobriram um

O retratismo surgiu no século XVII. ("Retrato de Wilhelm Croes". Hals.l

óleo essencial e um verniz fluido, 
límpido e de rápida secagem, propor
cionando um itratamento brilhante. 
A adoção sistemática do agluti
nante a óleo respondeu a requisitos 
específicos, como a obtenção de 
um empaste síiave, brilhante, opaco 
e tão sensívfel que propiciava a 
mais sutil varjação de luz e cor.

A pintura a oleo preencheu a ne
cessidade de uma técnica mais 
substancial e unificada, onde a luz 
e a sombra passaram a misturar-se 
às cores de forma homogênea, per
mitindo uma modulaçao linear. 
Sua utilização substituiu aos pou
cos o emprego de resinas e vernizes 
como aglutinantes, pelo uso de se
cantes. Essa mudança foi simultâ
nea ao abandono da tradição ico- 
nográfica aáterior, estendendo-se 
para além das temáticas religiosas 
(predominantes no período medie
val), em buséa de uma homogenei
dade espacial entre figura* e fundo.

Com o óleo, a proporção dos 
pigmentos tornou-se flexível em re
lação ao meio líquido, possibili
tando ao artista mudá-la ao longo 
de seu trabalho. Também foi possí
vel variar o tempo de diluição e se- 
camento do veiculo, pelo uso de 
óleos mais ou menos voláteis, ou 
ainda pela mistura de óleos com 
vernizes.

Ao mesmo tempo que o óleo, 
surgiam a aquarela e o guache. A 
primeira, executada com cola e

gesso sobre um suporte de papel ou 
pergaminho, utiliza cores elabora
das à base de mel e cola, que se dis
solvem na água (razão do nome). O 
guache (do italiano guazzo =  
“substância aguada”) e uma pin
tura em que as cores são diluídas 
em água misturada com cola. A di
ferença entre as duas técnicas re
side na transparência dos tons: a 
aquarela permite ver o fundo 
branco do papel, e o guache per
mite obter efeitos luminosos utili 
zando o branco.

D iferenciação  im agética
A pintura tratou de uma varie 

dade imensa de assuntos e temas. 
De maneira geral, contudo, é possí
vel estabelecer três grandes classes: 
pintura religiosa, histórica e de 
gênero.

Todavia, uma distinção entre 
pintura religiosa e profana só pode 
ser feita na medida em que se dife
renciem iconograficamente temas 
sagrados de temas seculares, uma 
vez que a pintura religiosa não 
constitui uma categoria homogê
nea. O caráter sagrado de uma 
imagem relaciona se ao próprio 
conceito de arte em determinados 
períodos e áreas culturais, e aos va
lores estéticos estabelecidos pelas 
várias religiões.

No século XV, o interesse pela 
Antiguidade clássica abriu cami-
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nho para numerosas alternativas 
temáticas: assuntos religioso-cris- 
tãos ou mitológico-alegóricos (Bo- 
ticelli*, Piero de Cosimo*); repre
sentações do mundo atual 
(Ghirlandaio*, Carpaccio*) ou do 
mundo antigo (Mantegna*). Poste
riormente, as representações histó- 
rico-religiosas ja  eram tratadas sob 
perspectivas temáticas diferentes e, 
no século XVII, o trabalho de dis
tinções temáticas foi generalizado, 
tornando-se um método de produ
ção artística organizado. Assim, 
estabeleceu-se uma nitida divisão 
entre pintura histórica (Carracci*) 
e de genero (Caravaggio*).

Se a pintura histórica, preen
chendo funções decorativas em 
larga escala, e usando artifícios re
tóricos, foi uma forma idealizante, 
a pintura de gênero constituiu uma 
forma objetiva e descritiva, ba
seada nos aspectos cotidianos dos 
costumes sociais.

Ainda nesse período, os elemen
tos necessários à pintura represen
tativa em , geral (sobretudó h is
tórica) foram isolados e de
senvolvidos como mateiial tem á
tico distinto. Com Van* Dyck, 
Rembrandt* e Frans Hals*, a fi

gura humana foi distinguida pelo 
retrato, que refletia a representação 
da história de indivíduos, acima de 
idéias gerais ou modelos.

O mesmo processo ocorreu com 
as paisagens, que anteriormente 
apareciam como fundo ou lugar de 
acontecimentos históricos, e chega
ram a constituir uma categoria in
dependente. Com Claude Lorrain* 
e Poussin*, a paisagem passou a 
ser a unidade ideal da natureza; 
com Canaletto*, a imagem da ci
dade representou o espaço de vida 
social; com a pintura flamenga (Ja- 
cobo von Ruisdael* e Vermeer*), 
deu-se a oposição das figurações 
bucólicas às citadinas.

Por outro lado, os objetos e mo
bílias, que nas composições históri
cas não passavam de acessórios do 
tema principal, assumiram um sta- 
tus independente de natureza morta
—  testemunhas mudas de uma rea
lidade da qual o homem está au
sente.

Essas diversas categorias apre
sentam divisões e subdivisões. As 
naturezas mortas distinguem-se 
conforme a espécie de objetos pin
tados: flores, frutos, caça, pesca, 
objetos de cozinha, instrumentos

Água e cola são a base da técnica de têmpera. ("São Jorge", Kandinsky.)

musicais. Mesmo na pintura de re
tratos (considerada a mais natura 
lista das formas de representação) 
insinuam-se distinções temáticas: 
retratos alegóricos, épicos, estudos 
de caráter ou simples “fotografias”.

A  influência do artista
A primeira tentativá no sentido 

de dividir a pintura por escolas e 
estilos foi efetuada por Luigi 
Lanzi (1732-1810), na obra Stona  
Pittorica dein ta lia  (1792). Tal 
classificação pressupõe a idéia de 
que há uma evolüçao histórica da 
pintura, mediante a transmissão de 
toda a cultura representativa, e da 
influência exercida por certas per
sonalidades artísticas.

O termo “escola” é geralmente 
aplicado à arte de um dado centro, 
durante um período de grandes rea
lizações, marcado por fortes carac
terísticas locais. Costuma ser atri
buído a um grupo de artistas, 
diretamente influenciados por de
terminado pintor —  a escola de 
Giotto*, de Rembrandt e outras. 
Trata-se de uma primeira classifi
cação, onde os grandes mestres são 
considerados agentes de uma evo
lução, envolvendo relações comple
xas de culturas e estilos.

Pode-se falar em “ movimento” 
sempre que for proposta uma mu
dança programática (de conotação 
crítica e criativa), referente a uma

tradição julgada obsoleta e incapaz 
de gerar novos valores. A formação 
de movimentos artísticos, no sen
tido de uma atitude simultanea
mente adotada por um grupo de au
tores, é um fenomeno indicativo do 
papel do artista na sociedade.

A lém  das trad ições
Os movimentos modernos ten

dem a situar-se fora ou além das 
tradições locais, regionais ou na
cionais, unindo artistas das mes
mas tendências em países diferen- 
teSj dirigidos a um objetivo 
artístico comum. Pressupõem uma 
crítica expressa na criaçao da obra 
de arte, relacionada a um quadro 
de valores, com a intenção de con
dicionar a evolução da arte, no sen
tido de uma mudança radical em 
seus procedimentos (embora pro
ponha, às vezes, uma volta a estilos 
antigos, revivendo-os).

A questão dos movimentos só 
foi explicitamente levantada no sé
culo XVII, quando Caravaggio e 
os Carracci manifestaram-se como 
expoentes de uma tendência anti- 
maneirista, encabeçando posterior
mente dois movimentos opostos: 
um realista e outro idealista.

VEJA T A M B É M : A fresco ; A rte ; 
A rtes  Plásticas.

A aquarela dâ grande transparência aos tons. ("Cariátide". Modigliani.)
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Pirâmide Etária

A pirâmide etária é uma expres
são gráfica que mostra como os in
divíduos de uma população distri
buem-se entre os sexos e os grupos 
de idade. Sua interpretação é fun
damental nos estudos demográficos 
comparativos.

Para construí-la, traça-se inicial
mente um eixo horizontal que in
dica, em porcentagem, os grupos 
etários. A partir dò centro desse 
eixo são representadas duas esca
las: a da direita indica a população 
feminina; a da esquerda, a popula
ção masculina. Traça-se, depois, 
um eixo vertical a partir do centro 
do eixo horizontal; a intersecção 
das duas retas marca o ponto zero 
das duas escalas.

No eixo vertical são representa
dos grupos etários em ordem cres
cente de idade: a base da pirâmide 
é constituída pela populaçao jovem 
e o vértice, pela idade mais avan
çada. Cada faixa etária é indicada 
graficamente por retângulos hori
zontais ou barras. Analisando a re
lação de cada barra com a escala 
do eixo horizontal, obtém-se a por
centagem que representa na popu
lação global.

Essa população costuma ser di
vidida em grupos de cinco ou dez 
anos. O grupo que tem até cinco 
anos constitui a primeira barra; en

tre cinco e dez, a segunda, e assim 
por diante. A representação gráfica 
do último grupo é sempre aproxi
mada e nele incluem-se as pessoas 
de idade ignorada.

Os dados para elaboração da pi
râmide são obtidos através de cen
sos* e estatísticas* vitais^ As infor
mações acerca do sexo são as mais 
confiáveis. Os dados acerca da 
idade dependem da declaração dos 
indivíduos que revelam acentuada 
preferência pelos dígitos zero e 
cinco. O número de pessoas que 
afirma ter 15, 20, 25 anos, por 
exemplo, é muito maior do que a 
quantidade de indivíduos que têm 
realmente essa idade. Essa distor
ção pode ser observada em pirâmi
des nas quais a representação é 
feita por cada ano de idade.

Para fins comparativos, as pirâ
mides de duas ou mais regiões pre
cisam ter escalas padronizadas; a 
população deve ser expressa em nú
meros percentuais.

A  história através 
da pirâm ide

A pirâmide de base ampla em re
lação ao cume indica não somente 
uma alta taxa de natalidade* como 
também uma população predomi
nantemente jovem. A base estreita 
faz supor que a fecundidade da po
pulaçao é baixa e que o número de 
pessoas mais velhas é elevado. A 
primeira figura é típica dos países 
menos desenvolvidos, enquanto a 
outra caracteriza as populações de 
países desenvolvidos.

Observando e comparando pirâ
mides de diversos períodos, ob
têm-se informações acerca da h is-. 
tória das populações e das 
tendências dos componentes de sua 
dinâmica: mortalidade*, fertilidade 
e migrações*. As experiências res
ponsáveis pela configuração sexual 
e etária de uma populaçao incluem 
não só os fenômenos demográficos 
como também acontecimentos polí
ticos, econômicos e sociais a eles 
relacionados.

A crise de 1929 repercutiu pro
fundamente sobre as características 
populacionais dos Estados Unidos: 
provocou uma redução significa
tiva dos nascimentos durante a dé
cada de 1930. Guerras e epidemias, 
bem como a escassez de alimentos, 
podem aumentar a mortalidade e 
diminuir a taxa de natalidade, alte
rando a proporção entre os diferen
tes grupos de jdade e sexo. Essa 
proporção às vezes também pode 
ser modificada por movimentos mi
gratórios.

Através da observação de uma 
pirâmide, pode-se antecipar algu
mas das tendências da populaçao. 
Quando a proporção de mulheres 
entre quinze e cinqüenta anos (que 
é o seu período fértil; em média) é 
muito elevada, é possível prever um 
grande número de nascimentos. 
Por outro lado, a população subse
qüente tenderá a ser eminentemente 
jovem, aumentando o número de 
dependentes em relação aos econo
micamente ativos.

As pirâmides de diversos países, 
ou de diversas épocas, asseme

lham-se ou não, conforme a situa
ção populacional peculiar (ver fi 
gura 2, página 343). Quando a 
origem desses processos está no 
passado, as conseqüências apare
cem no ápice da figura; se elas 
ocorrem no momento do registro, 
surgem na base. O tamanho das 
barras é que vai indicar aumento 
ou diminuição.

As pirâmides americana e fran
cesa sao típicas dos países indus
trializados, que atingiram alto grau 
de desenvolvimento econômico e 
caracterizam-se por baixos níveis 
de natalidade e mortalidade. Na pi
râmide americana de 1959, o baixo 
número de nascimentos ocorridos 
na década de 1930, reflexo das alte
rações econômicas provocadas 
pela depressão, é denunciado na es
treita faixa de indivíduos entre 30 
e 35 anos. O aumento da natali
dade verificado na década de 1940 
expressa-se, no ano de 1959, nas 
faixas dos indivíduos entre quinze 
e vinte anos.

Em 1958, a França tinha uma 
população velha. O decréscimo 
provocado por duas guerras mun
diais aparece na pirâmide, nas bar
ras correspondentes aos grupos que 
em 1958 tinham entre 40 e 44 anos 
e os que tinham entre 10 e 19 anos 
(indivíduos que nasceram, respecti
vamente, entre 1914/1918 e 
1938/1947). A mortalidade, acres
cida naqueles períodos, reduziu o 
número de pessoas capazes de se 
reproduzir. Além disso, elas aguar
daram dias melhores para terem fi
lhos. Por isso, a natalidade redu-
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Três tipos de pirâmides etárias 
mostram diferentes tendências de 
estruturas populacionais; a expan
siva corresponde à Coréia de 1940. 
a estacionária, à Suiça de 1947, e 
a decrescente, à Suécia de 1936.

ziu-se sensivelmente nos períodos 
bélicos.

O Japão é o único país oriental 
que se caracteriza pela baixa nata
lidade. Sua pirâmide mostra uma 
queda brusca dos nascimentos: en
tre 1947 e 1957 a taxa de natali
dade foi reduzida à metade (passou 
de 34,3%oa 17,2%o).

Devido a sua alta taxa de natali
dade, em 1970 a população brasi
leira encontrava-se num processo 
de expansão regular. Era predomi
nantemente jovem e sua expressão 
gráfica tinha a forma típica dos 
países parcialmente industrializa
dos. Como quase a metade das pes
soas tinha menos de 15 anos, a po
pulação economicamente ativa 
estava sobrecarregada por numero 
sos dependentes.

Por outro lado, podia-se prever 
que no futuro o pais contaria com 
grande contingente de mão-de- 
obra. Mas, se persistisse o con
traste entre o baixo nível de m orta
lidade e a alta taxa de natalidade, 
a razão de dependência tenderia a 
manter-se alta.

A pirâmide etária brasileira de 
1970 era típica de quase toda a 
América Latina. A Argentina cons
tituía uma exceção: tinha baixa fer
tilidade e uma população relativa
mente velha. A forma da pirâmide 
etária reflete sobretudo o padrão de 
baixa fertilidade.

VEJA TAM BÉM : Demografia; 
Estatísticas Vitais.

Pirâmides

A construção dejjirâmides cons
tituiu uma realizaçao original e im
pressionante na arquitetura funerá
ria e religiosa de povos antigos. A 
palavra, derivada do grego py- 
ramís, possivelmente se relaciona 
com o termo egípcio per-em-us, que 
servia para exprimir a altura do 
edifício.

Construída em pedra ou em tijo
los, sobre uma base retangular com 
quatro paredes externas inclinadas 
que culminam num ápice, não é en 
contrada apenas no Egito, mas 
também no Sudão, na Asia orien 
-tal, na Etiópia, na Grécia, em Chi
pre, na Itália, na Tailândia e entre 
os povos pré-colombianos da Amé
rica.

No entanto, seu aparecimento e 
suas características variam de uma 
região para outra.

De certa forma, o conceito de pi
râmide prende-se quase automati 
camente ao contexto da história 
egípcia, onde esse tipo de constru
ção assumiu suas dimensões mais 
grandiosas e onde se encontram 
também em maior número —  são 
aproximadamente setenta as pirâ
mides localizadas nas vertentes do 
deserto da Líbia. Todas elas, sem 
exceção, foram túmulos para os fa
raós que reinaram a parir da Ter
ceira Dinastia (c. 2750 a.C.) até a 
17.* (c. 1600 a.C.).

Posteriormente, os túmulos em 
forma de pirâmide foram retom a
dos pelos etíopes, da 25.a Dinastia 
(c. 750-650 a.C.), que governaram 
o Egito, e por seus sucessores, que 
dominaram a parte norte do Suaão 
até o século IV da era cristã._

A diferenciação entre os túmulos 
dos reis, dos altos funcionários ou 
dos nobres em geral, pouco consi
derável até o advento da Terceira 
Dinastia, é flagrante a partir do rei
nado .do Farao Zoser, quando seu 
conselheiro e arquiteto, Imhotep, 
ergueu a primeira pirâmide em Sa
cara.

Esse túmulo real, que se eleva a 
60 m de altura, com seis enormes 
degraus em seus quatro lados, não 
é ainda uma pirâmide geometrica
mente perfeita. Construída a partir 
de superposições e acréscimos a 
uma mastaba quadrada, abrigav^ 
as câmaras mortuárias do rei e 
onze familiares, além de corredores 
e salas decoradas com esculturas 
em relevo.

Três sucessores de Zoser, pelo 
menos, mandaram construir pirâ
mides em escada, embora inferiores 
à obra de Imhotep.

A etapa seguinte na evolução 
desses monumentos é representada 
por uma pirâmide em Meidum, a 
52 milhas ao sul de Sacara, perten
cente, talvez, a Snefru, primeiro fa
raó da Quarta Dinastia (c. 2670 
a.C.). A princípio construída em 
escada, os degraus foram depois 
preenchidos de modo a formar uma 
superfície contínua, da base ao vér
tice.

Duas outras, construídas em

Dahshur, aproximadamente na 
mesma época, apresentam carac
terísticas próprias, que testemu
nham a preocupação cios arquitetos 
em conseguir uma obra mais equili
brada. Uma delas, a Pirâmide In
clinada ou Romboidal, apresenta 
uma diminuição no ângulo de incli
nação das paredes, num ponto mé
dio de sua altura, enquanto a outra, 
mais ao norte, tem um ângulo de 
inclinação de 43,36°, ao invés do 
ângulo normal de 52°.

A seguir, Queops*, filho de Sne
fru, construiu, em 23 anos, a 
Grande Pirâmide de Gizé, conside
rada uma das Sete Maravilhas do 
Mundo, por suas dimensões —  146 
m de altura, numa área de 53 000 
m quadrados.

Sua planta interna foi modifi
cada várias vezes, tendo permane
cido incompletas duas câm aras se
pulcrais. À câm ara definitiva 
chegava-se pela Grande Galeria — 
um compartimento em rampa com 
45 m de comprimento por 8,5 m de 
altura, ventilado por dois estreitos 
condutos de ar e munido com três 
blocos de pedra destinados a selar 
a passagem após o enterro do fa
rao. A câm ara real era coberta por 
enormes lajes de granito e seis te
tos, para aliviar o peso da estrutura 
da pirâmide; foi construída com 
cerca de 2 300 000 blocos de pedra 
calcária ou granito, pesando, em 
média, 2,5 t cada um.

Além disso, a Grande Pirâmide 
fazia parte de um impressionante 
conjunto arquitetônico, formado de 
templos mortuários, três pequenas 
pirâmides destinadas às rainhas,

A primeira pirâmide egípcia é o túmulo do Faraó Zoser. construído em Sacara 28 séculos antes da era crista.
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No Mãxico prô colombiano, as pirâmides eram templos e não tumbas. (Pirâ
mide do Sol de Teotihuacân e, embaixo, a do Castelo de Chichen-ltzá.)

No grande conjunto de pirâmides egípcias de Gizé, sobressai a do Faraó 
Queops: tem 146 metros de altura e cerca de 2 300  000 blocos de pedra.

oços para enterro dos “barcos do 
o l” e várias filas de mastabas des

tinadas aos familiares reais, nobres 
e representantes do clero.

Depois de Queops, seu filho 
Quéfrem* tentou igualar em tama 
mio a obra paterna e Miguerinos* 
construiu uma terceira pirâmide em 
Gizé, que abrangia uma área consi
deravelmente menor.

Até cerca de 2000 a.C., o tra 
çado interno dessas obras, assim 
como o de outras semelhantes, con
sistia, simplesmente, num corredor, 
que, partindo da face norte, atingia 
um a pequena antecâmara e a câ
m ara funerária.

Os métodos de construção des
ses monumentos até hoje originam 
muitas controvérsias entre os estu
diosos. Supõe-se que todos os tra
balhos — inclusive o erguimento 
das pedras —  tenham sido realiza
dos manualmente, com instrumen
tos rudimentares. Os blocos, corta
dos com precisão, permitiam um 
perfeito encaixe e parece que tanto 
o acabamento como o polimento fi
nal eram realizados depois de esta
rem as pedras definitivamente as
sentadas.

Do ponto de vista arqueológico, 
os túmulos piramidais do Egito po
dem ser descritos como monumen
tos megalíticos. A utilização da pe
dra, ainda modesta na Segunda 
Dinastia e já  empregada em larga 
escala na Terceira, está ligada ao 
caráter mágico da visão de imorta
lidade na religião egípcia. Segundo 
esta, a sobrevivência do indivíduo 
após a morte dependia grande
mente da preservaçao de seu corpo 
no túmulo e, conseqüentemente, da 
própria solidez e duração desse 
edifício.

Dessa forma, a função da pedra 
na arquitetura religiosa e funerária 
estava tão arraigada que jamais era 
empregada nas moradias dos vivos, 
construídas de tijolos e barro. Os 
túmulos de pedra, em forma de pi
râmide, constituíram a evolução 
dos anteriores túmulos egípcios — 
a m astaba — , caracterizados por 
uma superestrutura achatada e re
tangular de tijolos ou pedra, com 
um corredor que dava acesso à câ
m ara mortuária.

Assim como a m astaba deveria 
representar, como cópia da casa do 
morto, uma nova morada, também

a pirâmide, simbolicamente, estaria 
ligada ao culto do Sol em Heliopo
lis, não muito distante da capital 
Mênfis. Segundo a crença dos 
adeptos, o rei, depois de morto, 
passaria sua existência como com
panheiro do deus-Sol ou, então, 
como a própria divindade. Entre
tanto, seria necessário atingir antes 
a região solar, através de vários 
meios citados pelos Textos das Pi
râmides. Entre eles constava uma 
escada, além dos próprios raios_do 
Sol — fazendo-se assim a ligação: 
a Pirâmide de Escada idealizada 
por Imhotep provavelmente corres
ponderia a essa escada, enquanto a 
pirâmide representaria fisicamente 
a aparência dos raios solares, bri
lhando através de uma pequena 
abertura nas nuvens. Por essas 
duas formas, os reis poderiam, ra
pidamente, subir aos céus e retor
nar ao túmulo para consumir as 
oferendas em alimentos, diaria
mente colocadas pelos sacerdotes 
no templo mortuário.

Embora de características estéti
cas acentuadamente diversas, as pi
râmides pré-colombianas são tao 
majestosas e imponentes quanto as

do Egito, tendo representado im
portante papel na viaa religiosa das 
culturas do México e do Peru. En
cimadas quase sempre por um san
tuário, em geral não se destinavam 
ao enterro aos governantes, mas ao 
culto dos deuses, às procissões e, 
por vezes, às observações astronô
micas.

Quase todos os edifícios religio
sos mexicanos apresentavam o as
pecto de uma pirâmide quadrangu
lar truncada. O mais célebre deles 
é a Pirâmide do Sol, em Teotihua- 
cán, que não difere muito das ou
tras construídas no México central, 
desde a mais antiga de Cuicuilco, 
até as últimas construções astecas 
do século XV. O edifício é dividido 
em cinco seções, com terraços for
mados pelas paredes externas, e 
um a enorme escada entre o se- 
Çundo e o terceiro terraço. O cume 
e um a plataforma, onde se erguia 
um templo.

VEJA TAM BÉM : Americana, A r 
queologia: Arqueologia; Astecas; 
Egito, História do; Incas; Maias.



Pirandello

Luigi Pirandello nasceu na Si
cília, a 28 de junho de 1867. Reali
zou seus primeiros estudos em 
casa, e em 1887 entrou na facul
dade de Letras de Palermo; no ano 
seguinte, transferiu seu curso para 
Roma. Em 1889, partiu para Bonn 
(Alemanha). Até essa época, escre
veu apenas poemas, tendo publi
cado dois livros — M al Jucundo 
(1889) e Páscoa de Gea (1890) — 
e traduziu do alemão as Elegias 
Romanas de Goethe*.

Em 1893, Pirandello fixou-se em 
Roma, passando a dedicar-se à 
prosa, e começou a escrever sua 
primeira novela: A  Excluída (publi
cada em 1901).

Em 1894, casou-se com Maria 
Antonieta Portulano, com quem 
teve três filhos. Desenvolveu in
tensa atividade jornalística e, em 
1897, começou a lecionar língua e 
literatura italiana no Instituto Su
perior do Magistério, onde perma
neceu até 1922.

Por volta de 1900, escreveu sua 
primeira peça de teatro — O Tor
niquete — e, dois anos mais tarde, 
publicou dois volumes de contos 
sob o título de Escárnios da Vida 
e da Morte e Quando Estive Louco. 
Em 1904, terminou um de seus 
mais famosos romances — O Fale
cido Mattias Pascal — , onde de
senvolve pela primeira vez um 
tema que se tornaria constante em 
sua obra: o paradoxo entre a essên
cia e a aparência, entre o que é o 
homem e o modo como a sociedade 
o vê.

O Falecido Mattias Pascal foi o 
primeiro sucesso do autor, mas se
ria no teatro que os paradoxos e as 
contradições encontrariam sua me
lhor expressão.

Em 1908, Pirandello escreveu 
dois ensaios, O Humorismo e Arte  
e Ciência, onde expôs posições às 
quais permaneceria fiel em toda 
sua obra. Sua teoria é a de que o 
homem, para viver em sociedade, 
tenta pôr um pouco de ordem em 
seu caos interior, reduzindo sua 
multiplicidade a uma unidade. Mas 
em cada homem há numerosos se
res, cada um com sua maneira de 
pensar e agir. Assim, surgem a an
siedade, as incoerências, o gro
tesco. Essas proposições, que apro
veitam elementos do filósofo Henri 
Bergson* e do psicólogo Alfred Bi 
net , integram a temática constante 
de Pirandello e constituem o 
chamado “pirandellismo”.

Em 1909, ele publicou Os Ve
lhos e os Jovens, um romance so
cial de ambientação siciliana que 
se situa na transição entre sua pro
dução novelística e a dramatúrgica. 
Em 1910, encenou O Torniquete e 
escreveu outra peça, A s Ciaras da 
Sicília, cujas montagens obtiveram 
muito sucesso.

Teatro em primeiro plano

Quando, em 1916, foram m onta
das duas de suas comédias (Pensa 
Bem, Giacomino e Liolà), Piran
dello passou a dedicar-se quase ex-
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clusivamente ao teatro. Dois anos 
mais tarde, publicou o drama A s 
sim É  se lhes Parece, abordando, 
em termos desconcertantes, o pro
blema da existência ou não da rea
lidade (retornando, assim, o tema 
da oposição entre o ser e o parecer, 
que já  fora tratado em sua prosa 
narrativa). No mesmo ano, escre
veu M as não Ê  uma Coisa Séria e, 
em 1920, Como Antes, Melhor que 
Antes  e A Senhora Morli, Uma e 
Duas. O ano de 1921 constitui o 
marco fundamental da produção 
teatral de Pirandello, por ser a data 
da aparição da peça Seis Persona
gens à Procura de um Autor: um 
grupo de atores, chefiado por um 
diretor, está ensaiando uma peça 
quando é interrompido pela che
gada de seis pessoas que se apre
sentam como personagens, nasci
dos da imaginação de um autor que 
depois se recusou a escrever sua 
história; pedem, por isso, que os 
atores as representem. A partir 
desse ponto, a peça é desenvolvida 
em diferentes níveis de fabulação: 
a luta dos personagens com o dire
tor, transformado em autor, pois 
ele vê a necessidade de arranjos na 
história para que ela tenha uma 
forma dramática; e a luta entre os 
vários personagens em desacordo 
constante sobre o significado ou 
mesmo sobre os fatos da história, 
pois cada um a viveu de um modo. 
A idéia de Pirandello foi confrontar 
os personagens, fixados de maneira 
imutável, com a vida, que muda a 
cada instante e não se reconhece na 
imagem que teve há pouco ou que 
terá logo a seguir.

Assim sur^e uma das mais fér
teis características de sua dram a
turgia e uma alteração na conven
ção do realismo moderno: em vez 
de pretender que o palco não seja 
palco mas sim a sala de estar da 
família, ele faz com que a salaDrama, ironia, contradições da existência humana: é Pirandello em cena.

No humor amargo de "Henrique IV" evidencia-se o conflito entre realidades, um dos temas preferidos do autor.
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deixe de ser real para ser palco de 
muitas realidades.

Data ainda de 1921 o humor 
amargo de Vestir os N us  e Henri
que IV. O ano de 1924 marcou o 
surgimento da peça que, ao lado de 
Seis Personagens. . .  e de Esta 
Noite Improvisamos, forma a trilo
gia clássica da obra pirandelliana: 
Cada um a Seu Modo. Trata-se de 
outra reflexão sobre o que é o tea
tro, sobre o problema do “teatro 
dentro do teatro”. O inteiramente 
fictício, o transporte para a cena 
dos acontecimentos reais e o pró
prio real confundem-se totalmente, 
a ponto de a sala de espera repre
sentada jio  palco ser a imagem da 
que é usada pelo auditório que veio 
assistir Cada um a Seu Modo.

Em 1924, Pirandello resolve re- 
gistrar-se no partido fascista, so
bretudo para obter uma verba ofi
cial. Isso lhe permite organizar o 
Teatro de Arte (em 1925), es
treando com A  Festa de Senhor do 
Barco, peça em um ato que contava 
com 180 personagens. A compa
nhia recebeu vários convites para 
apresentar-se em outros países, e 
foi durante essas viagens que Pi
randello apaixonou-se por M arta 
A bba(1900- ), a primeira atriz 
da companhia, com quem manteria 
um a longa ligação.

Escreveu em 1930 mais duas pe
ças: Como Tu M e Queres e Esta 
Noite Improvisamos. Nesta, o con
flito no palco dá-se entre os atores 
e o diretor que prepara uma repre
sentação baseada numa história do 
próprio Pirandello —  Leonora, 
Adeus. O diretor, que não aprecia
o trabalho do autor, pretende redu
zir o texto a quadros e cenas espe
taculares, num grande trabalho de 
direção; os atores, por outro lado, 
recusam-se a ser dirigidos como 
títeres: pretendem integrar-se em 
seus papeis e, dentro do espírito do 
texto, realizar um grande trabalho 
de interpretação —  o que real
mente acontece quando sao aban
donados a si mesmos. A partir 
desse momento, o drama recupera 
sua força, fluindo rápido e apaixo
nado. O conflito entre atores e dire
tor, em cena, expressa uma violenta 
crítica aos efeitos sensacionais das 
concepções de teatro baseadas em 
Gordon Craigh, na época adequa
dos ao gosto do público.

Em 1934, Pirandello recebeu o 
prêmio Nobel de literatura. Em 
1936, estava acompanhando a fil
magem de seu romance O Falecido 
Mattias Pascal e escrevendo Os Gi
gantes da Montanha. A peça ficou 
inacabada: acometido por forte 
pneumonia, o autor faleceu a 1 0  de 
dezembro. Seu corpo foi incinerado 
e suas cinzas levadas para Agri- 
gento (Sicília), de acordo com o de
sejo expresso em suas instruções.

Pirandello é um dos mais impor
tantes dramaturgos do século XX. 
Suas experiências no teatro, o em
prego particular da interação de 
atores e personagens, o enfoque da 
contradição e tensão existentes en
tre a máscara pública e a face par
ticular, colocam-no como precur
sor do teatro de absurdo*.

VEJA TAM BÉM : Absurdo, Tea
tro de; Teatro.

Pirómetro

Pirómetros são aparelhos desti
nados a medir altas temperaturas. 
O mercúrio não se presta para indi
car temperaturas superiores a 
360° C (seu ponto de ebulição); as
sim, tornam-se necessárias outras 
substâncias termométricas ou a uti
lização de fenômenos físicos dife
rentes da dilatação dos líquidos.

Costuma-se reservar o termo 
“termometria” à medição de tem
peraturas mais baixas. O nome “pi- 
rometria” é utilizado quando se 
medem temperaturas elevadas, 
como as que ocorrem na metalur
gia, na fabricação de vidro, cerâ
mica, porcelana, etc.

Entre termômetros e pirómetros 
existem vários instrumentos de me- 
dição^ como os_ termômetros de 
pressão. Estes não funcionam pela 
dilatação de um líquido ou de um 
sólido, mas pela variação da pres
são de vapor de um líquido num re
servatório fechado.

Os pirómetros jjodem ser de con
tato ou de radiaçao. Nos primeiros,
0 elemento sensível deve ser colo
cado em contato com o corpo ou 
ambiente cuja temperatura vai ser 
medida. Nesse tipo, utiliza-se co- 
mumente o fenômeno termelétrico 
como indicador de temperatura. 
Dois fios formados de metais (ou 
ligas* metálicas) diferentes são sol
dados por uma de suas extremida
des. As extremidades soldadas são 
denominadas “junta quente” e as 
extremidades livres “junta fria” . Se 
a temperatura T , da junta  quente 
for diferente da temperatura T 0  da 
junta fria, aparecerá entre as extre
midades livres uma diferença de

Çitencial proporcional à diferença 
, — T0  entre as duas juntas. As

sim, se a junta fria for mantida a 
uma temperatura conhecida, a tem 
per atura da junta quente poderá ser 
determinada pela medida da dife
rença de potencial entre as extremi
dades livres. Em todos os casos, a 
diferença de potencial é da ordem 
de milivolts. Por isso, são necessá
rios aparelhos bastante precisos 
para sua medição.

O conjunto de dois fios metáli
cos diferentes (às vezes duas lâmi
nas) é chamado “par termelétrico”. 
Os mais importantes são o pár cro- 
mel-alumel e o par platina-platina 
ródio. O primeiro é formado por 
um fio de liga cromo-níquel e outro 
de liga níquel-alumínio e é usado 
para temperaturas até 1 200° C. O 
par platina-platina ródio, por outro 
lado, é composto por um fio de pla
tina pura e outro de liga de platina 
com 10% ou 13% de ródio. É 
usado para temperaturas até
1 650° C. Existem ainda pares para 
temperaturas acima de 2  0 0 0 °Ç 
como, por exemplo, o par tungstê- 
nio-tungstênio rênio.

R esistên c ia  e radiação

Também a variação da resistên
cia elétrica de um metal, de acordo 
com a temperatura, é utilizada nes
sas medições. Nesse caso, usa-se 
um aparelho com capacidade para

ocular
bateria especial interruptor

miliamperímetro
reostato

O pirómetro óptico capta a energia radiante dos corpos, o que permite medir 
a temperatura deles sem necessidade de contato direto. O instrumento (em 
corte na ilustração superior e esquematizado embaixo) tem uma objetiva 
(a) que é apontada em díreçào ao corpo incandescente (b) cuja temperatura 
se quer medir. A objetiva forma a imagem desse corpo no plano do fila
mento de uma lim pada (c). Pela ocular (d) e tendo o olho protegido por 
um filtro (e),~o operador observa ao mesmo tempo o filamento e o corpo 
incandescente. Uma bateria (f) alimenta a lâmpada e um reostato (g) per
mite regular a corrente elétrica que se quer transmitir ao filamento e que 
é medida no amperímetro (h). Calibra-se o aparelho registrando as correntes 
necessárias para igualar a cor do filamento á de substâncias cujas tempera
turas de fusão sejam conhecidas.

Há três imagens básicas no pirómetro óptico. O filamento destaca-se em 
vermelho escuro (a) quando está mais frio que o corpo incendescente, ou 
uma cor clara (c) quando está meis quente. Se as cores se confundem (b). 
filamento e corpo estão à mesma temperatura, que poderá ser obtida obser- 
vando-se no amperímetro a corrente necessária para essa imagem.
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medir a resistência elétrica do me
tal ou da liga.

Por outro lado, baseados na cap
tação da energia radiante dos cor
pos quentes, os pirómetros de ra
diação (também chamados de 
“pirómetros ópticos”) são empre
gados para medida de temperaturas 
muito elevadas. Eles podem ser de 
radiação total ou de radiação par
cial (ou monocromáticos).

Os pirómetros de radiação total 
utilizam radiações emitidas pelo 
corpo quente numa faixa de com
primento de ondas ou freqüências. 
Estas são recolhidas e concentra
das por um sistema óptico, sobre 
um elemento sensível (que pode ser, 
por exemplo, um conjunto de pares 
termelétricos).

Essa categoria de pirómetros óp
ticos apresenta vários tipos, con
forme a faixa de temperaturas a

3ue se destinam. Podem medir 
esde 400 até 2 000° C, com preci

são variável de acordo com a fina
lidade.

A simples absorção de calor do 
meio ambiente pode introduzir er
ros nos aparelhos. Os pirómetros 
ópticos de radiação total são geral
mente de boa qualidade, mas po
dem apresentar desvios da ordem 
de 1 % a temperaturas em torno de
1 000° C._

Os pirómetros ópticos de radia- 
ção parcial, por outro lado, têm seu 
funcionamento baseado na capta
ção da energia radiante emitida 
pelo corpo numa estreita faixa de 
comprimentos de onda ou freqüên
cias, pelo uso de um filtro óptico 
monocromático. A temperatura po
de ser determinada pela compa- 
ração da intensidade da radiação 
com a de um filamento de tungsté
nio, por exemplo.

Esses filamentos ficam coloca
dos sobre o fundo formado pela 
imagem do corpo em exame. A cor
rente que passa pelo filamento va
ria até que sua intensidade de ra
diação se iguale à do corpo. Nesse 
momento seu brilho confunde-se 
com o do corpo. O filamento é ali
mentado por uma corrente variável 
associada a uma escala já  conver
tida em graus.

Esse pirómetro mede temperatu
ras que vão desde 700 até mais de 
3 000° C. Para conseguir uma faixa 
tão ampla de temperaturas são usa
dos filtros de absorção. Estes inter
ceptam parte da  energia emitida 
pelo corpo a temperatura muito 
alta. Um bom pirómetro de radia
ção parcial apresenta um erro de 
10° em 1 500° C, existindo diversos 
tipos de maior ou menor precisão.

Nos fornos de cozimento da in
dústria cerâmica são comuns os 
chamados cones pirométricos. São 
pequenos cones feitos com mistu
ras de materiais refratários, cujo 
ponto de amolecimento aumenta de 
25 em 25° C, aproximadamente, 
crescendo de maneira regular dos 
600 até 2 000° C. Normalmente, 
são utilizados apenas três ou cinco 
cones com pontos de amolecimento 
diferentes que revelam, com bom 
grau de precisão, a temperatura do 
interior do forno.

VEJA TAM BÉM : Medição; Ter-
mô metro.

Do orfismo, o pitagorismo herdou a noção de purificação da alma ligada à música. ("Orfeu Entre os Trácios".)

Pitagorismo

Durante o século VI a.C. verifi
cou-se, no mundo grego, uma revi
vescência da vida religiosa. Os his
toriadores mostram que um dos 
fatores que concorreram para esse 
fenômeno foi a linha política ado
tada pelos tiranos: para garantir 
seu papel de líderes populares e 
para enfraquecer a antiga aristo
cracia — que se supunha descen 
dente das divindades “oficiais” dos 
deuses protetores d a pólis — , os ti
ranos favoreciam a expansão de 
cultos populares ou estrangeiros.

Dentre esses cultos, um teve 
enorme difusão: o de Dioniso, ori
ginário da Trácia, e que passou a 
constituir o núcleo da religião ór- 
fica. O orfismo era uma religião es
sencialmente esotérica. Os órficos 
acreditavam na imortalidade da 
alma e na metempsicose, ou seja, 
na transmigração da alma através 
de vários corpos, a fim de efetivar 
sua purificaçao. A alma aspiraria, 
por sua própria natureza, a retor
nar à sua pátria celeste, às estrelas, 
de onde caíra. Para libertar-se do 
ciclo das reincarnações, o homem 
necessitaria da ajuda de Dioniso, 
que completaria a libertação prepa
rada pelas práticas catárticas. A re
ligião órfica pressupunha uma dis
tinção —  não só de natureza como 
também de valor —  entre a alma 
ígnea e imortal e os corpos perecí
veis através dos quais ela realizaria 
sua purificação.

Salvação pela matemática

Pitágoras de Samos, que se tor
nou figura legendária, teria sido, an-

O culto a Dioniso era núcleo da religiosidade órfica. baseada na exaltação 
dos sentidos, no arroubo extático. ("Dioniso". Museu Britânico.)
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Pitágoras fez da matemática a via de salvação da alma. (Pitâgoras. em "A Escola de Atenas", de Rafael.)

tes de mais^ nada, um reformador 
religioso, já  que realizou uma 
modificação fundamental na dou
trina órfica, transformando o sen
tido da “via de salvação” : em lu
gar do deus Dioniso colocou a 
matemática.

Da vida de Pitâgoras quase nada 
pode ser afirmado com certeza, já  
que ela foi objeto de uma série de 
relatos tardios e fantasiosos, como 
os referentes às suas viagens e a 
seus contatos com culturas orien
tais. Parece certo, contudo, que ele 
teria deixado Samos (na Jônia), na 
segunda metade do século VI a.C., 
fugindo à tirania de Polícrates. 
Transferindo-se paraC rotona, fun
dou uma confraria cíentífico-reli- 
giosa.

Pitágoras criou um sistema glo
bal de doutrinas, cuja finalidade 
era descobrir a harmonia que pre
side à constituição do cosmo e tra
çar, de acordo com ela, as regras 
da vida individual e do governo das 
cidades. Partindo de ideias órficas, 
o pitagorismo pressupunha uma 
identidade fundamental, de natu
reza divina, entre todos os seres. 
Essa similitude profunda entre os 
vários existentes era sentida pelo 
homem sob a forma de um “acordo 
com a natureza” , que, sobretudo 
depois do pitagórico Filolaus, será 
qualificada como uma “ harmonia”, 
garantida pela presença do divino 
em tudo. Natural que dentro de tal 
concepção — vista por alguns au
tores como o fundamento do “ mito 
helénico” — o mal seja entendido 
sempre como desarmonia.

A grande novidade introduzida 
certamente pelo próprio Pitágoras 
na religiosidade orfica foi a trans- 
formaçao do processo de libertação 
da alma num esforço puramente 
humano, porque basicamente inte
lectual. A purificação resultaria do 
trabalho intelectual, que descobre a 
estrutura numérica das coisas e 
torna, assim, a alma semelhante ao 
cosmo, entendido como unidade 
harmônica, sustentada pela ordem 
e pela proporção, e que se mani
festa como beleza.

Pitágoras teria chegado à con
cepção de que todas as coisas são 
números através inclusive de uma 
observação no campo musical: ve
rificou no monocórdio que o som 
produzido varia de acordo com a 
extensão da corda sonora. Ou seja, 
descobriu que há uma íntima de
pendência ao som em relação à ex
tensão, isto é, da música (tão im
portante como propiciadora de 
vivências religiosas extáticas) em 
relação à matemática.

Em todas as coisas, o 
número

A partir do próprio Pitágoras, o 
pitagorismo primitivo_ concebe a 
extensão como descontínua: consti
tuída por unidades indivisíveis e se
paradas por um “intervalo”. Se
gundo a cosmologia pitagórica — 
que descreve o cenário cósmico 
onde se processa a purificação da 
alma — , esse “intervalo” resultaria 
da respiração do universo cjue, 
vivo, inalaria o ar infinito (pneumá 
ápeiron) em que estaria imerso. 
Mínimo de extensão e mínimo de 
corpo, as unidades comporiam os 
números. Estes não seriam, por

tanto — como virão a ser mais 
tarde — , meros símbolos a expri
mir o valor das grandezas: para os 
pitagóricos, os números são reais, 
são essências realizadas (usando-se 
um vocabulário filosófico poste
rior), são a própria “alma das coi
sas’ , são entidades corpóreas cons
tituídas por unidades contíguas e a 
prenunciar os átomos de Leucipo* 
e Demócrito”. Assim, quando os pi
tagóricos falam que as coisas imi
tam os números, estariam enten
dendo essa imitação (mímesis) num 
sentido realista: as coisas manifes
tariam externamente a estrutura 
numérica inerente.

De acordo com essa concepção, 
os pitagóricos adotaram uma re
presentação fijurada dos números, 
em substituição às representações 
literais mais arcaicas, usadas pelos 
gregos e dejrais pelos romanos. A 
representaçao figurada permitia ex
plicitar a lei de composição dos nú
meros e torna-se um fator de 
avanço das investigações matemá
ticas dos pitagóricos. Os primeiros 
números, representados fígurativa-

mente, bastavam para justificar o 
que há de essencial no universo: o 
um é o ponto (.), mínimo de corpo, 
unidade de extensão; o dois deter
m ina a linha ( —  ); o três gera 
a superfície i/ \ , enquanto o 
quatro produz o volume: . Já 
por sua própria notação figurada 
evidencia-se que a primitiva mate
m ática pitagórica constitui uma 
aritmo-geometria, a associar inti
mamente os aspectos numérico e 
geométrico, a quantidade e sua ex
pressão espacial.

Utilizando uma versão pura
mente geométrica do gnómort in
troduzido na Grécia por Anaxi- 
mandro* de Mileto — versão que 
o transforma esquematicamente em 
esquadro, em ângulo reto — , os pi
tagóricos investigam os diferentes 
desdobramentos aas séries numéri
cas. E verificam que o crescimento 
“gnomônico” da série dos números 
pares determina sempre uma figura 
oblonga (“heterômaca”), retangu
lar (fig.2 ); por sua vez, a série dos 
ímpares cresce como um quadrado, 
isto é, como um quadrilatero que

conserva seus lados sempre iguais, 
embora aumente de tamanho (fig. 
1). Desse modo, o número par pode 
ser visto como a expressão aritmo- 
geométrica da permanente mu
dança, da alteriaade; enquanto o 
ímpar seria a própria manifestação 
básica, ao nível da matemática, da 
identidade. A partir desses funda
mentos matemáticos, os pitagóri
cos podem então conceber todo o 
universo como um campo em que 
se contrapõem o M esmo  e o Outro 
(categorias que no platonismo rece
berão plena formulação metafí
sica). Os pitagóricos podem, por 
isso mesmo, estabelecer, para os di
ferentes níveis da realidade, a tábua 
de opostos fundamentais: 1 ) finito 
e infinito; 2) ímpar e par; 3) uni
dade e multiplicidade; 4) à direita 
e à esquerda; 5) macho e fêmea; 6 ) 
repouso e movimento; 7) reto e 
curvo; 8 ) luz e obscuridade;_9) bem 
e mal; 1 0 ) quadrado e retângulo. 
Assim, categorias biológicas (ma
cho/fêmea), oposições cosmológi- 
cas (à direita/a esquerda — relati
vas ao movimento das “estrelas
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fixas” e ao dos “ astros errantes”), 
éticas e religiosas (bem/mal), etc. 
seriam variações da oposição fun
damental, que determinaria a pró
pria existência das unidades numé
ricas: a oposição do limite (péras) 
e do ilimitado (ápeiron).

O escândalo dos 
“ irracionais”

A primitiva concepção pitagó- 
rica de número apresentava limita
ções que logo exigiriam dos pró
prios pita^óricos tentativas de 
reformulaçao. O principal impasse 
enfrentado por essa aritmo-geome- 
tria baseada em inteiros (já que as 
unidades seriam indivisíveis) foi o 
levantado pelos números* irracio
nais. Tanto na relação entre certos 
valores musicais (expressos mate
maticamente), quanto na base 
mesma da matemática, surgem 
grandezas inexprimíveis naquela 
concepção de número.

Assim, >a relação entre o lado e 
a diagonal do quadrado (que é a da 
hipotenusa do triângulo retângulo 
isosceles com o cateto) tornava-se 
“irracional” : aquelas linhas não 
apresentavam “razão comum” ou 
“comum medida” , o que se eviden
ciava pelo aparecimento, na tradu
ção aritmética da relação entre 
elas, de valores sem possibilidade 
de determinação exaustiva, como 
V 7  . O “escândalo” dos irracio
nais manifestava-se no próprio teo
rema de Pitágoras (o quadrado 
construído sobre a hipotenusa é 
igual à soma dos quadrados cons
truídos sobre os catetos). Com 
efeito, desde que se atribuísse valor 
1 ao cateto de um triângulo isósce- 
les, a hipotenusa seria igual a 
V2 . Ou então, quando se pres
supunha que os valores correspon
dentes à hipotenusa e aos catetos 
eram números primos entre si, aca- 
bava-se por se concluir pelo ab
surdo de que um deles não era afi
nal nem par nem ímpar.

\pesar desses impasses — e em 
grande parte por causa deles — , o 
pensamento pitagórico evoluiu e 
expandiu-se, influenciando pratica
mente todo o desenvolvimento da 
ciência e da filosofia gregas. Sua 
astronomia, estreitamente vincu
lada à sua religião astral, foi o 
ponto de partida das várias doutri
nas que os gregos formulariam, 
pressupondo o universo harmoni- 
camente constituído por astros que 
desenvolvem trajetórias, presos a 
esferas homocêntricas. Essa geo- 
metrização do cosmo estava aliada, 
no pitagorismo, às concepções mu
sicais também desenvolvidas pela 
escola: separadas por intervalos 
equivalentes aos intervalos musi
cais, aquelas esferas produziriam, 
em seu movimento, sons de acorde 
perfeito. Essa “harmonia das esfe
ras”, permanentemente soante, se
ria a própria tessitura do que o ho
mem considera “ silêncio”.

Em parte, a difusão do pitago
rismo deveu-se à destruição do nú
cleo de Crotona (talvez por razões 
políticas). Em momentos posterio
res da escola, suas duas vertentes 
se destacam: os acusmáticos pas
sam a desenvolver o aspecto reli
gioso do pitagorismo, vivendo-o 
apenas como uma “regra de vida” 
que impunha certos preceitos e 
proibiçoes; por outro lado, os ma
temáticos dedicam-se às pesquisas 
científicas e serão responsáveis, em 
grande parte, pelo extraordinário 
avanço da ciência grega, a partir 
do século VI a.C. Dispersos, os pi- 
tagóricos passam a atuar ampla
mente no mundo helénico, em to
dos os seus setores, transmitindo- 
lhes o ideal da salvação do homem 
e da polis através da proporção e 
da medida.

VEJA TAM BÉM : Eleatismo; Filo
sofia; Grécia Antiga; Pré-socráti- 
cos; Razão.

Planadores

A tentativa humana de imitar o 
vôo dos pássaros resultou no pla
nador, um dos vários aparelhos 
considerados precursores do 
avião*. Os primeiros planadores 
eram lançados do alto de colinas e 
realizavam no ar um percurso de 
poucos segundos, pois suas defi
ciências aerodinâmicas faziam com 
que perdessem altura rapidamente. 
Desenvolviam, assim, somente o 
vôo descendente, isto é, os apare
lhos não ganhavam nem m anti
nham a altura após o lançamento 
—  apenas desciam.

No século XX, o lançamento de 
planadores passou a ser feito por 
vários meios: automóveis, lanchas, 
catapultas e mesmo do alto de mor
ros e edifícios. Entretanto, é mais 
comum e prático rebocá-los por 
meio de corda em avião e soltá-los 
de uma altura de 600 m. Também 
são comuns os lançamentos a 400 
ou 1 500 m de altura. Graças à sus

tentação das asas —  possibilitada 
pelo avanço e aproveitamento das 
correntes ascendentes da atmosfera 
— , os aparelhos podem ganhar al
tura, mantendo-se no ar durante 
muito tempo.

O alemão Otto Lilienthal 
(1848-1896) foi o primeiro a reali
zar estudos científicos sobre essa 
forma de vôo e a manter-se efetiva
mente no ar num planador. Em 
1867, juntamente com seu irmão 
Gustave, percebeu a superioridade 
da asa curvada sobre a plana. E en
tre 1891 e 1896 realizou vários 
vôos, lançando-se de colinas. De 
cada experiência, deixou minucio
sos relatórios que possibilitaram o 
aperfeiçoamento da técnica. Mas 
acabaria morrendo numa de suas 
provas: o planador que experimen
tava na ocasião desfez-se em pleno 
ar. Sem acidentes, entretanto, fo
ram os vôos —  mais de 2  0 0 0  — 
que Octave Canute (1832-1910) 
realizou aos 64 anos nos Estados 
Unidos.

No início do século XX os ir
mãos Wright* também fariam uma 
série de experiências com planado
res antes do aeroplano. No ano de 
1911, em Kitty Hawk, consegui-
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Os planadores —  como o "Urupema" (acima), construído no Brasil —  constituem excelente meio para a aprendiza
gem de vôo. Seus instrumentos fundamentais são o velocímetro, o altímetro, o variômetro e a bússola.

ram  manter um vôo planado por 
dez minutos.

Uma arma silenciosa

Após o advento do avião, os pla
nadores continuariam sendo objeto 
de pesquisas, sobretudo na área mi
litar. Ao término da Primeira* 
Guerra Mundialj o Tratado de Ver
salhes proibia à Alemanha cons
truir aviões. Como a prática de pla
nar constituísse excelente meio de 
aprendizagem de vôo, o governo 
alemão passou a instituir, a partir 
de 1920, várias escolas para pilota
gem em planadores, intensificando 
também sua fabricação. Dessa 
forma, em 1922, um piloto alemão 
conseguiu permanecer planando no 
ar por mais de três horas e, nos 
quinze anos seguintes, foram esta
belecidos no país sucessivos recor
des de altura, distância e perma
nência no ar. Em 1932, ao 
organizar sua Força Aérea, a Ale
m anha dispunha de valiosa reserva 
de pilotos e planadores, adaptados 
depois ao vôo a motor.

Nos Estados Unidos, somente 
depois de 1925 surgiria maior inte
resse por esses aparelhos.

Na Segunda* Guerra Mundial, 
grandes planadores foram utiliza
dos para o transporte de tropas e 
material pesado, em ataques, geral
mente noturnos, às retaguardas 
inimigas. O vôo silencioso permitia 
um avanço pouco notado, o que 
muito contribuiu para o êxito dos 
planadores na conquista alemã da 
ilha de Creta e na invasão aliada 
da Normandia.

Planadores do Brasil

Em 1934, os planadores foram 
exibidos pela primeira vez no Bra
sil. Haviam sido trazidos por uma 
comissão alemã, na qual se desta
cavam o professor Giorgi, estu
dioso de meteorologia e da sua 
aplicação ao vôo a vela, e Hanna 
Reitscn, pioneira feminina em pla
nador e mais tarde também em vôo 
de helicóptero e a jato.

Dos varios clubes de vôo a vela 
existentes no Brasil, destacam-se os 
de Jundiaí, Bauru e São José dos 
Campos, em São Paulo, e o do Rio 
de Janeiro. Na qualidade de asso

ciado, pode-se obter o brevê depois 
de quarenta horas de instruções, 
com direito ao certificado militar 
de primeira categoria aos rapazes. 
Com mais algumas horas de adap
tação, o piloto fica apto a dirigir 
aviões.

Os planadores em operação no 
Brasil são, geralmente, importados 
da Alemanha. Um dos melhores 
deles é o Kestrel, construído em fi
bra de vidro e munido de um pe
queno computador para o cálculo

de velocidades e distâncias. O Uru
pema, planador construído no Bra
sil, foi concebido pelo CTA e fabri
cado pela Embraer.

No projeto de um planador des
tacam-se a aerodinâmica, a alta re
sistência estruturál e um peso 
mínimo: a média é de 350 kg, in
cluindo-se o piloto. Os formatos 
básicos da fuselagem, a posição da 
asa e os tipos de cauda são seme- 
lhantes^ às correspondentes partes 
do avião; existem modelos de di

versos tamanhos, inclusive plana
dores com dois ou mais lugares.

Fabricados de materiais diver 
sos, que vão desde a lona e alumí
nio até as fibras de vidro, os plana
dores desenvolvem velocidade 
média de cruzeiro entre 80 e 1 0 0  

km/h, podendo atingir velocidade 
máxima de 250 km/h. A velocidade 
de estol, isto é, aquela em que o 
aparelho perde a sustentação, é de 
cerca de 60 km/h.

O auxílio das correntes

Durante o vôo, os planadores 
ganham altura através do aprovei
tamento da termal, corrente tér
mica de ar ascendente que empurra 
o aparelho para cima. Descoberta 
acidentalmente (é utilizada pelos 
urubus), tal corrente é formada 
pela diferença de densidade de ca
madas de ar quente e frio que ema
nam do solo. Geralmente de pe
quena extensão, as termais atingem 
areas cada vez maiores à medida 
que aumenta a altitude, tomando a 
forma de um cone invertido. Sua 
presença é constatada pelos pilotos 
quando existem urubus planando 
ou nuvens em formação, ou através 
do variômetro, instrumento que in
dica, em metros por segundo, a ve
locidade de ascensão ou de queda 
do aparelho. No caso de ascensão, 
geralmente acima de 2  metros por 
segundo, o piloto procura encon
trar o centro da termal, realizando 
percursos circulares fechados, para 
ganhar altura suficiente e planar 
até outra termal, percorrendo assim 
grandes distâncias.

No chamado vôo de colina, o pi
loto faz ascender o planador, apro
veitando a massa de ar em movi
mento que, nas imediações das 
montanhas, cria uma corrente as
cendente numa das faces.

Podendo realizar todos os tipos 
de acrobacia executados pelos 
aviões, os planadores têm o seu de
sempenho demonstrado pela rela
ção de planeio, que determina 
quantos metros o aparelho avança 
em cada metro de queda, nas con
dições de vôo planado, isto é, sem 
o auxílio das correntes ascendentes. 
Os planadores de instrução têm 
uma relação por volta de 1:18, 
sendo considerada ótima a relação 
1:30. Existem aparelhos que che
gam a 1:43.

Como esporte, o volovelismo 
abrange diversas competições regu
lamentadas pela Federação Aero
náutica Internacional. Nessas pro
vas, além de se considerar o 
desempenho dos aparelhos, são tes
tadas as habilidades dos pilotos, 
principalmente em reconhecer e 
aproveitar as termais, bem como 
calcular continuamente as distân
cias. Os campeonatos de distância 
e de velocidade são geralmente rea
lizados em circuito triangular. Nas 
provas de tempo versus distância, 
os cursos são livres, e o piloto esco
lhe o percurso. As provas de per
manência no ar e de altura foram 
abolidas, já  que os progressos téc
nicos as reduziram a meras provas 
de resistência física.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica;
Avião; Helicóptero.

Os clubes ensinam todas as acrobacias. Com quarenta horas de instrução, 
pode-se obter brevê e certificado militar de primeira categoria.
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Planalto

Em geral, denomina-se planalto 
a toda superfície mais ou menos 
uniforme da crosta terrestre, com 
altitudes superiores a 200 m. Esse 
limite de altitude, tomado para ca
racterizar um planalto e diferen
ciá-lo de uma planicie, não tem 
muita validade, uma vez que não 
considera a gênese e a evolução do 
relevo terrestre. A rigor, um pla
nalto deve caracterizar-se em fun
ção de sua estrutura geológica e 
aos sistemas de erosão que atuam 
sobre sua superfície. Dessa forma, 
os planaltds podem ser classifica
dos em dois tipos: de levantamento, 
formados pelo soerguimento de 
porções da superfície terrestre; e de 
erosão, formados pelo desgaste de 
antigas regiões montanhosas (caso 
dos planaltos Guiano e Brasileiro). 
Exemplos típicos de planaltos de 
levantamento são as chapadas sedi
mentares do Nordeste do Brasil 
(Araripe, Dois Irmãos, Vermelha, 
Negra, Ibiapaba e Apodi), que não 
passam de fundos de mares cretáci- 
cos soerguidos.

O relevo 
e o homem

As maiores concentrações hu
manas localizam-se geralmente nas 
grandes superfícies aplainadas 
(planícies e planaltos), enquanto as 
regiões montanhosas são pouco po
voadas. Essa relação entre relevo e 
distribuição da população humana 
é condicionada por fatores como 
clima, agricultura e pecuária, além 
da facilidade de fixação e expansão 
dos centros urbanos.

Assim, nas regiões tropicais 
(como as do Brasil, Bolívia, Co
lômbia e México), as altitudes dos 
planaltos suavizam as temperatu
ras e permitem uma fixação mais 
fácil do homem.

O relevo dos planaltos favorece 
o desenvolvimento das culturas, 
bem como a introdução das máqui
nas agrícolas. Entretanto, devido à 
intensidade da erosão nesses locais, 
o solo, privado da vegetação natu
ral, fica sujeito a uma paulatina de
gradação física (remoção de parte 
das terras) e química (perda dos 
sais do solo, em solução nas 
águas). Isso faz com que se tornem 
necessárias medidas de combate à 
erosão (faixas de contenção planta
das com gramíneas, araçao em 
curva de nível), para diminuir a ve
locidade de escoamento das águas 
e propiciar ao agricultor um maior 
tempo de utilização das terras, sem 
grandes despesas com a adubação.

Exemplo de cultura praticada 
nos planaltos é a do café, intensa
mente plantado no planaito Meri
dional Brasileiro, na Etiópia e no 
planalto Andino, na Colômbia.

A utilização dos planaltos para 
o desenvolvimento da pecuária é 
demonstrada pelos extensos reba
nhos de gado nos planaltos Central 
e Meridional (Brasil) e no planalto 
da Patagônia (Argentina).

À facilidade de fixação e expan
são de centros urbanos nos planal-

O soerguimento da superfície terrestre e o desgaste de antigas regiões montanhosas formaram os planaltos.

tos, alia-se a maior possibilidade de 
comunicação de um centro a outro 
com a utilização de rodovias e fer
rovias. Nessas regiões existem 
grandes rios navegaveis, como o 
São Francisco, no Brasil.

Os planaltos brasileiros

No Brasil, 3 796 608 km 2  

(44,61% de sua superfície) são 
constituídos por áreas com altitu
des que variam de 2 0 0  a 600 m. O 
mapa do relevo brasileiro mostra a 
existência de dois grupos de planal
tos : o planalto Guiano, ao norte da 
planície Amazônica; e o planalto 
Brasileiro, de grande extensão, li
mitado, ao norte, pela planície 
Amazônica; a oeste, pela planície 
do Pantanal; e, a leste, pelas planí
cies e terras baixas costeiras. A 
classificação do relevo do planalto 
Brasileiro tem sido objeto de polê
mica por parte dos geógrafos na
cionais. Isso porque os estudos de 
geologia e geomorfologia regionais 
de grande parte do Brasil são es
cassos e imperfeitos. Em 1949, 
Aroldo de Azevedo propôs uma di
visão simples e capaz de englobar 
grandes áreas de unidades morfoló
gicas do planalto Brasileiro. Se
gundo o autor, podem individuali
zar-se três áreas no grande 
planalto: planalto Atlântico; pla
nalto Meridional; e planalto Cen
tral. O geógrafo brasileiro Aziz 
Nacib Ab’Saber, com o objetivo de 
uniformizar a nomenclatura de 
grandes parcelas do planalto Brasi
leiro, propôs a seguinte subdivisão: 
planalto Central ou Goiano-Mato- 
grossense; planalto Meridional ou 
Gonduânico Sul-brasileiro; pla
nalto do Meio-norte ou do Mara- 
nhão-Piauí; planalto Nordestino ou 
da Borborema e chapadas circun
dantes; e planalto Oriental e Sul- 
oriental ou planalto Atlântico do 
Brasil sudeste.

Neles são criados extensos rebanhos de gado (em cima) e favorecidas as VEJA TAM BÉM : Planícies; Re- 
culturas, como a do café no planalto Meridional Brasileiro (embaixo). levo.
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Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck 
nasceu na cidade alemã de Kiel, a 
23 de abril de 1858. Os homens de 
sua família distinguiram-se como 
juristas e teólogos, mas desde cedo 
o jovem Max revelou inclinação e 
talento em campos inteiramente di
versos: a matemática e a física.

Planck completou os primeiros 
estudos em Munique, ingressando 
depois na universidade dessa ci
dade; graduou-se com uma tese so
bre o segundo princípio da termo
dinâmica e depois seguiu o 
caminho de todos os jovens acadê
micos da época: a caça a uma posi
ção em uma das grandes universi
dades' alemãs. Conseguiu-a na 
Universidade de Kiel, sendo con
tratado em 1885 como professor de 
física teórica. A partir dessa época, 
seu nome foi se tornando cada vez 
mais famoso no mundo científico, 
graças à excepcional quaHdade de 
seus cursos e à produção como 
físico teórico. Entre os trabalhos 
que realizou nessa época, desta
ca-se uma memória sobre a natu
reza da energia, que enviou à Uni
versidade de Gõttingen para 
participar num concurso sobre o 
assunto. De todos os trabalhos 
apresentados, apenas o de Planck 
foi premiado.

Em 1889, foi convidado a suce
der KirchhofP* na Universidade de 
Berlim. Aceitou entusiasmado, pois 
antevia a possibilidade de trabalhar 
ao lado de alguns dos maiores físi
cos da época. Essa transferência foi 
bastante influenciada por Von 
Helmholtz*, de quem Planck era 
amigo e a quem navia encontrado 
durante uma permanência em Ber
lim nos tempos de estudante.

Em Berlini, Planck assumiu a 
cátedra de física teórica e, entre 
1913 e 1915, a reitoria da universi
dade. Foi também presidente do 
Instituto Kaiser Guilherme de 
Física Teórica, o mais importante 
centro de estudos de física do 
mundo até o advento da Segunda 
Guerra Mundial; a partir de 1912, 
foi secretário permanente da Aca
demia Prussiana de Ciências. Em 
1918 receberia o prêmio Nobel de 
Física. Como outros cientistas, 
Planck encontrava na música um 
refúgio seguro guando as pressões 
da vida acadêmica tornavam-se ex
cessivas. Foi regente da Orquestra 
Sinfônica da Universidade de Mu
nique, tendo composto algumas pe
ças para orquestra de câmara. Diri
giu também corais em Munique e 
Berlim. O alpinismo, que praticou 
até idade avançada, também o aju
dava a relaxar-se.

De seus dois casamentos, Planck 
teve cinco filhos, dois dos quais 
mortos em circunstâncias trágicas: 
um durante a batalha de Verdun, 
na Primeira Guerra Mundial, e ou
tro pela Gestapo, em 1944, por ha
ver participado de um atentado 
contra a vida de Hitler*.

Quando a Segunda Guerra Mun 
dial chegou ao fim, Planck transfe
riu-se então para Gõttingen, onde 
morreu a 3 de outubro de 1947.

Max Planck foi o fundador da 
mecânica* quântica, um dos dois 
pilares sobre os quais repousa toda 
a física moderna (o outro é a Teo
ria da Relatividade*).

No fim do século XIX, a física 
atravessava uma crise de vastas 
proporções, na qual cada vez mais 
se evidenciavam contradições e fa
lhas no edifício científico: as difi
culdades encontradas na harmoni
zação da mecânica newtoniana 
com o eletromagnetismo clássico 
tornavam-se incomodas; o apro
fundamento do estudo da termodi
nâmica e do comportamento da 
m atéria em sua interação com a 
energia revelava inconsistências 
inexplicáveis. Einstein* resolveu o 
primeiro desses problemas mos
trando a inadequação da mecânica 
newtoniana e substituindo-a pela 
mecânica relativista; Planck ata
cou o segundo contradizendo a má
xima de Leibniz* segundo a qual 
natura non fa c it saltum  (“a natu
reza não dá saltos”).

Na segunda metade do século 
XIX , Kirchhoff, estudando corpos 
submetidos à incidência de energia 
radiante, descobriu uma caracterís
tica essencial do comportamento 
desses corpos. Designando por a o 
“poder absorvente” do corpo dado, 

or /  a intensidade da radiação so- 
re ele incidente e por / ’ a intensi

dade da radiação emitida pejo 
corpo, verificou que, na condição 
de equilíbrio — em que a quanti
dade de energia absorvida e igual 
à emitida — , vale a expressão r  = 
ai. Kirchhoff notou então que, 
substituindo o corpo por outro, 
com “poder absorvente” a, e inten
sidade de emissão I \ ,  continua a va
ler a expressão I’j =  a,I, pois a 
intensidade da radiação incidente é 
a mesma. Disso resulta, portanto, 

ue a relação F /a  deve independer 
a natureza do corpo considerado.

Kirchhoff passou em seguida a 
estudar o comportamento de cor
pos aos quais para todo compri
mento de onda, toda direção de in
cidência e toda temperatura vale 
a =  1 ; ou seja, corpos que emitem 
toda a energia que recebem. Um tal 
corpo recebe a denominação de 
corpo negro.

Em 1879, Joseph Stefan 
(1835-1893) enunciou a lei segundo 
a qual a energia emitida por uni
dade de tempo por um corpo negro 
é proporcional a quarta potência de 
sua temperatura. Essa lei refere-se 
à energia total da radiação emitida; 
a atenção dos físicos voltou-se en
tão para a distribuição dessa ener
gia pelos diferentes comprimentos 
de onda que compõem a radiação 
emitida. Em 1893, Wilhelm Wien 
(1864 1928) mostrou que a densi
dade de energia / / correspondente 
às radiações situadas num inter
valo de freqüências em torno de 
uma freqüência v, obedece à ex
pressão (fórmula de Wien)

u =  v  3 f (-Ü-),
T

onde T é  a temperatura e / é  uma 
função que depende de v/T. Res
tava determinar a forma analítica 
da função f.

Isso foi conseguido por Lord 
Rayleigh*; lançando mão do 
princípio da equipartição da ener

A mecânica quântica, de Planck. lançou a base da ciência do século XX.

A teoria dos "quanta" possibilitaria a Einstein explicar o efeito fotelétrico. 
(Experiência de Hallwacks, Palais de la Découverte, Paris.)
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Planck sucedeu a G. Kirchhoff 
(acima) na cátedra de física teórica 
da Universidade de Berlim.

gia, segundo o qual a energia média 
emitida em cada comprimento de 
onda é igual a kT (onde k é a cons
tante de Boltzmann, definida como 
o quociente da constante dos gases 
perfeitos pelo número de Avoga- 
dro), o cientista inglês mostrou que 

8  UV2  kT 
v c 3

onde c é a velocidade da luz no 
meio considerado.

Entretanto, apesar da expressão 
obtida por Rayleigh estar de 
acordo com as observações experi
mentais para radiações de baixas 
freqüências (infravermelho afas
tado), era evidente que ela não po
dia ser rigorosamente correta, pois 
nesse caso a intensidade da radia
ção emitida pelo corpo negro deve
ria ser infinita. Essa peculiaridade 
passou a ser chamada “catástrofe 
do ultravioleta”, constituindo uma 
pedra no caminho dos físicos da 
epoca. Com tal quadro Planck de- 
parou-seem  1900.

Tendo em vista o desacordo en
tre a teoria e os resultados experi
mentais, Planck convenceu-se de 

ue havia alguma incompatibili 
ade entre os métodos utilizados na 

determinação das grandezas e as 
leis físicas aceitas.

Ele teve então a idéia revolucio
nária de que a energia de uma de
terminada radiação não pode assu
mir um valor qualquer — como 
estava implícito no princípio da 
equipartiçao da energia — , de
vendo, ao contrário, ser um múlti
plo inteiro de uma certa grandeza 
a que chama “quantum ” (proviso
riamente designada pela letra e).

Substituindo-se então kT na fór

mula de Rayleigh por — -—=---- —.e* / I* — 1

obtém-se para a lei de distribuição 
da energia a expressão

8 it v 3  e 
u =  ------------  . ----------------.

C 3 e  * / k T  -  1

Fazendo e =  h v, a fórmula de 
Wien fica satisfeita; a constante h 
é chamada constante de Planck,

A transferência para a capital da Ale
manha foi bastante influenciada 
pelo amigo Von Helmholtz.

valendo (6,6253 ±  0,0003) x 
1 0  3 4 joule/segundo.

hi
Analisando a expressão-------------

e  h * / k  T _J

verifica-se que, para valores peque
nos de freqüência, ela se torna 
muito próxima a kT, o que explica 
o fato de a lei de Rayleigh descre
ver com precisão a densidade de 
energia das radiações de baixa fre- 

üência. Por outro lado, a presença 
a constante de Boltzmann nessa 

expressão serviu como confirma
ção inesperada da hipótese de 
Planck; a lei obtida por este per
mite determinar (com boa aproxi
mação) o número de Avogadro.

Ficava assim desvendado o mis
tério da radiação do corpo negro, 
com sua catástrofe do ultravioleta, 
surgindo em seu lugar a noção per
turbadora de que a energia só pode 
ser emitida ou absorvida em forma 
de “quantum”, ou pacotes bem de
terminados. Planck acreditava que 
isso só se referisse à emissão e ab
sorção de energia, transmitindo-se 
esta de modo contínuo; poucos 
anos mais tarde, em 1905, quando 
Einstein explicou o efeito fotelé- 
trico por meio da extensão do cará
ter de quantificação à transmissão 
da energia, Planck de início não se 
convenceu, fiel que era à máxima 
de Leibniz.

Quando surgiu, a teoria de 
Planck foi combatida por alguns 
setores científicos mais tradiciona
listas, especialmente os físicos liga
dos a Ernst Mach*. Anos mais 
tarde, em um artigo que tratava da 
metodologia e da filosofia da física, 
Planck escreveria: “Uma nova ver
dade científica não triunfa porque 
seus oponentes se convencem e 
acabam por ver a luz, mas porque 
tais oponentes ( . . . )  morrem e uma 
nova geração, mais permeável, 
toma o seu lugar” .

VEJA TAM BÉM : Mecânica On
dulatória; Mecânica Quântica.

Plancto

Introduzido em 1886 pelo ale
mão Victor Hensen (1835-1924) 
para designar o conjunto de orga
nismos animais e vegetais que vi
vem em suspensão na água. O 
termo plancto (“errante”) justifi
ca-se pelo pequeno poder locomo
tor que apresentam tais organismos 
(derivam passivamente ao sabor 
das águas).

A distribuição do plancto 
abrange praticamente toda a exten 
são dos oceanos, lagos e rios. O fí- 
toplancto —  os vegetais —  locali- 
za-se nas camadas superiores, pois 
depende da penetração da luz solar 
para realizar a fotossíntese* (zona 
eufótica). Já  o zooplancto —  os 
animais — não esta sujeito a essa 
limitação, distribuindo-se vertical
mente até as grandes profundidades 
oceânicas.

A grande maioria dos organis
mos fito e zooplanctôriicos e rçii- 

'croscópica, ou semimicroscópica, 
embora algumas medusas possam 
atingir diâmetro de até 1 m. Em ge
ral, os organismos componentes do 
plancto apresentam uma morfolo
gia adaptada à manutenção da sus
pensão na água: eles possuem 
cílios, espinhos, apêndices alonga
dos, bóias, estruturas plumosas, na
dadeiras, esqueletos ou carapaças 
delicadas e apresentam o corpo 
achatado dorsoventralmente. Tais 
características estruturais servem 
para ampliar a superfície do corpo, 
aumentando o atrito com a água e 
retardando o afundamento. A flu- 
tuabilidade é ainda favorecida pela 
presença, nos organismos planctô- 
nicos, de uma grande quantidade 
de água, de reservas de óleo acu
muladas sob forma de gotas e, no 
caso do fitoplancto, de grandes va- 
cúolos celulares; isso faz com que 
os organismos tenham densidade 
muito semelhante à da água.

O fitoplancto de água doce é 
constituído por fungos e por todas

Errando ao sabor das águas de rios. lagos e oceanos, milhares de animais 
e vegetais microscópicos compõem o plancto. (Aspecto do zooplancto.)
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as classes de algas*, com exceção 
das Rhodophyceae; o marinho, por 
sua vez, é composto principalmente 
por algas das classes Chlorophy- 
ceae, Chrysophyceae, Dinophy- 
ceae, Cyanophyceae e Bacillario- 
phyceae. Esta última classe é 
representada pelas diatomáceas, al 
gas unicelulares com esqueleto ca
racterístico, para cuja estrutura a 
pectina e a sílica contribuem signi
ficativamente. Essas algas contêm 
clorofilas a e c, além de uma com
plexa mistura de pigmentos*.

No zooplancto de água doce 
ocorrem animais das classes Proto- 
zoa, Celenterata, e, especialmente, 
Rotifera e Microcrustacea. No zoo
plancto em geral, e no marinho em 
particular, está representado um 
grande número de filos, quase to
dos invertebrados; consideram-se 
como organismos planctôn icos 
também os ovos e larvas de peixes.

Algumas larvas e formas jovens 
de animais bentónicos e nectonicos 
habitam o plancto apenas durante 
uma fase da vida: constituem o 
chamado meroplancto; os animais 
que passam toda a vida no plancto 
sao reunidos no holoplancto.

Migração vertical

O grupo mais representativo do 
zooplancto são os crustáceos, não 
só em número de espécies, como 
também em quantidade de indiví
duos; em muitas áreas constituem 
até cerca de 90% do peso do zoo
plancto. Entre eles, os mais impor
tantes são os copépodes.

Estes animais são ligeiramente 
mais pesados que a água e pos
suem, por isso, uma tendência a 
afundar. Para compensá-la, além 
de recorrer às habituais gotas de 
óleo e apêndices expandidos dos 
animais planctônicos, os copépo
des nadam ativamente agitando 
suas pernas e antenas. Graças a 
essa natação, eles perfazem, diaria
mente, migrações verticais (isto é, 
para cima e para baixo) de vários 
metros. O fato foi verificado expe
rimentalmente pelo professor G.

Hardy, que colocou copépodes 
num tubo em forma de rocia cheio 
de água marinha. Girando lenta
mente o aparelho, ele podia manter 
o copépode observado sempre no 
nível do olho e medir seu desloca
mento por minuto.

As migrações verticais, tanto 
para o plancto da superfície quanto 
para os planctos profundos, estão, 
aparentemente, ligadas ao ciclo 
diário. Quando a luz do dia está 
mais forte, o plancto tende a se 
afastar da superfície, procurando 
camadas de menor iluminação. 
Quando a luz está mais fraca, ele 
volta a subir. O zooplancto acom
panha esse movimento.

Uma vida condicionada 
por muitos fatores

Na superfície dos rios, lagos e 
oceanos, na face em contato com o 
ar, a água apresenta uma película 
criada pela tensão superficial. 
Nesta película, à qual é fácil aos 
pequenos organismos aderir, apa
rece uma comunidade de animais e 
vegetais diferenciada do plancto, 
chamada neuston. Ela é particular
mente importante em água doce, 
onde a água é menos agitada e é 
mais fácil aos organismos man
ter-se bem presos à interface.

Muitos organismos planctônicos 
vivem exclusivamente em águas 
costeiras, enquanto outros locali
zam-se de preferência nas regiões 
oceânicas. Essas duas categorias de 
plancto são determinadas pela 
maior ou menor dependência da 
costa, e têm características pró
prias.

Além disso, a composição e 
quantidade do plancto varia com 
as condições de temperatura, sali
nidade, duração e intensidade de 
iluminação, vento, estações climá
ticas e mesmo a hora do dia. Isso 
torna particularmente complexo o 
estudo desses organismos. Pode-se 
perceber o padrão de variação com 
a latitude: nas regiões frias, o 
plancto compõe-se de poucas espé
cies, representadas por grande nú-

O desenvolvimento de numerosos apfindices filiformes (a. larva de um verme 
marinho, b. de um crustáceo decápode, c, de um crustáceo copépode, d, 
de um molusco opistobrânquio) propicia maior capacidade de flutuação à 
fauna planctõnica. Isto é notável entre os crustáceos (e), cuja forma larval, 
encontrada no plancto de água doce e salgada, é sempre grande.

As diatomáceas, parte do fitoplancto marinho, têm um invólucro silicoso. Os ovos e as larvas de certos peixes também integram o plancto. (Trutas.)
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A diversidade é outra característica dos organismos planctônicos. Em cima: 
à esquerda, embriões do crustáceo "Phronima sedentaria", e à direita, uma 
"Mysis oculata" adulta; embaixo: à esquerda, uma "Vellola spirans". e à 
direita, um "Salpa maxima". Todos podem flutuar com facilidade.

mero de indivíduos que se subme
tem a ciclos sazonais bem defini
dos. Os animais do zooplancto têm 
geralmente maiores dimensões e se 
reproduzem em épocas determina
das. Já  o plancto das regiões tropi
cais é constituído por uma varie
dade maior de espécies; os animais 
têm tamanho reduzido e se repro
duzem continuamente.

A luz solar é um fator ambiental 
de primeira importância na vida 
dos organismos planctônicos. Ela é 
a fonte de energia para o processo 
da fotossíntese realizado pelo fito- 
plancto no decorrer do qual subs
tâncias inorgânicas são transfor
madas em orgânicas.

A salinidade da água condiciona 
a vida planctônica, pois os organis
mos devem manter delicado equilí
brio osmótico entre seu corpo e o 
ambiente que os rodeia.

A temperatura ambiente age di
retamente em todos os processos fi
siológicos dos animais e vegetais 
do plancto, especialmente no que 
diz respeito ao metabolismo e ciclo 
reprodutivo; é ela ainda que condi
ciona as distribuições vertical e ho
rizontal do plancto.

Temperatura e salinidade agem, 
também, de forma indireta na vida 
planctônica, pois sua variação im
plica a alteração da taxa de gases 
em solução e, conseqüentemente, a 
densidade e viscosidade da água (o 
teor de oxigênio dissolvido é básico 
para os processos respiratórios).

As correntes marinhas têm duas 
funções principais: além de renovar 
os nutrientes utilizados na fotossín
tese, elas dispersam pelo ambiente 
as larvas e as formas jovens dos 
animais bentênicos, pois os seres 
planctônicos são muito impoYtan 
tes na ecologia* marinha —  em úl

tima análise, quase toda a vida 
nesse ambiente deles depende.

O plancto é o elo inicial —  e as
sim o mais importante — da ca
deia alimentar dos ecossistemas* 
aquáticos, que se ipicia com a fo
tossíntese de substâncias orgânicas 
pelo fitoplancto. Os animais herbí
voros do zooplancto são os consu
midores primários, pois alimen
tam-se do fitoplancto. As espécies 
carnívoras do zooplancto, por sua 
vez, alimentam-se das herbívoras, 
constituindo o estágio seguinte da 
cadeia, o dos consumidores secun
dários. Por fim, os peixes e cetá
ceos utilizam o zooplancto como 
alimento, servindo eventualmente 
para a nutrição de outros animais 
marinhos. Depois de mortos, todos 
esses animais e plantas ficam sujei
tos à decomposição, especialmente 
por atividade bacteriana, devol
vendo ao ambiente os nitratos, fos- 
fatos e outros nutrientes que serão 
novamente utilizados pelo fito
plancto e pelas algas na  produção 
de materiais orgânicos.

Existe uma relação entre a pro
dução prim ária do fitoplancto e a 
quantidade de zooplancto, uma vez 
que este se alimenta daquele. As
sim, em todas as latitudes nota-se 
que as áreas mais ricas em fito
plancto são também mais ricas em 
zooplancto. Como as regiões pola
res, temperadas e estuarinas são 
mais férteis em nutrientes para o fi
toplancto, são elas que apresentam 
maior abundância planctônica.

VEJA TAM BÉM : Bentos: Ecolo
gia; Mar, Vida no; Necto; Oceáni 
cos, Abismos; Plataforma Conti
nental.

Planejamento
Ambiental

O homem sempre construiu 
parte do ambiente* em que vive. 
No entanto, é uma conquista re
cente da humanidade a consciência 
de que está condicionada por um 
meio físico, social e cultural que a 
circunda — o que hoje é definido 
como “ambiente humano”.

Tradicionalmente, o ambiente 
humano tem sido definido por opo
sição ao ambiente dos animais. De 
acordo com esse procedimento, o 
ambiente humano seria um “ am
biente artefato”, de natureza instru
mental, enquanto o ambiente dos 
animais seria apenas o ambiente 
natural circundante, em relação ao 
qual eles se comportariam passiva
mente.

Essa conceituação, no entanto, 
apresenta falhas e não dá conta de 
todos os aspectos do problema. 
Melhor seria dizer que, enquanto 
os animais interferem em seu am
biente de forma instintiva, natural, 
como condição de sobrevivência da 
espécie, os homens o fazem a partir 
de uma visão antecipada do resul
tado que pretendem obter. Em ou

tros termos, o homem planeja seu 
am biente.

Ao fazer isso, o homem é in
fluenciado não só por fatores de or
dem natural, mas por muitos ou
tros de ordem psicológica, social e 
histórica.

Definido dessa forma ampla, o 
ambiente humano só em época re
lativamente recente tornou-se ob
jeto de estudo. Pode-se afirmar que, 
até Hegel*, ninguém havia pesqui 
sado sistematicamente a manifesta
ção concreta do ambiente no qual, 
durante milênios, o homem desen
volveu seus esforços para viver, so
breviver e conviver. Isso, no en
tanto, não quer dizer que a idéia de 
ambiente nao tivesse sido discutida 
anteriormente. Embora em estado 
embrionário, essa noção aparece 
inúmeras vezes nas reflexões dos fi
lósofos de todos os tempos, dos 
pré-socráticos aos iluministas do 
século XVIII. Mas é somente a 
partir de Hegel que uma série de 
novas e importantes contribuições 
começam a transformar a maneira 
de se encarar o ambiente humano. 
Entre as mais significativas estão 
as discussões sobre o conceito de 
alienação*, que se encontram em 
Hegel, Feuerbach* e Marx*. Essas 
dimensões ajudaram a entender a 
relação dialética entre consciência 
e realidade social. Outras contri
buições importantes foram os estu
dos sobre a função semiológica das

A  h a rm o n ia  e n tre  o h o m e m  e  seu  a m b ie n te  é  u m a  das p ro p o sta s  da m o 
d ern a  a rq u ite tu ra . (C a s a  de E d gar K a u fm a n n , p ro je to  d e  F ran k  Loyd W rig h t.)
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estruturas ambientais de C. S. 
Peirce*; a desmistificação níetz- 
schiana dos dogmas que celebravam 
a passividade e o conformismo do 
ser humano frente ao Universo; e 
a atitude de Freud*, que relaciona 
a vida psíquica individual ao am
biente cultural.

Essas conceituações foram os 
primeiros passos empreendidos 
para libertar o homem de sua rela
tiva passividade perante o ambiente 
e a primeira tentativa racional de 
compreender o mundo como fruto 
do relacionamento dinâmico do ho
mem com a natureza e, portanto, 
como realização humana.

A realizaçao do mundo é insepa
rável da auto-realização do ho
mem. Assim, ao planejar e cons
truir seu ambiente, a humanidade 
está construindo a si própria, ou 
seja: a realização do ambiente hu
mano e a realização humana cons
tituem um único processo.

Espaço e comportamento

A partir da década de 1940, vá
rios estudos e experiências foram 
desenvolvidos por psicólogos, so
ciólogos, antropólogos e, principal
mente, arquitetos e urbanistas. Ob
jetivavam encontrar resposta aos 
problemas colocados pela relação 
espaço-comportamento, numa ten
tativa de definir os lugares e seu 
uso. Esses estudos em muito contri
buíram para o desenvolvimento da 
cultura arquitetônica contemporâ
nea, no que se refere a suas atribui
ções e a suas realizações.

Entre os arquitetos, a noção de 
ambiente, como fruto do comporta
mento do homem em relaçao ao 
meio físico, social e cultural que o 
circunda, já  se encontra no final do 
século XIX. Em 1881, o poeta, pin
tor e arquiteto William Morris es
crevia: Meu conceito de arquite-

O tamanho do grupo influi no planejamento: o prédio de uma faculdade (em 
cima) requer elementos arquitetônicos diferentes dos usados num lar.

tura está na união, na colaboração 
das artes de modo que cada coisa 
seja subordinada às outras e com 
elas esteja em harmonia. É uma 
conceituação ampla, porque abraça 
o inteiro ambiente da vida humana. 
Não podemos nos subtrair da ar
quitetura enquanto fazemos parte 
da civilização, pois ela representa 
o conjunto das modificações e das 
alterações efetuadas sobre a su
perfície da terra, com vista às ne
cessidades humanas, excetuado o 
puro deserto”.

Na mesma linha de pensamento, 
pode-se acrescentar outras opiniões 
de representantes da arquitetura 
moderna. Le* Corbusier diz em seu 
livro Vers une Architecture (1938): 
“ A arquitetura é a manifestação do 
homem que cria o próprio am
biente à imagem da natureza” ; 
W alter Gropius*, em 1947, escre
veu que “o termo design abraça o 
inteiro âmbito da arquitetura 
criada pelo homem, do mais sim
ples objeto de uso ao complexo 
plano de uma cidade”.

Arquitetura e planejamento 
ambiental

Propostas como as de Morris, Le 
Corbusier e Gropius são tentativas 
do movimento arquitetônico mo
derno de propor um conceito geral 
de arquitetura que se fundamente 
na noção de ambiente. Mas essas 
tentativas encontraram resultados 
materiais bem modestos, no plano 
do ambiente; isto se observa nas 
más condições de vida das cidades, 
na degradação dos territórios, e nos 
próprios microambientes, onde o 
homem trabalha, se reúne ou re
pousa. Longe de serem acolhedo
res, esses microambientes freqüen
temente são hostis ao homem.

As poucas soluções que repre
sentaram sucesso, para o movi-

O homem nunca foi passivo em relação a seu ambiente, natural ou artefato: na medida em que ele próprio muda. vai transformando tudo que o cerca
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Para alguns teóricos, a função foge da alçada da arquitetura: o primordial é tratar dos aspectos formais.

mento moderno da arquitetura, fo
ram obtidas a partir do desenvol
vimento de uma única entre as 
muitas possibilidades oferecidas 
pela noçao de ambiente físico: a 
variante convencionalmente cha
m ada de “aspecto constru ti vista” 
da tradição da arquitetura moderna.

Em termos gerais, essa atitude, 
na arquitetura, procurou concen
trar sua atenção sobre o controle 
de qualidade de produção do ob
jeto, ou seja, de tudo o que exige 
a intervenção do ser humano.

Os seguidores dessa tendência, 
que volta suas atenções para a fa
bricação dos objetos de acordo 
com o grande desenvolvimento tec
nológico moderno, pensam poder 
opor-se à degradação do ambiente 
através do controle metódico e ra
cional de seus componentes. 
Mesmo obtendo sucessos significa
tivos, essa linha de esforços tem se 
defrontado, desde a década de 
1920, com graves dificuldades. 
Nada garante que a somatória de 
grande quantidade de objetos cor
retamente construídos resulte num 
ambiente suficientemente amplo e 
compreensivo. Os bens e os servi
ços têm sido criados e desenvolvi
dos segundo a estrita lógica do lu
cro, e esta lógica, normalmente, 
está em contradição com o desen
volvimento orgânico do ambiente. 
Além disso, a quantidade dos obje
tos produzidos supera largamente a 
possibilidade de controle por parte 
da arquitetura. Acresce ainda que 
os arquitetos não possuem qual
quer tipo de poder sobre o que deva 
ser prioritário socialmente. Não 
podem, portanto, orientar racional
mente os diversos aspectos da pro
dução.

Dessa forma, a arquitetura mo
derna encontra-se frente a dois pro
blemas extremos: de um lado, a im
possibilidade de um aproveita
mento racional dos recursos espa
ciais, em função da sobrevivência 
humana e da dinâmica social, e, de 
outro, o problema do controle do

O fracasso da maior parte dos planejamentos ambientais —  quando eles 
existem —  6 sensível no cotidiano, nos locais de trabalho ou convívio.

aumento caótico de bens, informa
ções e serviços, que também 
ameaça a sobrevivência da socie
dade humana.

Talvez o maior problema com 
que a arquitetura hoje se defronta 
seja o de elaborar uma nova série 
de técnicas e de análises de planeja
mento que possuam, como material 
básico de trabalho, essas contradi
ções não resolvidas.

O planejamento ambiental, as
sim, deverá estar fundamentado 
numa estrutura ambiental proje
tada a partir de seu significado glo
bal, ao invés de basear-se na aná
lise das peças singulares que 
compõem o conjunto.

Outras alternativas

Alguns arquitetos buscam novas 
respostas para a questão ambiental, 
se bem que seus resultados sejam 
limitados, ao nível técnico ou ope
rativo. E, a partir da intensa pro
cura que se desenvolve, algumas 
tendências marcantes vêm ga
nhando força na discussão do pla
nejamento do ambiente humano.

A primeira delas vem da noção 
de ambiente derivada de landscape 
(paisagem rural) e townscape (pai
sagem urbana). Os defensores 
dessa corrente dão especial impor
tância ao que eles chamam de “ am
biente característico”.

Outra corrente teórica da arqui
tetura contemporânea tende a privi
legiar os aspectos puramente estéti
cos das construções em detrimento, 
até certo ponto, da funcionalidade. 
Para os adeptos dessa tendência, 
aos arquitetos estão vedadas as 
possibilidades de decidir sobre a 
funcionalidade do ambiente que 
projetem; eles seriam responsáveis 
apenas pelos aspectos formais.

Uma terceira posição é a que 
tende a ampliar o conceito de fun
ção e atribui às topografias com- 
portamentísticas a posição predo
minante no planejamento. Segundo 
seus seguidores, não é a forma, mas 
o ambiente, que segue a função.

Outros, ainda, procuram desen
volver uma técnica de intervenção 
no ambiente levando para o pri
meiro plano a noção de pluralidade 
de significados e deslocando a 
atençao do projeto para a realiza
ção dos sistemas de relação entre 
os materiais que estão presentes no 
ambiente.

O ambiente e o habitar 
humano

Do confronto entre essas alter
nativas e a tradição disciplinar da 
arquitetura moderna, emerge um 
elemento comum, que pode ser 
Considerado a essência da arquite
tura. Trata-se da forma física do 
ambiente, relacionada ao habitar 
humano, matéria-prima com que 
trabalha a arquitetura e que, de al
gum modo, abrange toda sua evo
lução histórica. Assim, a arquite
tura tem a qualidade específica de 
revelar um certo lugar, de torná-lo 
significativo quando o torna utili
zável para o habitar do homem.

VEJA TAM BÉM : Ambiente; A r
quitetura.
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Obras de grande porte, como as da usina hidrelétrica de Urubupungá (SP), exigem subvenção e

Planejamento
Econômico

Também a escola neoclássica, 
(Marshall*, Walras*), formada em 
fins do século XIX, considerava 
que o livre jogo do mercado era 
conveniente, pois dele surgiria a 
“alocação ótima de recursos”, en
quanto a intervenção estatal defor
maria o sentido dos estímulos e de- 
sestímulos do mercado, causando 
ineficiência, desperdício e crises.

Os socialistas, entretanto, viam 
na própria estrutura do capitalismo 
a causa de problemas como explo
ração dos trabalhadores, miséria e 
crises cíclicas. Para eles, esses pro
blemas só poderiam ser soluciona
dos quando a ação livre do mer
cado fosse substituída por uma 
ação do Estado, que dirigiria a eco
nomia e a sociedade* através da 
planificação.

Na década de 1930, por influên
cia da experiência socialista ini
ciada pela União Soviética, econo
mistas ocidentais chegaram a 
discutir amplamente a viabilidade 
prática da gestão planificada na di
reção da economia. Mas todos co
locavam planejamento e economia 
de mercado como categorias opos
tas (e perguntavam-se sobre qual 
delas seria mais eficiente na aloca
ção de recursos).

Crise e reformulação

A Grande Depressão da década 
de 1929-1939 tornou necessária a 
intervenção estatal na economia, o 
que implicava um rompimento com 
a ideologia do liberalismo* (lais- 
sez-faire, jogo livre do mercado), 
pelo menos como era defendida. 
Para os economistas, a questão se
ria justificar a intervenção estatal 
numa economia de mercado. A 
difícil tarefa coube a John May
nard Keynes*: ele demonstrou que 
a ação governamental se fazia ne
cessária para evitar, ou pelo menos 
reduzir, os efeitos das crises cícli
cas características do capitalismo, 
e também para manter o pleno em
prego e promover o crescimento 
econômico.

Isto significava uma reformula
ção da teoria econômica capitalista 
e a rejeição, ainda que parcial, dos 
pressupostos do liberalismo clás-

Num sentido amplo, o planeja
mento econômico refere-se ao 
modo pelo qual os governos orga
nizam seus atos, levando em consi
deração os efeitos econômicos glo
bais.

Até a década de 1930, era consi
derado incompatível com uma eco
nomia de mercado e ligado apenas 
ao controle centralizado da econo
mia*, exercido pelos Estados socia
listas. Daí em diante, essa distinção 
tornou-se menos rigorosa, a ponto 
de muitas economias de mercado 
usarem o planejamento como guia 
de ação governamental e de Esta
dos capitalistas intervirem na eco
nomia, pelo menos de forma espo
rádica.

O planejamento econômico sur
giu como experiência concreta em 
1929, na União Soviética, através 
da elaboração do Primeiro Plano 
Qüinqüenal. Entre os economistas 
nao socialistas, predominava a teo
ria liberal, que recomendava o 
mínimo de intervenção do Estado* 
na esfera econômica, reservando- 
lhe fundamentalmente o papel jurí- 
dico poljcial de defensor da ordem 
constituída. Isso se adequava à teo
ria dos chamados economistas 
clássicos, como Adam Smith* e 
David Ricardo*.

Segundo os economistas liberais 
clássicos, o capitalismo* movia-se 
nos marcos da “ livre concorrência 
perfeita”, pela qual a atividade eco
nômica centrada no mercado ten
deria automaticamente ao equilí
brio, como se guiada por mão 
invisível. Esse guia seria o meca
nismo dos preços*, resultante do 
encontro de um grande número de 
compradores e produtores indepen
dentes, que não teriam condições 
de, por sua atividade isolada, afetar 
os preços. Portanto, o mercado de
via ser entregue a si mesmo para 
funcionar de maneira adequada.

O plano elaborado em 1951, na India, é considerado por muitos como a pri
meira experiência de planejamento global em pais não-comunista.



Planejamento Econômico 359

sico. Reconheceu-se no mercado a 
existência de imperfeições inevitá
veis, e não mais se aceitava que ele 
conduzisse automaticamente a eco
nomia ao equilíbrio, nem que fosse 
um guia ótimo para a alocação dos 
recursos. A realidade econômica ti
nha evidências que pareciam justi
ficar essa reformulação: a concen
tração do capital, através da 
formação de monopólios de vários 
tipos, desregulava o sistema de pre
ços, destruindo os princípios da li
vre concorrência.

Além disso havia necessidade de 
inversões em setores nos quais as 
empresas privadas não tinham inte
resse, em vista da grandeza do in
vestimento, de retorno lucrativo 
duvidoso e a longo prazo, ou sim
plesmente não dispunham do mon
tante necessário: e o caso de gran
des estradas e usinas hidrelétricas.

A solução inevitável parecia ser 
algum controle ou planejamento, 
por genérico que fosse._Inclusive, o 
sucesso da planificação soviética 
em assegurar ao país uma rápida 
industrialização contribuía para 
quebrar o ceticismo que ainda cer
cava a experiência, além de apre
sentar técnicas específicas de con
trole e programaçao.

Primeiras experiências

Na Segunda Guerra Mundial, as 
economias capitalistas industriali
zadas (principalmente a da Grã- 
Bretanha) foram levadas a usar o 
planejamento para assegurar o 
fluxo de certos materiais escassos e 
de artigos essenciais ao esforço bé
lico. Após o conflito, o planeja
mento integrado generalizou-se 
como instrumento para promover a 
recuperação dos países mais atingi
dos. Em 1946, a França adotava o 
Primeiro Plano de Modernização e 
Equipamento, que durou quatro 
anos, sendo seguida pela Italia e 
pela Holanda. E o Programa de 
Recuperação Européia (conhecido 
como Plano Marshall) recomen
dava explicitamente aos países as
sistidos a adoção de planos qüin
qüenais e anuais que servissem de 
base à política* económica dos go
vernos.

A adoção do planejamento inte
grado nesse pós-guerra surgiu mais 
nitidamente nos países africanos e 
asiáticos que iam conquistando a 
independência política. Em 1951, 
quatro anos depois da independên
cia, a índia elaborava seu plano 
qüinqüenal, considerado por mui
tos a primeira experiência global de 
planejamento num país nao-comu- 
nista, pois, apesar de seu caráter 
mais indicativo que diretamente 
alocativo, alcançava todos os seto
res e regiões do país. Paquistão, 
Ceilão, Egito, Nigéria, Tanzânia, 
Formosa e quase todos os demais 
países asiáticos e africanos inde
pendentes desenvolveram também 
seus planos econômicos.

Na América Latina, um grande 
impulso à planificação foi dado 
pela C arta de Punta dei Este (do 
programa Aliança para o Pro
gresso), assinada em 1961 por de
zenove países (não incluindo 
Cuba). Recomendava a criação em 
cada um deles de organismos cen
trais de planejamento que elaboras
sem programas nacionais de desen-

O planejamento setorial para o desenvolvimento da agricultura pode incluir 
medidas especificas, como a construção de sistemas de irrigação.

Conforme o plano econômico adotado, o governo pode incentivar ou deses
timular atividades como a pecuária, através de subsidios ou impostos.

volvimento* econômico e social. 
Alguns países — como Bolívia, 
Chile e Colômbia — já  tinham es
ses organismos e praticavam algum 
planejamento. Também a Comis
são de Economia para a América 
Latina (CEPAL*), da ONU, deu 
grande estímulo à planificação, 
proporcionando estudos, técnicos e 
assessoria a vários países latino- 
americanos.

A exemplo da Aliança para o 
Progresso, outros órgãos interna
cionais de ajuda e financiamento a 
países subdesenvolvidos vincula
ram seus empréstimos à existência 
de planos e programas de aplicação 
dos recursos liberados. E o caso do 
Banco Internacional de Reconstru
ção e Desenvolvimento (BIRD, co
nhecido por Banco Mundial).

Formas de planejamento

O planejam ento varia conforme 
o pais, sua estrutura institucional, 
o estágio de desenvolvimento, a si
tuação histórica em geral. Também 
assume formas específicas con
forme o âmbito da realidade em 
que se situem seus objetivos; distin
guem-se portanto o planejamento* 
ambiental, o planejamento* ur
bano, o agrícola, o educacional, o 
regional e outros, que orientam o 
governo em ações setoriais. Em 
nível global, varia também quanto 
à intensidade: pode meramente in
troduzir o controle de preços e de 
políticas setoriais ou, mais ampla
mente, orientar investimentos de in
fra-estrutura (indústrias de base, 
transportes, comunicações, etc.). 
Em todos os níveis, o planejamento 
é ainda condicionado pelo sistema 
económico — capitalista ou socia
lista — ao qual se aplica.

No planejamento da União So
viética, os recursos produtivos dis
tribuem-se em termos quantitati
vos, sem fazer uso do sistema de 
preços. A Comissão Central de 
Planejamento (Gosplan) estabelece 
metas de produção para um grande 
número de produtos, segundo obje
tivos determinados pelas autorida
des centrais. Estas partem  de uma 
projeção da produção anterior para 
anos futuros, procurando compati
bilizar essa produção ao plano, o 
que é feito através do “ método dos 
balanços” e de sucessivas informa
ções e retificações dos escalões in
feriores. As situações reais vão 
sendo adaptadas às metas. Para a 
elaboração e execução desses pla
nos, tem sido fundamental o desen
volvimento de técnicas específicas, 
especialmente de matrizes matemá
ticas e aplicação da estatística*.

No planejamento capitalista, 
procura-se partir de uma visão am
pla da economia, para em seguida 
fornecer um “diagnóstico” de seus 
principais problemas. Definem-se 
então os objetivos, que podem 
abranger, por exemplo, o alcance 
de determinadas taxas de cresci
mento do produto* e do emprego, 
redução da inflação*, distribuição 
de renda*, aumento das exporta
ções, remanejamento das proprie
dades agrícolas, etc.

Ao serem definidos conjunta
mente, vários desses objetivos po
dem revelar-se incompatíveis ou de 
difícil coordenação simultânea. 
Para enfrentar o problema, faz-se
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geralmente uma seleção de metas 
prioritárias e um balanceamento 
das metas com os recursos disponí
veis. Este é feito através de técnicas 
como a da “matriz de Leontieff”  
(ou matriz de insumo-produto), que 
ajusta a uma demanda final de vá
rios bens as necessidades interseto- 
riais e a compatibilidade entre elas. 
Ao conjunto formado por essa inte
gração e pela seleção de priorida
des dá-se o nome de “estratégia de 
desenvolvimento” .

Finalmente, os objetivos são tra
duzidos em metas setoriais, que en
globam programas de inversões e 
financiamentos, definição de políti
cas de preços relativos, políticas 
salarial, cambial, creditícia, mone
tária, fiscal, etc. Ao plano global 
assim elaborado se ajustará o orça
mento* público anual (que na prá
tica é uma tradução a curto prazo 
daquelas metas para a máquina ad
ministrativa).

De modo geral, as técnicas de 
planejamento assemelham-se quan 
to ao objeto, mas diferem segundo 
as metas, que são profunda
mente influenciadas por fatores 
político-sociais.

A experiência brasileira

Os primeiros ensaios de planeja
mento no Brasil parecem ter sur
gido durante o Estado* Novo, e em 
particular através do Relatório 
Niemeyer e da Missão Cooke 
(1942). Esta última é considerada 
responsável pela primeira pesquisa 
analítica e sistematica sobre a eco
nomia brasileira: além de um am
plo diagnóstico, fazia também re
comendações de caráter específico.

Em 1949, na administração Du
tra (1946-1950), preparou-se o 
Plano Salte, que representava um 
esforço de coordenar o dispêndio 
público para um período de cinco 
anos, em quatro setores: saúde, ali
mentação, transportes e energia.

Na primeira metade da década 
de 1950, um grande impulso veio 
de uma comissão mista Brasil-Es- 
tados Unidos, cujas recomendações 
levaram à criação do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econô
mico (BNDE). Destaca-se também 
nesse período a influência da CE- 
PAL, que treinou técnicos e reali
zou importantes estudos.

Em 1956, o governo Kubitschek 
(1956-1960) elaborou o Plano de 
Metas, que abrangia trinta objeti
vos específicos a serem alcançados 
por sua gestão em cinco setores: 
energia, transportes, alimentação, 
indústrias básicas e educação (prin
cipalmente de pessoal técnico). Na 
época também se criou o Conselho 
de Desenvolvimento, órgão encar
regado de conduzir o plano, além 
de outros organismos específicos, 
como o Grupo Executivo da Indús
tria Automobilística (GEIA).

No governo de João Goulart 
(1961-1964) elaborou-se o primeiro 
plano de desenvolvimento global: o 
Plano Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social, para o pe
ríodo 1963-1965. Embora não ti
vesse êxito em relação às metas de
finidas (reduzir a inflação, retomar 
o crescimento econômico, introdu
zir correções na distribuição de 
renda, realizar reformas de base), 
esse plano constitui um avanço na

A aplicação planejada dos recursos propicia maiores rendimentos. (Industrialização da carnaúba piauiense.)

experiência brasileira. Os governos 
posteriores também criaram seus 
planos globais: o de Castelo* 
Branco (1964-1966) formulou o 
Plano de Ação Econômica do 
Governo: o de Costa e Silva 
(1967-1969) fez o Plano Estraté
gico de Desenvolvimento para os 
anos 1968-1970; o governo Mediei 
(1969-1974) definiu as Metas e Ba
ses para a Ação do Governo e o I 
Plano Nacional de Desenvolvi
mento (PND) para o período 
1972-1974; e o governo Ernesto 
Geisel elaborou o II PND, para o 
qüinqüênio 1975-1979.

Em lugar do antigo Conselho de 
Desenvolvimento do final da dé
cada de 1950, passou a existir a 
partir de 1962 um Ministério do 
Planejamento. A planificação de
senvolveu-se tambem em níveis re
gionais, a partir das experiências 
pioneiras da Sudene (Superinten
dência de Desenvolvimento do 
Nordeste) e do Grupo de Planeja
mento do Estado de São Paulo, 
criado pelo governo Carvalho 
Pinto (1959-1963).

Um dos primeiros setores da indústria pesada incrementado pelo governo
brasileiro foi o de tratores, básico para a modernização da agricultura.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Comunismo; Crise Econômica; 
Desenvolvimento Econômico e So
cial; Economia; Liberalismo; Or
çamento; Organizações Internacio
nais; Política Econômica; Sistemas 
Econômicos; Socialismo.
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Planejamento
Urbano

As expressões “planejamento ur
bano” e “ arranjo ao território” sur
giram na Europa, em princípios do 
século X X , quando Le* Corbusier 
e outros arquitetos introduziram no 
urbanismo* conceitos e práticas 
mais científicas e menos formalis- 
tas. O urbanismo era então enten
dido e praticado como desenho ur
bano, alienado de novas realidades 
técnicas e sócio-econômicas, re
duzido às pranchas acadêmicas, 
desvinculado dos graves problemas 
das cidades européias. Qualquer 
mudança na expressão dessa disci
plina adquiria, assim, o significado 
de uma alteração na atitude e nos 
objetivos do urbanismo. No Brasil, 
o momento histórico em que se 
passou a tratar do tema “planeja
mento urbano” coincidiu com a ar
rancada econômica do país. A 
ideologia desenvolvimentista, cujos 
teóricos foram impulsionados por 
economistas da CEPAL* (Comis
são Econômica para a América La
tina), indicou a necessidade de con
jugar o planejamento urbano com 
o desenvolvimento econômico.

A rapidez do crescimento metro
politano, devido a mecanismos de 
conurbação e outros, tornou neces
sário reconceituar o campo de ação 
dessa disciplina.

O planejamento deveria conside
rar sempre uma região — a territo
rialidade da influência direta de de
terminada cidade. Assim, a raiz 
urb (“cidade”) do vocábulo urba
nismo passou a corresponder a ter
ritórios mais vastos, por vezes até 
descontínuos.

Outro alargamento do conceito 
decorre da inexistência, no Brasil, 
da profissão de urbanista. Na reali
dade, procurou-se sempre um pla
nejamento que não se limitasse ao 
desenho urbano ou a aspectos físi
cos, mas que compreendesse aspec
tos sociais, economicos, financei
ros, administrativos e também de 
infra-estrutura, numa integração 
pluridisciplinar.

Elementos de um plano urbano

O planejamento constitui um 
processo contínuo de tomar deci
sões, iniciado por um “plano ur
bano”. Este costuma obedecer às 
seguintes etapas de elaboração: um 
“relatório preliminar”, em que se 
esboçam os problemas emergentes 
e se propõem os termos de referên
cia para as etapas seguintes; um 
“diagnóstico” da situação encon
trada; um “prognóstico de como 
essa situação se desenvolveria es
pontaneamente e quais os prová
veis agravamentos dos problemas 
encontrados; as “alternativas” ini
cialmente propostas para a inter 
venção ou ação governamental 
para conduzir ou induzir um deter
minado desenvolvimento; um “ mo
delo” de ocupação do solo e estru
tura viária (também chamado de 
“plano de estrutura”), cuja efetiva- 
çao constituiria o objetivo físico do

O planejamento evita que as cidades tenham expansào desordenada.

Os incas organizavam cuidadosamente as cidades. (Machu-Pichu. ruínas.)

plano; e um “plano de ação”, com
preendendo um rol de iniciativas de 
toda natureza, sua estimativa fi
nanceira e eventual subsídio para o 
orçamento-programa do município.

O levantamento da situação e o 
prognóstico são completados por 
quadros e previsões demográficas e 
econômicas. O plano de estruturas 
é acompanhado pela lei de uso do 
solo (zoneamento*) e demais legis
lações pertinentes.

O prognóstico procura estabele
cer metas ideais a serem atingidas, 
como, por exemplo, densidade habi
tacional, número de habitantes por 
leito hospitalar, por vaga escolar. 
As alternativas propõem diretrizes 
estruturais para o crescimento e 
adensamento urbano, enquanto o 
plano de ação contém a proposta 
para a institucionalização e o pros
seguimento das tarefas de planeja
mento. Um plano pode, ainda, 
acompanhar-se de projetos para 
execução prioritária; códigos de 
edificação; manuais administrati
vos; leis para loteamento; estudos 
tributários.

Por vezes, o plano é elaborado 
paralelamente ao cadastro técnico- 
fiscal, que compreende o levanta
mento de propriedades, cálculos de 
impostos territorial e predial, mapa 
de valores do solo.

Demais etapas do planejamento

Além da elaboração do plano ur
bano, a administração municipal 
necessita dados e instrumentos 
para poder decidir, entre alternati
vas, sobre a evolução do processso 
de planejamento. Essas decisões 
podem ser divididas nos seguintes 
elementos: objetivos; realidades 
aceitas; expectativas; alternativas 
para a açao (com julgamento de 
valor e critérios, uma vez que não 
são os fatos que decidem e sim as 
pessoas); formulação e estrutura da 
decisão (compreendendo mudanças 
de pessoas, cargos, processos, etc.); 
avaliação do impacto causado; re
sultado da decisão e descrição si
mulada da nova situação.

A viabilidade duma decisão im
plica a avaliação de quantos outros 
processos e mudanças subseqüen
tes poderão dela resultar. Desse 
modo, poderão ser determinadas as 
prioridades em decisões, optan
do-se por aquelas que produzam 
uma cadeia mais longa de reações 
espontâneas.

O planejamento urbano poderá 
ser um processo contínuo se suas 
formulações constituírem um sis
tema, com clareza de critérios e 
ponderações, permitindo avalia
ções, correções periódicas e uma 
adequada participação dos cida
dãos na tomada de decisões que 
afetam sua cidade.

Planejamentos 
alocativo e inovativo

Examinando a metodologia ur
banística continental, o americano 
J. Fridman observou a existência 
de duas correntes de planejamento: 
alocativa e inovativa. O primeiro 
tipo preocupa-se em alocar recur
sos financeiros; a decisão sobre 
prioridades depende da análise da 
relação entre custos e benefícios. O 
inovativo parte do pressuposto da
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potencialidade de inovar recursos, 
estimulando ações para obter mu
danças desejáveis. Èm lugar da re
lação custo-benefícios, assumiria 
importância mais estratégica, para 
avaliar prioridades, a análise da  re
lação entre expectativas e desempe
nho. Estas últimas formulações fa
lam mais de perto às possibilidades 
do urbanismo na América Latina, 
onde, apesar da carência de recur
sos financeiros a curto prazo, é 
possível contar com vários meios a 
fim de se produzirem alterações ur
banísticas.

Táticas de indução de processos

As experiências em planeja
mento inovativo limitaram-se a 
“táticas de indução” de processos, 
representadas pelos estímulos e ini
ciativas dó poder público, que vi
sam a induzir os cidadãos a reali
zarem transformações urbanas de 
interesse social. A indução não 
deixa de ser uma forma indireta de 
condução de processo, que é repre
sentado pelas diretrizes passíveis 
de serem institucionalizadas.

A indução “aliviaria” as respon
sabilidades de condução ou de im
posição do governo e provocaria, 
além disso, economia cie recursos, 
já  que a mobilização social teria 
bases mais amplas.

Através dessa tática seria obtido, 
algumas vezes, considerável vo
lume de recursos financeiros. 
Grande parte das realizações seria 
custeada pelo setor privado que, 
perseguindo interesses particulares, 
realizaria no entanto as transfor
mações previamente consideradas 
de interesse social.

O emprego dessa tática de ação 
requer o conhecimento antecipado 
dos setores da vida urbana sensí
veis à indução, além de se conhece
rem quais as forças significativas 
dessa mesma via urbana, cujo de
senvolvimento, num determinado 
sentido, acarrete realmente trans
formações em cadeia. Por outro 
lado, e necessário ter-se em vista as 
resistências antepostas às mudan
ças próprias de um desenvolvi
mento. Enumeram-se as tendências 
espontâneas existentes, tais como o 
comércio imobiliário em certos 
bairros; o favoritismo por certas re
giões; as formas de habitação; o 
consumo; a mobilidade social; os 
hábitos culturais.

Além disso, é muito importante 
o conhecimento e avaliação dos re
cursos financeiros: a capacidade de 
endividamento da Prefeitura; a 
avaliação do espaço disponível, das 
estruturas administrativas utilizá
veis, da infra-estrutura atual e pro
jetada.

A prioridade entre as diversas 
operações indutoras possíveis é es
tabelecida em função do maior ou 
menor alcance social. Assim, em 
cidades de escassa pavimentação, o 
asfaltamento de uma via determi
nará um vetor de crescimento e um 
adensamento espontâneo, pois a 
melhoria executada representará 
considerável atração para numero
sas ocupações e atividades. A cons
trução de um conjunto habitacio
nal, com serviços e infra-estrutura, 
cria a imagem da iminente exten
são desses benefícios à área circun 
dante. Por outro lado, o grupo so-

As cidades medievais cresciam lentam ente: o plano limitava-se às muralhas. (Plantas de Paris e de Colônia.)
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Uma das poucas cidades atuais construídas inteiramente a partir dos planos de um arquiteto é Chandigarh (capital 
do Punjab, na índia). Foi obra de La Corbusier, que renovou os conceitos da teoria urbanística.

1 Place de Grève 4 Grand Châtelet2 Palácio Comunal 5 Petit Châtelet3 Le Palais 6 Notre-Dame7 Bastilha
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O plano de Curitiba, que adotou métodos como a análise de sistemas de 
vida, iniciou nova etapa no urbanismo brasileiro. (Rua para pedestres.)

ciai nele colocado representa um 
potencial consumidor atraente para 
o comércio. Um conjunto desse 
tipo pode acarretar o afastamento 
das habitações de faixa de renda 
superior, induzindo assim uma se
leção de padrões de habitação, cuja 
vantagem ou desvantagem também 
deve ser avaliada.

A legislação urbana pode conter 
atributos indutórios, por exemplo,

3uando promove a diversificação 
e taxas de uso do solo, promo

vendo o adensamento ou a constru
ção de edifícios apropriados em 
areas previamente estabelecidas. A 
mudança de função de certosseto- 
res urbanos ou a deterioração de 
suas construções têm propiciado 
remanejamentos urbanos aos quais 
o setor privado é sensível. Esta ope
ração induz alterações no uso e no 
valor do solo, na paisagem urbana, 
propiciando a reserva de áreas para 
fins institucionais, estrutura viária 
e áreas verdes.

A geração e distribuição de ener
gia eletrica, água e outras redes de 
infra-estrutura são, por vezes, es
senciais para programas de indu
ção de implantaçao industrial. Da 
mesma forma, a implantação ou 
melhoria de certos serviços, nota- 
damente telefonia, ensino e saúde 
pública, pode induzir rapidamente 
a instalação de indústrias que op
tem por determinados centros, 
numa mesma região.

Estes métodos de planejamento 
urbano têm se desenvolvido, no 
Brasil, graças à fertilidade do fenô
meno de urbanização e à preocupa
ção metodológica de alguns profis
sionais.

Problemas como a implantação 
de planos, a institucionalização do 
urbanismo e a participação demo
crática nas decisões sao tarefas que 
ainda exigem equacionamento mais 
adequado.

Aspectos históricos

O urbanismo comparece como 
preocupação e prática nos textos 
mais antigos e nos restos arqueoló
gicos. O cuidado com o desenho 
urbano, já  na Antiguidade, ultra
passava a mera defesa contra ani
mais, intempéries e inimigos. A se
leção de localizações e critérios 
volumétricos determinou planos, 
projetos e realizações de cidades 
destinadas a hospedar os poderes 
divinos e seus sacerdotes, tanto nas 
acrópoles gregas como nas cidades 
maias. (Na América Latina, são 
importantes as amostras urbanísti
cas das culturas pré-colombianas.) 
Já  as cidades medievais européias 
adquiriram, através de lento cresci
mento, plano e caráter extrema
mente típicos, com pouca interven
ção de desenho urbano prévio, o 
qual freqüentemente se limitava às 
fortificações.

Durante a Renascença*, na 
época do mercantilismo* e das 
grandes navegações, revelaram-se 
preocupações utópicas no redese
nho de cidades que pudessem me
lhor corresponder à abertura de 
conceitos e conhecimentos univer
sais característicos de cada época. 
Entretanto, foi a rápida urbaniza- 
ão européia e norte-americana em 
o a parte decorrente das necessida

des de mão-de-obra da Revolução

Industrial*, que ocasionou a cres
cente preocupação com o destino 
das cidades e o desenvolvimento da 
teoria urbanística.

São do século XIX as teoriza
ções e os planos das primeiras ci
dades industriais, das cidades-jar- 
dim e também dos remanejamentos 
urbanos. Na época, destacaram-se 
particularmente as obras e realiza
ções de Haussmann* (redesenho de 
Paris), W. Morris*, Ebenezer Ho
ward (1850-1928)e Patrick Geddes 
(1854-1932).

No início do século XX, arquite
tos utopistas como o francês Tony 
Garnier* (cidade industrial) e o ita
liano Sant’Elia* (cidades futuristas) 
promoveram inovações na teoria 
urbanística, gue sofreu realmente 
uma renovaçao conceituai com Le 
Corbusier. Foi ele quem inspirou a 
Carta de Atenas, firmada por co
nhecidos arquitetos europeus 
(1933). Essa C arta fixava posições 
que seriam aprofundadas e a defini
ção das quatro funções urbanas, ou 
seja: trabalhar, habitar, circular e 
recrear-se.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, surgiram novas experiências 
urbanísticas, entre as quais as cida
des novas da Inglaterra, objeti
vando uma descentralização de nú
cleos urbanos; as teses e planos de 
Buchanan; as teorias de desenvol
vimento contínuo de Doxiadis; a 
relação entre arquitetura e urba
nismo de Bakemma e de Candilis; 
as propostas de utopistas como 
Iona Friedman; as proposições de 
Kenzo Tange*; e as cidades de de
senho global como Chandigarh

(Le Corbusier) e Brasília* (Lúcio 
Costa).

O desenho urbano chegara ao 
Brasil com os portugueses e holan
deses, através de conceitos e nor
mas rígidas para a fundação e de
fesa de cidades coloniais. Porém, a 
rápida urbanização e adaptação a 
condições inteiramente novas fize
ram surgir cidades espontâneas, 
sem planejamento.

Planejamento brasileiro

No século XX, o planejamento 
urbano brasileiro pode ser agru
pado em três fases. A primeira é 
caracterizada por exemplos isola
dos de incorporação de desenhos e 
teorias européias. É o caso do 
plano da cidade de Belo* Hori
zonte, realizado em 1897 pelo en
genheiro Aarão Reis (1853-1936), 
com suas parisienses confluências 
estrelares de vias; do plano de 
Goiânia* (1936), do arquiteto 
Atílio Correa Lima (1901-1943), 
com sua divisão entre pedestres e 
veículos e áreas verdes nos miolos 
de quadras residenciais; ou, ainda, 
do plano de avenidas do engenheiro 
Prestes Maia (1895-1965) para São 
Paulo, desenho rádio-concêntrico 
de avenidas circulares.

A segunda fase poderia ser ca
racterizada por planos elaborados 
na década de 1950, pelos arquitetos 
gaúchos Demétrio Ribeiro, E. 
GraefT (1921- ) e Edvaldo 
Paiva para Caxias do Sul, Floria
nópolis*, Blumenau e outras cida
des. Nesses planos, o grupo reve
lava uma orientação metodológica

O utopista Sant'Elia fez propostas 
inovadoras como a "Cidade Nova".

nova, adequada às condições das 
cidades brasileiras. São também 
significativas as análises urbanísti
cas do arquiteto L. Saia, para 
Goiânia e outras cidades, além dos 
desenhos urbanos para os aterros 
do centro do Rio de Janeiro, gue 
foram realizados por Afonso Reidy 
(1909-1964) e outros.

A terceira etapa surgiu na dé
cada de 1960, com a subita cons
cientização dos graves problemas 
ocasionados por anos de intensa 
urbanização e metropolização. O 
plano de Curitiba* e o de Joinville 
(Wilheim-Serete, 1964) foram os 
primeiros a equacionar alguns mé
todos e aspectos considerados no
vos : análise de estruturas e de siste
m as de vida*; zoneamento por 
predominância; criação de grupos 
de profissionais; locais para acam
pamento; institucionalização do 
processo contínuo de planeja
mento; indução de transformações 
físicas provocadas por ações so
ciais ou econômicas e vice-versa; 
proposta de algumas soluções no
vas em infra-estrutura; etc.

Com o resultado dessas expe
riências, foi criado no ano de 1964 
o Serfhau (Serviço Federal de Ha
bitação e Urbanismo), que procu
rou sistematizar e normalizar a ela
boração de planos urbanos, 
promovendo seu financiamento 
mediante recursos do Banco N a
cional de Habitação.

VEJA TAM BÉM : Brasília; Ci
dade; Metrópole: Urbanismo.



364 Planeta

Planeta

O sistema solar é formado pelo 
astro central, nove planetas, 33 sa
télites conhecidos, cerca de 2 500 
asteróides* com diâmetro de 1 a 
600 km e um número indefinido de 
cometas e meteoros. Todos os mo
vimentos que ocorrem no sistema 
solar —  os dos planetas e asterói
des girando em torno do Sol*, dos 
satélites em torno de seus planetas, 
etc. —  são governados pela lei da 
gravitação*. Dela decorre o fato de 
as trajetórias descritas pelos astros 
serem seções cônicas: elipses 
quando a trajetória é fechada — 
caso dos planetas e seus satélites 
—  e hipérboles ou parábolas 
quando ela não o é — caso dos co
metas não periódicos.

O principal corpo do nosso sis
tema solar é o Sol, que concentra 
99% da massa total; é a fonte de 
energia para todos os processos 
que ocorrem no sistema.

A observação do céu mostra que 
os astros, na sua imensa maioria, 
mantêm-se praticamente imóveis 
uns em relação aos outros. São as 
estrelas*, cnamadas “fixas” por 
essa razão.

Os planetas, entretanto, não obe
decem a essa uniformidade: mo
vem-se com relação às estrelas. Ao 
contrário dessas, eles são quase 
desprovidos de cintilação; seu bri
lho é firme, e por vezes colorido.

Com a invenção do telescópio*, 
verificou-se que os planetas estão 
muito mais próximos da Terra* 
que as estrelas. Essa conclusão ba
seou-se no fato de que, ao telescó
pio, eles se apresentam como dis
cos, cujos diâmetros são tanto 
maiores quanto maior é o poder de 
aumento do instrumento ae obser
vação, o que não acontece com as 
estrelas.

A constatação do heliocentrismo 
a partir do século XVII atribuiu 
aos planetas seu estatuto de astros 
semelhantes à Terra e que mantêm 
com o Sol o mesmo tipo de relação 
que ela.

A questão das origens

O sistema solar apresenta uma 
série de regularidades que podem 
ser reunidas em quatro grandes 
grupos. Primeiramente, todos os 
planetas giram em torno do Sol no 
mesmo sentido, descrevendo órbi
tas elípticas de pequena excentrici
dade e situadas aproximadamente 
no mesmo plano (com diferenças 
de alguns graus). Os sentidos de ro
tação dos planetas em torno de 
seus próprios eixos —  bem como 
a rotaçao solar —  são também 
concordantes com as revoluções 
orbitais.

Além disso, as órbitas planetá
rias desviam-se poucó do plano 
equatorial solar (que passa pelo 
centro do Sol e é perpendicular a 
seu eixo de rotação).

Em segundo lugar, as distâncias 
dos planetas em relação ao Sol 
obedecem, com exceção apenas de 
Netuno* e Plutão*, à chamada Lei 
de Bode*: tomando como unidade

Tabelas especiais permitem prever as dimensões com que os planetas apareceriam ao telescópio. Acima, todos 
eles estão representados duas vezes para mostrar as dimensões que apresentariam à mínima ou à máxima distância 
da Terra. A linha inferior na ilustração representa a circunferência da Lua, como dado comparativo.

Saturno
Urano
Netuno

247,02Plutão

Densidade
(g/cm1)

Massa 
(Terra =  1)

Lei de Bode ao Sol 
(OA)

Satélites ano
(anos terrestres)

Inclinação do eixo

23°27'
24°(25°)

Terra
Marte
Asteróides
Júpiter 1.3 318,0

Mercúrio
Vênus

2.805 (m édia)
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Com altitude de até 200 metros, uma planície forma-se por sedimentação.

a distância da Terra ao Sol (deno
minada astronômica, ou UA), a 
distância rndo n-ésimo planeta ao 
astro central é dada aproximada
mente por

(r„ =  0,4 +  0,3 (2)"-2, 
convencionando-se que para n =  1 

a segunda parcela do segundo 
membro é nula. O cinturão de aste- 
róides cjue existe entre Marte* e Jú
piter* é considerado também como 
planeta (na verdade, parece prová
vel que ele se tenha formado a par
tir da desagregação de um planeta 
originalmente situado entre aqueles 
dois).

A expressão acima não parece 
ser apenas acidental, pois há evi
dências de que a Lei de Bode vale 
também ao considerarem-se as dis
tâncias dos satélites de seus respec
tivos planetas.

O terceiro grupo de regularida- 
des observado no Sistema Solar re
fere-se à densidade e massa dos 
planetas: enquanto Mercúrio*, Vé
nus*, Terra e Marte possuem pe- 

uenas massas e elevadas densida- 
es, Júpiter, Saturno*, Urano* e 

Netuno têm massas elevadas e bai
xas densidades. Plutão é uma exce
ção, pois apresenta massa inferior 
a da  Terra e uma densidade cerc.a 
de dez vezes maior.

Finalmente, quase toda a ro ta
ção do Sistema —  medida pelo 
momento angular — está concen
trada nos planetas e seus satélites, 
ao passo que o Sol engloba quase 
toda sua massa (conservação do 
momento angular).

Essas regularidades fornecem al- 
umas pistas sobre as origens do 
istema Solar. Muitas das inúme

ras teorias sobre o assunto concor
dam em um ponto: o Sistema teria 
se originado de uma massa gasosa

inicial em rotação, a partir da qual 
volumes menores de gás se conden
saram para constituir os planetas, 
enquanto a maior parte da massa 
permaneceu no centro, dando lugar 
ao Sol. Contudo, esse é pratica
mente o único ponto de contato en
tre as teorias.

De fato, nenhuma delas conse
gue, a partir de um mecanismo 
físico, explicar de uma só vez todas 
as características do Sistema. As
sim, se uma teoria dá conta razoa
velmente das distribuições de 
massa e momento angular entre o 
Sol e os planetas, deixa, no entanto, 
de explicar as pecularidades das 
densidades desses astros.

A especulação sobre a gênese e 
desenvolvimento do Sistema Solar 
deve levar em conta uma variedade 
muito grande de aspectos do com
portamento da matéria e da ener
gia, tanto no que se refere ao muito 
grande quanto ao muito pequeno. 
Dessa forma, são chamadas a in
tervir a teoria da relatividade* ge
neralizada, a mecânica estatística, 
a física do plasma*, a física nu
clear, a física de radiações, etc. As
sim, a escassez de informações 
alia-se à complexidade dos fenôme
nos e seu inter-relacionamento para 
tornar a astrofísica* e a cosmogo
nia* dois dos mais difíceis ramos 
da ciência moderna.

Devido à lei da gravitação uni
versal, os planetas obedecem, em 
seu movimento, às três leis de Ke- 
pler*, em particular à terceira: os 
quadrados dos períodos de revolu
ção dos planetas em torno do Sol 
estão entre si como os cubos de 
suas distâncias médias a este astro. 
Dessa maneira, quanto mais dis
tante do astro central um planeta 
estiver, mais longo será seu período

de revolução, ou seu ano. Mercú
rio, por exemplo, tem um ano equi
valente a 8 8  dias terrestres, ao 
passo que para Plutão esse período 
de tempo e de 247 anos terrestres. 
Já  o período de revolução de cada 
planeta em torno de seu próprio 
eixo não parece obedecer a nenhum 
padrão de regularidade.

A rotação própria de um planeta 
tem grande importância na caracte
rização de seus aspectos superfi
ciais, principalmente para aqueles 

ue se encontram mais próximos 
o Sol. Assim, Mercúrio e Vênus, 

que praticamente voltam a mesma 
face para o Sol, apresentam tempe
raturas superficiais extremamente 
altas nessa face, em contraposição 
a temperaturas muito baixas na 
face oposta.

As condições de temperatura são 
também reguladas pela presença ou 
ausência de atmosfera. Mercúrio, 
que a possui muito rarefeita, e que 
recebe, em seu periélio, dez vezes 
mais energia solar que a Terra, tem 
uma temperatura de 300 a 400° C 
na face iluminada, e inferior a 
100° C na face escura.

Em Marte, a presença de uma at
mosfera rarefeita — composta de 
80% de gás carbônico e 2 0 % de 
oxigênio, vapor de água e outros 
gases —  alia-se à rotação do pla
neta para proporcionar temperatu
ras diurnas de 30 a 35° C em certas 
zonas equatoriais; mas, à noite, es
sas regiões são muito frias —  com 
temperaturas características dos 
pólos terrestres — , pois a atmos
fera não fornece um cobertor” su
ficientemente denso para impedir a 
irradiação rápida do calor absor
vido pelo terreno durante as horas 
iluminadas.

VEJA TAM BÉM : Asleróides; A s 
trofísica: Astrometria: Astronomia; 
Cosmogonia; Júpiter; Marte; Mer
cúrio; Netuno; Plutão: Satélite; Sa
turno; Sol; Terra; Urano; Vênus.
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Embora, aparentemente, seja 
difícil caracterizar com exatidão as 
diferenças entre planícies e planal
tos, há, no entanto, dois aspectos 
fundamentais que os distinguem. 
As primeiras, em altitudes que vão 
até 2 0 0  m acima do nível do mar, 
têm seus terrenos formados pela se
dimentação de materiais trazidos 
de locais mais elevados. Ao contrá
rio, nos planaltos, predominam os 
terrenos erodidos e mais elevados.

Tipos de planícies
Quanto à origem de seus terre

nos, as planícies dividem-se em 
costeiras (ou marinhas), aluviais, 
de arrasamento e de pe  de monte. 
As planícies costeiras (baixadas li- 
toraneas brasileiras, por exemplo) 
são formadas por levantamentos da 
plataforma continental ou dos ter
raços de abrasão. As planícies alu
viais são constituídas pela deposi
ção de sedimentos trazidos por 
rios, mares e lagos rasos, como a 
enorme planície Amazônica e a do 
Rio Pó (norte da Itália). As planí
cies de arrazamento são antigos re
levos montanhosos que, pela ero
são, chegaram quase ao nível do 
mar. As planícies de p é  de monte 
são aquelas cujo terreno é formado 
pelo acúmulo de material detrítico, 
nas proximidades das cadeias de 
montanhas.

As planícies, de grande impor
tância para a vida humana, apre
sentam-se mais densamente povoa
das do que os planaltos.

Seus solos férteis prestam-se 
grandemente à agricultura e à pe
cuária.

O delta do rio Nilo, em torno do 
qu a lse  desenvolveu a economia da 
região, é um exemplo bem carac-

□  □ □
Mercúrio 9 Vênus <f Marte

O brilho dos planetas varia de acordo com sua distancia em relaçio ao Sol. 
Acima, sete deles estão representados com as mesmas dimensões.
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terístico da importância das planí
cies para o homem.

O relevo brasileiro apresenta 
quatro grandes grupos de planícies, 
que ocupam 40,76% da area total 
do País: a Amazônica, a do Panta
nal, as Costeiras e as planícies alu
viais de compartimento de pla
nalto.

A planície Amazônica ocupa um 
uarto da área total do País: 2 mi- 
ões de km 2. Limita-se com o pla

nalto das Guianas, ao norte; o pla
nalto Brasileiro, ao sul; e a 
cordilheira dos Andes, a oeste. De 
clima equatorial superúmido e sub
metida a temperaturas elevadas, os
tenta uma vegetação densa e luxu
riante. É uma região bem pouco 
povoada, mas de importância eco
nômica fundamental por suas ri
quezas naturais.

A planície do Pantanal pertence 
ao conjunto das planícies centrais 
sul-americanas (planícies Chaco-

fiampeanas), limitando-se, na parte 
este, com os rebordos do planalto 

Brasileiro. Cerca de metade de seus 
250 000 km 2  é ocupada pelos pan
tanais (áreas inundadas pelas 
cheias do rio Paraguai). A princi
pal atividade economica da região 
e a pecuária* extensiva de gado bo
vino.

As planícies Costeiras ocupam 
toda a faixa litorânea do País, de 
norte a sul. São formadas pela de
posição marinha e continental, 
apresentando larguras amplas em 
alguns pontos e estreitas em outros. 
Algumas, como as do litoral do 
nordeste e da Baixada Fluminense, 
são áreas de considerável desenvol
vimento econômico e industrial.

Apesar de não apresentarem 
continuidade espacial, as planícies 
aluviais de compartimento de_ pla
nalto são da maxima importância 
econômica e humana. Seu solo 
presta-se muito bem à agricultura 
e, normalmente, abrigam vilas e ci
dades. A principal delas, no pla
nalto do sudeste4  do Brasil, é o tre
cho paulista do vale do Paraíba, 
onde se cultivam arroz e hortaliças.

VEJA TAM BÉM : Planaltos; R e
levo.

Plantas
Carnívoras

O comportamento entomófago 
(do grego éntomos = insetos, e fa- 
gein =  comer) de certas plantas foi 
constatado no século XIX, por 
Charles Darwin*. Estas plantas, 
que capturam e digerem (ou conso
mem com ajuda de bactérias*) inse
tos*, artrópodes*, nematodos*, pe
quenos crustáceos* e outros 
animais, foram denominadas “ in
setívoras” , ou “carnívoras”. No en
tanto, poderiam teoricamente viver 
sem essa “ caça”, pois são capazes 
de produzir seu próprio alimento 
através da fotossíntese*.

Para capturar os insetos, algu
mas plantas formam um tipo de 
urna, o ascídio, forrada interior
mente por pêlos glandulares. Acu
mulam água libertada por si mes
mas, na qual os insetos que são 
aprisionados se afogam e se desfa
zem. É o método característico das 
nepentáceas e sarraceniáceas. Ou
tras —  como a drósera e a pinguí- 
cula —  formam substâncias visco
sas que retêm a presa. As partes 
albuminosas (proteínas* simples) 
do inseto são digeridas por meio de 
fermentos peptogenos (que aumen
tam a produção de enzimas*, facili
tando o processo de digestão).

Há folhas que se fecham brusca
mente quando tocadas em suas pe
quenas cerdas superiores. As duas 
metades da folha aproximam-se, 
entrecruzando as cerdas, e o inseto 

. fica aprisionado. Esse processo de 
fechamento — característico da 
Dionaea (a “papa-moscas”) e da 
Aldrovanda  —  ainda não está to
talmente esclarecido: o mais prová
vel é que a irritação causada pelo 
contato diminua repentinamente a 
turgescência (grau de pressão do 
líquido na célula vegetal) dos teci
dos superiores, sobretudo junto à 
nervura central.

Com isso, desaparece o equilí
brio entre o tecido superior e o infe
rior (que, não encontrando resistên-

Drosera spatulata Sarracenia flava

Com enorme Area, a planície Amazônica destaca-se no relevo brasileiro. Pinguicula vulgaris

Drosera rotundifolia Utricularia major

Nepenthes Dionaea muscipula

Darlingtonia calitomica
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cia,- distende-se e fecha a folha).
Embora esses processos_ sejam 

muito parecidos com os fenômenos 
nervosos de organismos animais, 
continuam sendo objeto de estudos 
dos biólogos.

Existem inúmeras espécies de 
plantas insetívoras espalhadas por 
todos os continentes. As principais 
são:

DRÓSERA — Seu nome veio 
do grego drósos = “gota”. Tem fo
lhas constituídas por um grande pe- 
cíolo, em cuja ponta há  prolonga
mentos avermelhados que se
gregam uma substância viscosa, 
na qual os insetos ficam presos, en
quanto os tentáculos se fecham. 
Esse visco contribui também para 
a digestão, pois contém enzimas. 
As partes indigeríveis são levadas 
pelo vento, quando a folha se abre. 
Existem muitas espécies nas cerca
nias de São Paulo.

SARRACÊNIA — São herbá
ceas e podem ser cultivadas em es
tufas. A parte inferior de suas fo
lhas transforma-se em tubo-ascídio. 
A parede externa apresenta um 
néctar adocicado, que atrai as pre
sas e leva-as a escorregarem da 
borda superior da folha para den
tro, de onde não podem sair devido 
aos pêlos rígidos. São encontradas 
nas zonas palustres do leste da 
América do Norte.

PINGUICULA VULGARIS — 
Apresentam sensibilidadeincomum. 
Suas grandes folhas de bordas en
roladas dispõem-se em roseta; 
quando um inseto pousa, fica co
lado e tentando libertar-se sacode 
as folhas, excitando a planta, que 
então o envolve. Costuma crescer 
em pântanos^ e outros lugares úmi
dos das regiões montanhosas euro
péias.

UTRICULARIA —  É uma 
carnívora aquática subdividida em 
cerca de 250 espécies. Forma um 
utrículo (vesícula) fechado por uma 
válvula. Na abertura do utrículo há 
pêlos rígidos que, tocados por lar
vas ou crustáceos (por exemplo), 
abrem, por deslocamento, uma vál
vula da planta. Isso provoca um 
pequeno redemoinho que arrasta o 
animal para dentro da vesícula, 
onde é digerido. Glândulas existen
tes nas paredes internas da vesícula 
absorvem água continuamente. A 
diferença de pressão entre o meio 
exterior e o interior possibilita, as
sim, nova abertura da válvula ao 
mínimo toque. Essa espécie é en
contrada em geral nas represas de 
São Paulo.

DIONAEA — “Papa-moscas” é 
o nome vulgar dessa planta, que 
atrai os insetos com seu cheiro 
muito doce. As folhas são averme
lhadas, de bordas compostas por 
cerdas; quando o inseto toca uma 
dessas cerdas, as metades se fe
cham e só reabrem quando o inseto 
está totalmente digerido. Vive nos 
solos úmidos e musgosos da costa 
atlântica da América do Norte.

VEJA TAM BÉM : Flor; Nutrição 
Mineral■

O  termo plasma foi sugerido 
pelo físico norte-americano Irving 
Langmuir (1881-1957) para desig
nar o estado em que a m atéria se 
encontra na superfície de uma es
trela, numa faísca elétrica que atra
vessa um gás, na chama de um fós
foro, e assim por diante. A partir 
daí, foram imaginadas diversas de
finições para o termo, embora nem 
todas concordem. Em princípio, 
um plasma é um gás ionizado su
jeito à condição de ser eletrica
mente neutro do ponto de vista ma
croscópico.

Uma característica importante 
do plasma é o fato de apiresentar 
uma forte tendência a manter a 
neutralidade elétrica; assim, um ex
cesso de carga elétrica pode man 
ter-se apenas em pequenas regiões 
do gás ou durante intervalos de 
tempo muito curtos.

Alguns autores consideram essa 
peculiaridade como definição do 
plasma. Outros reservam o termo 
para designar gases em que o grau 
de ionização — a relaçao entre o 
número de átomos ionizados e o 
número total de átomos —  é má 
ximo, isto é, igual a 1 .

Qualquer que seja a definição 
utilizada, é muito conveniente pen
sar no plasma como o quarto es
tado da matéria, além do sólido, 
líquido e gasoso. Muitas das pro-

O estado de plasm a estaria presente nas estrelas e na cauda de com etas.

Plasma

priedades das mudanças de estado, 
calor de transformação, misturas 
de fase, etc. podem ser facilmente 
estendidas ao plasma. Contudo, 
existem duas diferenças importan
tes: a primeira é que o calor de 
transformação necessário para um 
gás passar ao estado de p lasm a tem 
ordem de grandeza muito maior 
que para as outras mudanças de es
tado; a segunda refere-se ao fato de 
que no plasma sempre há misturas 
de fases com constituintes dotados 
de temperaturas muito diferentes 
entre si, característica que não tem 
correspondente nos outros estados 
da matéria.

O plasma pode ser estudado a 
partir de dois pontos de vista dis
tintos, conforme se faça dele uma 
descrição microscópica ou macros
cópica. No primeiro caso, exami
na-se o comportamento de uma 
partícula ou de pequenos grupos de 
partículas, bem como os_ fenôme
nos associados às colisões entre 
elas. No segundo, o plasma é consi
derado como um fluido e, como tal, 
são nele pesquisadas a condução de 
eletricidade, a propagação ondula
tória, a instabilidade, a turbulência, 
e assim por diante.

O estudo macroscópico do 
plasma deu origem ao importante 
ramo da física que recebeu o nome 
de magnetofluidodinâmica.

As ondas no plasma

Uma das propriedades mais pe
culiares do plasma é que, ao con
trário dos gases comuns, ele é um

O plasma pode ser produ
zido de várias m aneiras. 
No bico de Bunsen, o ca
lor da com bustio  fornece  
energia para ionizar os 
átom os de combustfvel e 
com burente. No arco vol
taico (acim a), o plasm a é 
form ado pelos átom os  
dos gases do ar e dos e lé- 
trodos. Na centelha elé
trica entre dois pólos de 
cargas contrárias (ao 
lado) ele resulta da ioniza
ção dos átom os da nitro
gênio e de oxigênio.
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Provavelmente, a maior parte da matéria que constitui as nebulosas também se encontra em estado de plasma.

bom condutor de eletricidade; com 
efeito, um plasma totalmente ioni
zado apresenta, a alta temperatura, 
uma resistividade mais baixa que 
os metais mais condutores. Isso 
pode ser verificado facilmente si
tuando a chama de uma vela entre 
os pólos de um gerador eletrostá- 
tico; a faísca salta antes que a dife
rença de potencial entre os pólos 
alcance o valor necessário para a 
descarga ocorrer na ausência da 
chama.

Um plasma cede continuamente 
energia ao meio ambiente, sob 
forma de ondas eletromagnéticas 
(luz, calor, raios X, raios ultravio
leta, etc.); assim, para que a massa 
ionizada permaneça como plasma, 
é necessário que receba energia sob 
alguma forma. Do contrário, os 
eletrons livres recombinar-se-iam 
com os íons, voltando a formar 
átomos ou moléculas neutros e es
táveis, dando lugar a matéria em 
nível maior de organização. Na 
verdade, por efeito da elevada agi
tação em que as partículas se en
contram no plasma, os íons e elé
trons estão incessantemente se 
recombinando; entretanto, ainda 
devido à agitação, eles permane
cem associados apenas durante in
tervalos de tempo extremamente 
curtos. Esse processo de combina
ção e dissociação é responsável 
pela emissão de radiação por parte 
do plasma.

Os três mais importantes meca
nismos de produção de radiação no 
plasma são a colisão de elétrons 
com íons (Bremsstrahlung), a inte
ração entre elétrons animados de 
velocidades relativísticas e a coli
são entre elétrons e partículas que 
estejam muito ionizadas.

Um tópico intimamente ligado 
às instabilidades do plasma refe
re-se aos diferentes tipos de ondas 
que podem atravessar a massa ioni
zada. O assunto é bastante com
plexo, principalmente quando o 
plasma se encontra imerso em um 
forte campo magnético externo. 
Quando é este o caso, tais ondas 
podem ser grosseiramente separa
das em três classes.

A primeira engloba as chamadas 
“ondas eletrostáticas” , que são ca
racterizadas pelo fato de haver uma 
separação significativa de cargas, 
como resultado do movimento das 
partículas ao sabor da onda. Esta 
pode assim ser subdividida em uma 
sucessão de camadas alternada
mente positivas e negativas. Dessas 
ondas existem duas variedades: a 
onda eletroacústica, na qual o mo
vimento predominante e dos elé
trons (o que corresponde a uma 
onda de alta freqüência); e a onda 
iônica, em que o movimento dos 
íons predomina (baixa freqüência).

A segunda classe de ondas que 
podem atravessar um plasma não 
envolve separação de cargas, mas 
movimento conjunto e na mesma 
direção de partículas positivas e ne
gativas. Outra vez, há aqui duas 
variedades de ondas. Em uma de
las, a perturbação se propaga se
gundo as linhas de força do campo 
magnético (onda de Alfvén); essa 
onda pode ser considerada como 
uma oscilação das linhas de força 
do campo magnético, visualizadas 
como cordas vibrantes que arras
tam o plasma. Na outra, a onda

viaja perpendicularmente às linhas 
de força do campo magnético; 
comporta-se de modo semelhante 
às ondas sonoras no ar, sendo, por 
esse motivo, denominada onda 
magnetoacústica.

Finalmente, a terceira classe de 
perturbações que se propagam no 
plasma não envolve separação de 
cargas nem movimento significa
tivo das partículas: trata-se sim
plesmente das chamadas ondas* 
eletromagnéticas.

A divisão nessas três classes, no 
entanto, é válida apenas quando a 
onda viaja perpendicular ou parale
lamente às linhas de força do 
campo magnético. Se a propagação 
é oblíqua a tais linhas de força, a 
onda aparece como uma mistura 
dos três tipos.

Garrafas magnéticas, a solução

Uma das questões mais interes
santes da física do plasma liga-se 
à possibilidade de confinar um 
plasma a uma certa região do es
paço sem a intervenção de paredes 
sólidas, através da utiliíação de 
“garrafas magnéticas” . Isso resol
veria alguns problemas importan
tes, como por exemplo a realização 
de reações controladas de fusão nu
clear. Quando dois átomos de hi
drogênio se juntam  çara formar um 
átomo de hélio, há liberação de 
enormes quantidades de energia*. 
Esse fato é aproveitado nas bom
bas* de hidrogênio (bombas H), 
nas quais a reação nao é contro
lada. A construção de reatores* ter
monucleares é dificultada pela im
possibilidade de manter confinado 
o plasma que se forma na reação 
de fusão.

De fato, tal plasma encontra-se 
a temperaturas de centenas de mi
lhões de graus Celsius, sendo, por
tanto, impossível mantê-lo no inte
rior de qualquer recipicntc m a te ria l

Acredita-se que as manchas e protuberâncias solares (matérias em estado 
de plasma) sejam as regiões do Sol sob mais intenso campo magnético.
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existente, que se volatilizaria ins
tantaneamente.

O campo magnético necessário 
para formar uma “garrafa magné
tica” capaz de conter o plasma ter
monuclear deve ser extremamente 
intenso, o que aponta para a cons
trução de imãs supercondutores 
mantidos a temperaturas próximas 
do zero absoluto (— 273° C).

A regra e não a exceção

A astrofísica* é um campo em 
que os três estados “convencio
nais” da matéria —  sólido, líquido 
e gasoso —  são exceção. Como 
campos magnéticos extremamente 
elevados estao com freqüência as
sociados ao plasma astrofísico, os 
fenômenos a eles pertinentes po
dem ser descritos em_certa medida 
a partir de observações realizadas 
em laboratório.

No Sol*, por exemplo, que pode 
ser considerado uma estrela típica, 
praticamente toda a matéria encon
tra-se não só ionizada como tam 
bém os átomos perderam todos 
seus elétrons, restando apenas os 
núcleos.

Trata-se, portanto, de um 
plasma alimentado pelas reações 
termonucleares que ocorrem em 
seu interior. As manifestações 
desse plasma na fotosfera solar — 
isto é, a parte visível —  são muitas.

As manchas solares nada mais 
são que regiões do plasma em que 
um campo magnético muito in
tenso se mantém por longos espa
ços de tempo. Sua periodicidade — 
elas crescem e decrescem em nú
mero e extensão, em períodos de 
onze anos —  está provavelmente 
ligada ao movimento de ondas de 
Alfvén ou a algum fenômeno com 
elas relacionado. Por outro lado, 
uma parte significativa da radiação 
emitida pelas manchas parece estar 
na forma de ondas de plasma.

Na cromosfera e na coroa sola
res, por sua vez, os fenômenos da 
física do plasma são ainda mais 
evidentes: as protuberâncias sola
res assemelham-se de certa forma a 
descargas elétricas em gases ioni
zados — apesar de, quantitativa
mente, a analogia não se sustentar 
— sendo certamente relacionadas 
com o comportamento do plasma 
em campos magnéticos (no caso, 
originados pelas manchas). Além 
disso, na atmosfera solar a tempe
ratura cresce com a distância em 
relação ao centro, alcançando 1 

milhão de graus Celsius na coroa; 
isso indica que a energia é trans
portada por ondas de plasma.

A Terra é envolvida por cam a
das de plasma —  os cinturões de 
Van Allen — , capturadas por seu 
campo magnético. Ê provável que 
todos os planetas dotados de cam 
pos magnéticos possuam cinturões 
semelhantes, mas a única evidência 
positiva nesse sentido é fornecida 
por Júpiter.

A cauda dos cometas é também 
formada por plasma, assim como 
parte das nebulosas gasosas.

VEJA TAM BÉM : Astrofísica; 
A  tomo; Combustão; Matéria, Es
tados da; Oscilação Eletromagné
tica; Raios Cósmicos.

Plástica, 
Cirurgia

Cirurgia plástica é um ram o da 
cirurgia* geral que tem por finali
dade moldar e corrigir deformida
des do corpo humano, restabele 
cendo sempre a função afetada. As 
primeiras referências a essa espe
cialidade encontram-se nos papiros 
de Ebers, que datam de cerca de 
3 500 a.C., revelando que naquela 
época os egípcios já  praticavam os 
transplantes de tecidos. Outro pa
piro, datado de 2 200 a.C., refere-se 
a operações plásticas de nariz, lá
bios, “receitas para transformação 
e embelezamento da pele” e, inclu
sive, “receita para transformar um 
velho em moço”.

O livro sagrado dos hindus —  o 
Susruta, misto de compêndio reli
gioso e científico, cuja publicação 
aata  de cerca de 2 000 a.C —  faz 
referências aos Koomas, casta que 
se dedicava à difícil arte de recons
trução de narizes, lábios e orelhas 
decepadas como castigo. Isto era 
feito logo após o cumprimento da 
lei. Contam os velhos textos que o O modelo em gesso serve para orientar o trabalho do cirurgião plástico.

Rei Ghoorka, depois de derrotar e 
ocupar cidades inimigas, mandava 
decepar todos os narizes dos ho
mens, com exceção das crianças e 
músicos de instrumentos de sopro. 
Uma daquelas cidades ficou 
mesmo conhecida como “cidade 
dos narizes cortados”. Entre os an
tigos egípcios, gregos e romanos, 
era permissível, em tempo de paz, 
a mutilação imposta aos transgres
sores não só das leis vigentes como 
da própria honra conjugal. Assim, 
podiam as adúlteras serem punidas 
pelos maridos com a amputação do 
nariz.

Hipócrates*, considerado “ pai 
da medicina”, além de outros con
selhos médicos, recomendava 
sempre a correção imediata do na
riz fraturado a fim de que pudes
sem ser evitadas “deformidades 
posteriores”.

Os primeiros registros

É a Celsus (53 a.C.-7 d.C.) que 
se pode chamar de “pai da cirurgia 
plástica” . Em sua obra, estuda di
versos problemas de deformidades 
e descreve métodos para reparação 
de narizes, lábios e orelhas com re
talhos de pele deslizados das vizi
nhanças da  lesão.

Só no Renascimento as corre
ções cirúrgicas de defeitos físicos 
seriam novamente praticadas. As
sim, nos séculos XV e XVI, há ten
tativas de reconstrução de narizes 
destruídos por lepra e sífilis que na 
época faziam milhares de vitimas 
no sul da Europa. Mas foi Gaspare 
Tagliacozzi (1546-1599), professor 
de anatomia em Bolonha, o pri
meiro a descrever cientificamente o 
método italiano de reconstrução 
nasal, na obra Da Cirurgia dos 
Mutilados por Enxerto, conside
rado o primeiro livro de cirurgia

c r

Em "De Curtorum Chirurgia per Insitionem ", G. Tagliacozzi descrevia seu 
sistema de contenção na plástica nasal obtida de um retalho do braço.
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A rinoplastia é quase sempre estética. A correção do nariz giboso elimina a exuberância através de incisão no vestí
bulo nasal. (À esquerda, traçado de correção; no centro, nariz de frente; à direita, corrigido.)
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Reconstruindo, reparando ou amoldando partes físicas a padrões estéticos convencionais, a operação plástica pode 
corrigir deformidades de origem traumática e defeitos congénitos. (Correção de queixo saliente.)

Plásticos

plástica, publicado em 1597, em 
Veneza. Visto pelos religiosos da 
época como agente do demônio, 
Tagliacozzi foi perseguido pela In
quisição*, seu corpo enterrado em 
lugar desconhecido e seus traba
lhos completamente destruídos.

A cirurgia plástica tomou novo 
impulso no princípio do século 
X IX , quando ressurgiu o recurso 
dos transplantes, notadamente o 
enxerto de pele. Logo passaria a in
corporar novos métodos, táticas e 
recursos cirúrgicos até se indivi
dualizar como especialidade. O pri
meiro livro a utilizar a expressão 
“cirurgia plástica” foi escrito por 
Eduard Zeis e publicado em 1838, 
na Alemanha.

Várias sociedades de cirurgiões 
plásticos constituíram-se no mundo 
e foram depois reunidas sob a tu
tela da Confederação Internacional 
de Cirurgia Plástica, com congres
sos que se realizam em intervalos 
de quatro anos. Para adquirir o 
título de especialista em cirurgia 
plástica, são exigidos dois anos de

estágio em cirurgia geral e um em 
cirurgia reparadora.

A cirurgia plástica cuida da cor
reção dos defeitos ou deformidades 
de origem traumática (cirurgia re- 
construtora), dos defeitos congêni
tos, que aparecem ao nascimento 
(cirurgia reparadora), e dos defeitos 
de desenvolvimento que se eviden
ciam no decorrer dos anos (cirurgia 
estética).

Reconstrutora, reparadora, 
estética

Com o progresso, o aumento da 
demanda e a valorização da figura 
humana, grande número de cirur
giões plásticos passou a dedicar-se 
mais a correção dos defeitos estéti
cos, tendo surgido uma nova espe
cialidade — a cirurgia plástica es
tética. Esta foi oficialmente esta
belecida no ano de 1971, quando se 
realizou o Primeiro Congresso In
ternacional de Cirurgia Plástica 
Estética, no Brasil, patrocinado 
pela international Society of Aes

thetic Plastic Surgery, fundada em 
1970, em São Paulo.

Outras especialidades surgiram 
a partir da cirurgia plástica, como 
a cirurgia dos queimados” e a “ci
rurgia plástica de mão”.

As operações reparadoras mais 
comuns são as de fissuras faciais (lá
bio leporino e goela de lobo), agene
sia de orelha e hipospadia (ausência 
parcial ou total de uretra).

Dentre as cirurgias estéticas mais 
freqüentes contam-se a rinoplastia 
(estética do nariz), ritidoplastia (ci
rurgia de rugas), mamoplastias, 
dermolipectomias abdominais (di
minuição do volume abdominal), 
orelha de abano, etc.

Além dos transplantes de teci
dos, utiliza-se a cirurgia plástica de 
materiais aloplásticos (silicones e 
outros) para a reparação de volu
mes e contornos.

VEJA TAM BÉM : Cirurgia; M edi
cina.

De emprego cada vez maior, 
tanto em quantidade quanto em va
riedade, os plásticos sao substitutos 
economicamente vantajosos para 
produtos anteriormente extraídos 
da natureza. São utilizados na fa
bricação de adesivos, vernizes, tin
tas*, embalagens*, aparelhos do
mésticos e utensílios em geral. 
Encontram também vasto campo 
de aplicação em coberturas e reves
timentos para a construção civil, e 
em componentes os mais variados 
para a indústria dos transportes.

Termoplásticos e termofixos

Os plásticos são substâncias or
gânicas —  sintéticas ou naturais
—  que se prestam à moldagem. O 
nome mais correto para esses p ro 
dutos seria plastômeros (políme
ros* plásticos), diferenciando-os, 
com maior precisão, dos elastôme- 
ros (polímeros elásticos), como as 
borrachas*.

Há dois processos básicos de po- 
limerização para a sintetização de 
plásticos: condensação e adição.

Na condensação, os monomeros 
ligam-se entre si com eliminação de 
alguma substância —  normal
mente água. E o caso, por exemplo, 
do náilon 6 ,6 , obtido pela conden
sação da hexametilenodiamina 
com o ácido adípico.

Na polimerização por adição, as 
cadeias poliméricas formam-se sem 
eliminação de qualquer substância. 
Os monômeros que mais se pres
tam  a esse tipo de reação são os de 
cadeia insaturada. No processo de 
polimerização, as duplas e triplas 
ligações rompem-se para admitir a 
introdução de novas cadeias; os 
polímeros resultantes apresentam, 
assim, massa molecular múltipla 
da correspondente aos monômeros 
de partida. O polietileno e o cloreto 
de polivinila, por exemplo, são ob
tidos dessa forma, a partir respecti
vamente do eteno e do cloreto de 
vinila.

A formação de ligações transver
sais —  reticulação —  é conseguida 
pela policondensação, levando a 
polímeros bem estáveis. Há ainda 
a copolimerização, na qual o pro
cesso de multiplicação aas cadeias 
parte de um monômero funcional e 
de um monômero difuncional.

O tipo de molécula do polímero
—  linear ou tridimensional —  é fa
tor importante em seu comporta
mento térmico. Os polímeros de ca
deia linear têm a propriedade de, 
ao serem fundidos e depois resfria
dos, readquirirem a estrutura origi
nal; são os termoplásticos. Mas, 
quando a cadeia é tridimensional, 
a fundição do plástico e o posterior 
resfriamento produzem uma massa 
que não mais é passível de fundi
ção, sob pena de haver decomposi
ção: são os termofixos.

Os principais polímeros

Apesar de os plásticos serem co
nhecidos nos laboratórios químicos
desde meados do século XIX, foi
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Graças a seu grande desenvolvimento tecnológico, o plástico substituiu diversos materiais, com vantagens.

Devido a suas excelentes propriedades (leveza, resistência e versatilidade), o PVC tem diversas aplicações, como 
conexões hidráulicas (1); folhas de fita adesiva (2): encanamentos (3): e coberturas de telhado (4).

: I

somente no início do século XX 
que começaram a ser utilizados in
dustrialmente. Isso coincidiu com o 
desenvolvimento das pesquisas so
bre a polimerização, especialmente 
pelo químico belga Leo Hendrik 
Baekeland (1863-1944).

Foi ele o primeiro a criar um mé
todo prático de controle das rea
ções de polimerização, produzindo 
resinas plásticas em quantidades 
comercialmente vantajosas. Os 
plásticos passaram entao a consti
tuir fator econômico cada vez mais 
significativo.

O celulóide (nitrato de celulose), 
obtido sinteticamente desde 1869, 
apresentava o inconveniente de ser 
de difícil manuseio, devido à falta 
de estabilidade estrutural, que o fa
zia decompor-se quando exposto à 
luz e ao calor. Seguiu-se a criação 
da baquelite, em 1909, batizada em 
homenagem a Baekeland. O baixo 
custo de produção desse produto, 
aliado ã sua resistência aos esfor
ços mecâtiicos, ao calor e ao enve
lhecimento, logo fizeram dele maté
ria-prima para a fabricação de 
inúmeros utensílios.

O celulóide, que historicamente 
é o primeiro plástico obtido por 
sintetização artificial, tem sofrido 
baixa constante naj>rodução. Tra- 
ta-se de uma solução de nitrocelu- 
lose com 25 a 30% de cânfora ou 
outros plastificantes, que têm a fun
ção de fornecer tenacidade ao pro
duto final e agir como inibidores da 
degradação fotoquímica. No en
tanto, a facilidade de entrar em es
tado de combustão, como também 
instabilidade térmica, limita sua 
utilização.

A baquelite foi a primeira resina 
fenólica  obtida. Essas resinas, re
sultantes da condensação do fenol 
ou de seus derivados, caracteri- 
zam-se pelo baixo custo de produ
ção e pela alta resistência ao enve
lhecimento. São termofixas, e de 
emprego muito difundido: bons iso- 
lantes, resistem bem a esforços me
cânicos e à ação de ácidos e bases. 
Utilizadas nas indústrias elétrica, 
radiotécnica, telefônica, têxtil e 
química, as resinas fenólicas ser
vem também para a fabricação de 
tintas e vernizes.

Papel fundamental entre os plás
ticos é desempenhado pelas resinas 
vinílicas, por causa da grande va
riedade de empregos. Os membros 
mais importantes desse grupo são 
o cloreto de polivinila (PVC, do in
glês polyvinyl chloride), o acetato 
de polivinila (PVA, polyvinyl ace- 
tale)  e os copolímeros desses dois 
polímeros.

O PVC é a mais utilizada das re
sinas vinílicas; caracteriza-se por 
baixo custo, por ser isolante tér
mico e elétrico, pela facilidade de 
manuseio nas operações industriais 
e pela possibilidade de receber ou
tros produtos que melhorem suas 
qualidades. E assim usado em co
berturas para telhados, na confec
ção de tubulações para águas e es
gotos, de tubos protetores para fios 
elétricos, como revestimento de re
servatórios metálicos. Sua macro- 
molécula pode ser obtida pela po- 
liadição do cloreto de vimla, 
utilizando-se como catalisador o 
ácido clorídrico.

O PVA, por sua vez, é uma re
sina termoplástica transparente,



A facilidade com gue recebem 
pigmentos e sua resistencia à abra
são fazem com que sejam usadas 
na fabricação de laminados decora
tivos. No entanto, seu custo de pro
dução é muito alto.

Os acrílicos são obtidos pela po- 
limerização dos manômeros acríli
cos e metacrílicos. Deles existem 
três classes de resinas comercial
mente importantes: as poliacrílicas, 
as poliacrilonitrílicas e as polime- 
tacrílicas. As primeiras derivam da 
polimerização do ácido acrílico, 
sendo empregadas na fabricação de 
revestimentos, tintas, vernizes e pa
péis impermeáveis. As segundas re
sultam da polimerização da acrilo- 
nitrila, em emulsão ou solução 
aquosa. São usadas na fabricação 
de fibras com elevada resistência 
térmica, mecânica, à água, aos áci
dos e aos agentes biologicos. Com 
elas confeccionam-se também fi
bras têxteis, telas e filtros. Algumas 
fibras acrilonitrílicas são copolíme- 
ros, (orlon, acrilon) com pequenas 
quantidades de derivados vinilicos. 
Tais derivados têm a capacidade de 
dotar a fibra de melhor comporta
mento nos processos de tintura.

As resinas polimetacrílicas são 
obtidas da polimerização do meta- 
crilato de metila. Incolores e trans
parentes, são dotadas de elevada 
resistência mecânica, baixa densi
dade e notável resistência aos agen
tes químicos. São utilizadas nas in
dústrias de construção e de móveis, 
e constituem a matéria-prima para 
a confecyão de bijuterias e de vi
dros orgânicos de boas qualidades 
ópticas.

O polietileno é um termoplástico 
incolor, passível de ser moldado; 
forma-se pela adição do eteno sob 
altas pressões e em presença de oxi
gênio. Trata-se de ótimo material 
isolante, impermeável aos gases e 
resistente à oxidação e ao ataque 
químico. Sua maior aplicação é na 
confecção de folhas e películas 
para embalagens e coberturas.

O poliestireno é termoplástico 
obtido pela adição do estireno. O 
baixo custo de produção e a facili
dade de operaçao industrial justifi
cam seu emprego disseminado. En
tre as múltiplas aplicações estão o 
revestimento interno de câmaras 
frigoríficas, o revestimento de pare
des, a confecção de embalagens, 
isolantes e artigos domésticos. O 
polistireno emerge do processo de 
polimerização na forma de peque
nas esferas; estas podem ser trans
formadas em fibras orientadas, que 
apresentam maior flexibilidade e 
resistência mecânica.

Copolimerizado com outros mo- 
nômeros, o estireno pode ter me
lhoradas suas características, como 
por exemplo a resistência aos 
agentes químicos e ao calor.

O copolímero com alto teor de 
divinil-benzeno vem a ser uma re
sina termofixa cujo sal sódico é uti
lizado como resina catiônica no 
tratamento da água.

Resultante da policondensação 
de ácidos carboxílicos, os poliêste- 
res dividem-se em duas classes: sa
turados (e portanto termoplásticos) 
e insaturados (termofixos). São im
portantes para a fabricação de pelí
culas e de fibras têxteis de alta re
sistência. Estas últimas são 
empregadas principalmente na con-

As substâncias de plástico termofixo suportam um aquecimento de 130° C (à direita) sem alterar sua forma.

empregada na fabricação de adesi
vos e massas consumidos pelas in
dústrias de madeira, couro, papel, 
cerâmica e vidro. Sua resistência à 
ação da água e dos agentes atmos
féricos torna-o ideal para revesti
mentos em residências e na compo
sição de tintas. Sob a forma de 
emulsão, o PVA pode ser incorpo
rado a fibras têxteis, aumentando 
sua resistência.

Os copolímeros entre o acetato e 
o cloreto de vinila reúnem as quali
dades dos polímeros de ambós. De 
acordo com os teores de cloreto e 
acetato, o copolímero resultante 
apresenta em maior grau as carac
terísticas de um ou de outro. As re
sinas assim obtidas têm boa resis
tência aos agentes químicos 
(gualidade fornecida pelo cloreto), 
alta flexibilidade, e resistência me
cânica elevada (contribuições do 
acetato).

Dessa maneira, os copolímeros 
com maior teor em cloreto são 
mais resistentes aos ácidos* e bases 
e aos agentes atmosféricos, ao 
passo que aqueles com porcenta
gens maiores de acetato têm flexibi
lidade elevada. Entretanto, os co
polímeros vinilicos economica
mente mais importantes são os que 
apresentam alto teor de cloreto 
(85%), usados na  confecção de te
cidos químico-resistentes, etc.

As resinas poliamínicas exibem 
certas analogias com as fenólicas. 
São termofixas, sendo obtidas pela 
condensação do formaldeído com 
uréia ou melamina.

A polimerização por intermédio 
da ureia dá lugar a um plástico ino
doro, resistente à umidade e que al
cançou grande sucesso comercial 
devido à sua facilidade em ser tin
gido de cores delicadas. Suas apli
cações são múltiplas, passando 
desde a fabricação de botoes e mó
veis moldados até a confecção de 
partes de eletrodomésticos e outros 
utensílios que devem possuir resis
tência à umidade. Encontra em
prego também em compensados de 
madeira e em vernizes.

As resinas poliamínicas obtidas 
pela condensação do formaldeído 
com a melamina são mais resisten
tes à água, ao calor e aos agentes 
químicos; apresentam também 
maior transparência que as resinas 
com base na uréia.

Os móveis de plástico ampliaram o campo do desenho industrial. Em cima. 
elementos componiveis . de A. Castelli: embaixo, cadeira, de A. Rosselli.

Plásticos
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No processo de extrusáo (à esquerda), o plástico é fundido e forçado a passar através de orifícios, resfriando-se 
à salda. Na laminaçáo. é transformado em folhas planas, sendo finalmente estocado em forma de bobinas.

fecção de roupas, barracas, capas 
impermeáveis, agasalhos, etc. Os 
tecidos assim obtidos caracteri
zam-se pela facilidade de lavagem 
e por nao amarrotarem. As pelícu
las de poliéster são resistentes às 
umidades e ao calor, sendo usadas 
em embalagens, chapas fotográfi
cas e em transformadores e con
densadores elétricos, pois são bons 
isolantes.

Os poliésteres por sua vez for
mam três tipos de polímeros, dos 
quais os mais importantes são as 
resinas epoxídicas, que se caracte
rizam pela ligação epóxido pre
sente na cadeia principal (dois áto
mos de carbono unidos a um de 
oxigênio). Suas aplicações são nu
merosas: alta resistividade elétrica 
e térmica indicam-nas para a prote
ção de delicados aparelhos eletrô
nicos; a estabilidade estrutural e a 
tenacidade, para a fabricação de 
matrizes para estampagem metálica 
a frio; carregadas com materiais fi
brosos, adquirem características 
mecânicas semelhantes às do aço.

Os silicones são substâncias em 
que há alternância de átomos de 
silício e oxigênio, com substituintes 
orgânicos (por exemplo, radicais 
metílicos) ligados ao silício. Os sili
cones líquidos apresentam pequena 
variação de viscosidade com a tem
peratura e pequena tensão superfi
cial, sendo por isso empregados 
como lubrificantes. Os plásticos si- 
licônicos, por sua vez, são freqüen
temente aplicados em revestimen
tos nos quais é necessário manter 
estabilidade térmica; suas proprie
dades dielétricas permitem a utili
zação como isolantes, notadamente 
quando carregados com amianto, 
mica e fibra de vidro.

Os poliuretanos resultam da rea
ção de poliéteres ou de poliésteres 
com isocianatos. Sua característica 
principal é a versatilidade: po
dem ser obtidos desde poliuretanos 
espumados, extremamente flexiveis 
(usados em colchões), até os rígi
dos não espumados (que servem 
para saltos de calçados); desde bor
rachas com alta resistência à abra- Com equipamento barato, a montagem rotativa em geral produz peças ocas.

são (como as de rodinhas de carri
nhos de supermercado) até tintas 
para cascos de navios. Além de se
rem muito resistentes aos diversos 
agentes químicos e aos ataques de 
insetos, os poliuretanos apresentam 
baixo coeficiente de transmissão de 
calor, sendo usados para isola
mento de frigoríficos.

Elaborações industriais

Nas aplicações industriais, exis
tem cinco métodos principais de 
tratam ento dos plásticos, ou seja: 
compressão (moldagem), injeção, 
extrusão*, laminação* e moldagem 
rotativa.

A moldagem  é o processo típico 
para o trabalho com resinas termo- 
fixas. O pó plástico é introduzido 
em uma máquina de estampagem, 
até preencher toda a cavidade que 
lá existe (a forma do objeto final 
que se deseja obter). Ocorre então 
a compressão e o aquecimento da 
massa, até que se alcancem os va
lores de temperatura e pressão ne
cessários para que se processem as 
ligações tridimensionais. A tempe 
ratura de funcionamento da má
quina e a duração do processo são 
condicionadas, em geral, pela es
pessura do objeto final. Normal
mente, às altas temperaturas cor
respondem tempos curtos de 
processamento; entretanto, quando 
a peça a ser moldada tem grande 
espessura, não se pode elevar de
masiadamente a temperatura, pois 
do contrário as camadas superfi
ciais começam a endurecer antes 
que o polímero tenha ocupado to
das as cavidades da matriz. O pro
cesso de moldagem é mais indicado 
quando não se requer esmero no 
acabamento nem se fazem grandes 
exigências quanto ao aspecto final 
da peça.

0  método mais indicado para os 
polímeros termoplásticos é a inje
ção, na qual o material granulado 
e injetado por um pistão numa câ
mara de aquecimento onde se li
quefaz; em seguida, o líquido é 
transferido, ainda por injeção, à 
fôrma, preenchendo todas suas ca
vidades. Os canais de injeção do 
plástico liquefeito distribuem-se se
gundo a forma do objeto preten
dido e as condições de trabalho. 
Processando-se, em seguida, o res
friamento, o plástico enrijece, ad
quirindo a forma do molde. 0  es
tampo é então aberto, para que o 
objeto possa ser retirado e se possa 
repetir a operação.

É o método adotado para o 
PVC, as resinas acrílicas e metacrí- 
licas, o polistireno, o polietileno e 
o polipropileno.

No processo de extrusão, o plás
tico é fundido e forçado a passar 
através de orifícios, resfriando-se à 
sua saída. O método é empregado 
quando se desejam obter peças de 
comprimento indeterminado. Pro
duzem-se assim perfilados, fios, tu
bos, revestimentos cilíndricos, fo
lhas planas ou tubulares, etc. Entre 
as resinas termoplásticas que se 
prestam à operação por extrusão 
citam-se o PVC, o polietileno, o 
polipropileno, o poliuretano e as re
sinas acrílicas.

As termofixas podem também 
ser tratadas pelo processo de extru
são embora, neste caso, seja pre-
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Com o acrílico, ampliou-se o universo plástico dos ambientes decorados.

ciso misturá-las a substâncias de 
endurecimento retardado.

Um procedimento que ampliou 
consideravelmente o campo de 
aplicação dos plásticos é a extru 
sao com sopro. O ponto de partida 
são tubos plásticos abertos em uma 
extremidade e soldados na extremi
dade oposta; esse tubo é introdu
zido no molde e recebe, pela parte 
aberta, um sopro de ar compri
mido.

Em conseqüência desse pro
cesso, o tubo enche-se de ar e adere 
às paredes do molde, assumindo 
sua forma. Fabricam-se assim gar
rafas e peças ocas. Os sacos plásti
cos são feitos de forma análoga, in
flando o tubo plástico, que fica 
com paredes bem finas.

A laminação consiste em trans
formar o plástico em folhas planas; 
há muitas maneiras de consegui-lo, 
todas baseadas no mesmo esquema 
geral. A resina é misturada a 
quente a plastificantes, estabiliza
dores ou lubrificantes e, em segui
da é encaminhada a um m istura
dor, onde ocorre a gelatinização. 
Alimentada continuamente por 
correias transportadoras, uma má
quina estica a massa, que em se
guida penetra num sistema de cilin
dros que lhe reduzem gradualmente 
tanto a espessura quanto a tempe
ratura. Por fim, as bordas são cor
tadas e o material é estocado em 
forma de grandes bobinas.

Para a produção de peças ocas, 
como bolas, recipientes grandes, o 
processo adotado é a moldagem ro
tativa, com equipamento de baixo 
custo. Um molde, contendo o plás
tico na forma líquida ou em pó 
fluente, gira em torno de dois eixos 
perpendiculares, enquanto recebe 
calor de um forno. Ô calor plasti
fica ou “cura” o material, que se 
solidifica e é retirado do molde 
após resfriar.

V E J A  T A M B É M :  B orracha; P e  
troquímica; Polímeros; Têxteis.

Plataforma 
Continental

Ao prolongamento litorâneo, 
desde a linha permanente de emer
são até os 2 0 0  metros de profundi
dade, dá-se q  nome de plataforma 
continental. As vezes, como acon
tece no norte da Sibéria ela chega 
a atingir de 300 a 600 quilômetros 
de largura, apresentando as mes
mas características geológicas e 
orográficas da parte emersa. No li
toral norte-ocidental da Europa, a 
plataforma é tão larga que, se hou
vesse um abaixamento de 2 0 0  me
tros no nível do oceano Atlântico, 
o mar Báltico ficaria quase comple
tamente seco, com apenas algumas 
lagoas isoladas; a Inglaterra, por 
sua vez, ficaria unida ao conti
nente, pois o canal da Mancha 
nada mais é do que um braço de 
água sobre a plataforma continen
tal. Na América do Sul, um abaixa
mento de 2 0 0  metros provocaria o 
desaparecimento de muitos golfos e 
penínsulas e as ilhas Malvinas, dis
tantes da costa argentina, ficariam 
unidas ao continente.

Origens

Para os primeiros oceanógrafos, 
a plataforma continental seria um 
“terraço de deposição” , formado 
pela sedimentaçao de material ero- 
dido pelas ondas ou de material 
trazido pelos rios. Outros, ao con
trário, imaginaram que a plata
forma continental não fosse outra 
coisa senão o “terraço de abrasão”, 
provocado pelo constante choque 
entre as ondas do mar e as costas 
do continente durante milhares de 
anos. Foi proposta também uma 
explicação mista: terraço de depo
s iç ã o  na p la ta fo rm a  ex te rio r (p a rte  
próxima ao litoral) e terraço de

abrasão na plataforma interior 
(parte distante do litoral). Contudo, 
explorações sistemáticas trouxeram 
uma série de dados que não são ex
plicados por nenhuma dessas teo
rias, tais como a existência de ex
tensas áreas rochosas nas partes 
externas da plataforma, com topo
grafia muito irregular para indicar 
um terraço de abrasão.

Parece que o fator mais impor
tante para explicar a origem das 
plataformas continentais são os 
abaixamentos do nível do mar 
ocorridos durante as várias etapas 
da época glacial (Período Pleisto- 
ceno).

Durante essa época, enormes ge
leiras continentais cobriram a 
maior parte da América do Norte 
e certas regiões da Europa e da 
América do Sul. Em conseqüência 
dessa concentração de gelo, houve 
um abaixamento do nível do mar. 
Da atuação das ondas sobre o ma
terial rochoso do litoral resultaria 
a formação de um terraço que seria 
encoberto depois da glaciação, com 
a subida do nível do mar.

Os principais sedimentos que re
cobrem a plataforma continental 
são as areias, com grãos de diâme
tro variando de 2  a 1/16 milíme
tros. Segundo a origem, elas podem 
ser de três tipos: terrígenas, orgâni
cas e químicas.

As areias terrígenas são consti
tuídas de minerais provenientes da 
desagregação das rochas do conti
nente, levadas ao mar pelas corren
tes dos rios. Entre esse minerais, os 
mais comuns são o quartzo, a mica 
e o feldspato.

As areias orgânicas, por sua vez, 
são formadas de conchas ou frag
mentos de conchas de foraminífe- 
ros, restos de coral e outros orga
nismos de carapaça calcária.

As areias químicas, por sua vez, 
são provenientes da precipitação de 
sais marinhos como os oólitos, de 
camadas concêntricas, lembrando 
um a cebola. Além dessas areias, 
encontram-se partículas de carbo-

nato de cálcio de tamanhos meno
res e outras com diâmetro superior 
a 2  milímetros, conhecidas como 
seixos.

Os “canyons” submarinos

A superfície das plataformas 
continentais é normalmente cor
tada por profundas gargantas que 
alcançam até 2  0 0 0  metros de pro
fundidade, comparáveis aos ca
nyons do Colorado e que, por isso 
mesmo, receberam o nome de ca
nyons submarinos. A origem des
ses vales é um dos pontos mais po
lêmicos na geologia marinha. 
Alguns çeólogos acreditam que sua 
origem e devida à erosão causada 
por rios antiquíssimos. Porém, as 
grandes profundidades alcançadas 
implicariam a existência de uma 
extraordinária regressão dos mares 
durante a época glacial, o que pa
rece não ter ocorrido, pelo menos 
com tal intensidade.

Uma hipótese bastante difundida 
foi demonstrada no reservatório 
Groninga (Holanda). Segundo ela, 
os canyons teriam se formado por 
correntes de lodo que, ao se movi
mentarem pela plataforma conti
nental, teriam provocado um enta- 
Ihamento, à semelhança do que 
fazem as correntes dos rios nos 
continentes. Alguns geólogos acre
ditam que os canyons submarinos 
são produto de antigas erosões flu
viais de uma época em que houve 
uma elevação da costa. Posterior
mente teria havido um afunda
mento das margens continentais e 
os canyons assim formados teriam 
minado, por deslizamento, os talu
des continentais.

Importância econômica

Ocupando 7,6% da área total 
dos continentes, as plataformas 
constituem uma grande esperança 
como fonte de muitos minérios que 
começam a escassear na terra. A 
exploração do petróleo nas plata-

Nas plataformas, são encontrados quase todos os peixes úteis ao homem.
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Platão

Platão nasceu em Atenas em 
428/7 a.C. e morreu em 348/7 a.C. 
Portanto, seu nascimento ocorreu 
logo apos a morte de Péricles*, 
com quem Atenas chegara ao apo
geu de sua democracia, e o faleci
mento, cerca de dez anos antes da 
batalha de Queronéia, que efetivou 
o domínio de Filipe* da Macedônia 
sobre a Grécia. Platão viveu entre 
a fase áurea da democracia ate
niense e o final do período helé
nico. Esse contexto histórico deter
minaria o caráter essencialmente 
político de sua filosofia: a filosofia 
como estabelecimento das condi
ções para um Estado político per
feito, o filósofo como o dirigente 
político ideal.

O interesse pela política estava 
ainda mais intimamente ligado a 
Platão por ele pertencer a uma 
família aristocrata que tinha parti
cipação efetiva nos destinos políti
cos da Grécia. Era filho de Ariston 
e de Perectione, descendente de Só- 
lon*, o grande legislador do fim do 
século VI a.C., e parente de Cármi- 
des e de Crítias — dois dos trinta 
tiranos que dominaram a cidade 
durante alguns meses do ano de 
404 a.C. Contudo, o acontecimento 
que mais marcou a juventude de 
Platão foi seu encontro com Sócra
tes*, mestre que, sem escola e sem 
livros, usando apenas o diálogo, le
vava seus discípulos ao conheci
mento de si mesmos, do bem e das 
virtudes, ao mesmo tempo que de
molia preconceitos e abalava falsos 
valores e reputações. Já  restaurada 
a democracia — depostos os trinta 
tiranos — , Sócrates, acusado de 
corromper os jovens, foi conde
nado à morte (399 a.C.).

Esse acontecimento revelou a 
Platão as profundas falhas de um 
sistema político que fazia desapare
cer “o mais sábio e o mais justo de 
todos os homens” .

Tornava-se evidente que a demo
cracia grega deveria passar por 
profundas reformulações, sendo ne
cessário para isso buscar novas ba 
ses educacionais para os homens 
que exerceriam as funções governa
mentais.

Depois da morte de Sócrates, 
Platão viajou: foi a Megara, em se
guida ao Egito, à Itália meridional 
e Siracusa, na Sicília. Nesta cidade, 
conheceu Dion*, cunhado de 
Dionísio* I, tirano da cidade. A in
teligência de Dion e seu interesse 
pela filosofia encantaram Platão, 
que via nele uma possibilidade de 
colocar em prática suas concep
ções políticas.

Ao voltar para Atenas, Platão já  
havia concluído os primeiros Diá
logos: Críton, Lísis, Cármides, Eu- 
tifron, além da Apologia de Sócra
tes. A personagem central desses 
diálogos é Sócrates.

Visando a concretizar seu pro
jeto  de educar os cidadãos para a 
vida política, em 387 a.C. Platão 
fundou sua escola —  a Academia. 
Para implantar seu pensamento e 
seu método de ensino, voltado para 
a busca da verdade, opôs-se aos so-

formas continentais tornou-se co
mum a partir da segunda metade 
do século XX.

A influência dos raios solares 
pode ser sentida até em profundida
des de 200 m. Tal fato permite con
dições favoráveis ao desenvolvi
mento do mundo orgânico, prin- 
pal mente ao plancto* vegetal, 
alimento básico dos animais mari
nhos. Assim, as plataformas assu
mem enorme importância, pois ne
las são encontrados todos os peixes 
úteis ao homem. As grandes pesca
rias de arenques, merluzas, baca
lhaus, salmões e outros peixes são 
feitas em profundidades que variam 
de 20 a 200 m. E os maiores cen
tros pesqueiros localizam-se, geral
mente, nos lugares onde a plata 
forma continental é bastante larga 
(por se localizarem a grande dis
tancia do litoral, são chamados 
centros pesqueiros de alto-mar). 
Alguns trechos do mar do Norte 
são bastante visitados pelas frotas 
pesqueiras dos países do norte eu
ropeu. Outra região famosa pela 
abundância em peixes situa-se ao 
norte do oceano Pacífico, junto à 
América, onde se exploram aproxi
madamente 1 0 0  0 0 0  km 2  de plata
forma continental.

VEJA TAM BÉM : Continente; 
Oceanos e Mares; Relevo; Sedi
mentações. A  e x tra ç ã o  d e  p e tró le o  no  m a r só ó p oss ive l e m  p la ta fo rm a s . (G u a n a b a ra .)

Há 18 000 anos, as geleiras que recobriam a Escandinávia (a) começaram a recuar até o limite atual (b. c. d). Ao 
liquefazer-se, o gelo elevou o nível do mar, transformando em plataforma continental as zonas emersas durante 
o período glacial. No entanto, essa elevaçáo das águas não é suficiente para explicar a origem da plataforma.
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fistas*, mestres de eloqüência e de 
retórica* que, em geral, preocupa
vam-se mais com a habilidade ver
bal em si do que com seu objetivo.

Os sofistas, na verdade, funda
mentavam a retórica em uma con
cepção da linguagem como nómos 
(“convenção”) e não como expres
são da natureza (physis) das coi
sas; para Platão, ao contrário, a 
linguagem só tinha valor por poder 
exprimir a verdade, traduzir a es
sência do real.

Durante os vinte anos que se se
guiram, ele dedicou-se ao ensino na 
Academia e à elaboração de novos 
diálogos. Datam  desse período: 
Mênon, Fédon, Banquete, R epú
blica, Fedro, Eutidemo e Crátilo. 
Essas obras vão superando pro
gressivamente as posições da filo
sofia socrática e formulando uma 
concepção propriam ente platônica, 
cuja base e a doutrina aas idéias.

Em 367 a.C., Platão fez um a se
gunda viagem a Siracusa, a convite 
de Dion, que via grandes possibili
dades de influenciar a política da 
cidade, dirigida agora por Dionísio 
II. Relatos antigos afirmam que o 
novo governante, temendo perder o 
poder, expulsou Dion e prendeu o 
filósofo, que teve grandes dificulda
des pra voltar a Atenas. Nos seis 
anos seguintes, passados na Acade
mia, Platão escreveu outras obras 
que revelavam sua plena m aturi
dade intelectual: Parmênides, Tee- 
teto, Sofista e Político.

Em 361 a.C., Platão recebeu um 
convite de Dionísio II para visitar 
Siracusa. Dion, apesar de exilado, 
aconselhou-o a aceitar, com a espe
rança de poder retornar à sua ci
dade. Assim, o filósofo decidiu-se a 
embarcar. Mas nada do que se es
perava aconteceu.

Ao voltar para Atenas, Platão 
encontrou Dion a caminho de Sira
cusa, chefiando uma expedição ar
m ada que derrubaria Dionísio II. 
M as o amigo do filósofo não conse
guiu governar com tranqüilidade e
a c a b o u  a ss a ss in a d o  p e lo s  p ró p r io s

J . s J f .

A c r ó p o le  d e  A t e n a s ,  c id a d e  e m  q u e  P I a t  A o  n a s c e u  e  f u n d o u  au<a A c a d e m ia .

amigos. Essa nova decepção mi
nou, de vez, todo o desejo de Platão 
de participar da política. Assim, ele 
passou o resto da  vida a exercer o* 
magistério filosófico na Academia 
e a escrever novas obras: Timeu, 
Filebo, Críticas e Leis.

O mundo das idéias

Tendo sua vida limitada à Aca
demia, Platão pôde dedicar-se ã 
elaboração de seu sistema filosó
fico, cujo fundo e origin alidade são 
constituídos pela teoria das idéias. 
No Fédon, essa teoria surge como 
um a hipótese: o mundo sensível te
ria sua causa explicativa situada 
num plano de realidade transcen
dente e constituído pelas idéias (es
sências existentes em si, indepen
dentes das coisas e do intelecto 
humano). Essa hipótese resulta da 
utilizaçao generalizada do cha
mado “método dos geômetras” : , 
um a hipótese é levantada e dela se 
extraem as conseqüências lógicas. 
Assim, através de um jogo dehipó- 
teses; vai se construindo o sistema 
filosofico de Platão.

As explicações propostas pelos 
filósofos anteriores, como os d a  es
cola de Mileto, fundavam-se na 
descoberta de um elemento primor
dial que, ao desdobrar-se e modifi
car-se, criaria o universo na forma 
pela qual o homem o percebe. Pla
tão substitui esse caráter retros
pectivo e unitário atribuído à ori
gem do mundo físico por um 
caráter ascendente e múltiplo: para 
cada classe de objetos do mundo 
sensível exisitiria uma idéia da qual 
ela derivaria. Assim, as mesas se
riam mesas porque “participariam ” 
da mesa em si (idéia de mesa).

Nos Diálogos, as idéias são ca
racterizadas como incorpóreas e 
invisíveis, eternas e idênticas a si 
mesmas, não sofrendo nunca a 
ação do tempo. Perfeitas e imutá
veis, seriam os paradigmas dos 
quais as coisas materiais seriam as
cópias imperfeitas e transitórias.

Em sua obra, o filósofo apresentou e desenvolveu as teorias de seu mestre. Sócrates. (À direita, "A Morte de Sócrates", obra de Dufresnoy.)
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Mas isso cria o problema da possi
bilidade de se conhecer o mundo 
das idéias: sendo o homem um ser 
corpóreo, mutável, imerso no 
tempo, como poderia conhecer as 
idéias incorpóreas e eternas?

Em sua obra intitulada Mênon, 
Platão expõe a teoria de que apenas 
o homem pode chegar ao conheci
mento das idéias, pois só ele é do
tado de intelecto — e o intelecto, 
como as idéias, é incorpóreo. A 
alma humana teria contemplado as 
idéias antes de juntar-se ao corpo; 
mas, depois que essa encarnação se 
consuma, ela perde a possibilidade 
de manter um contato direto com 
as idéias, sendo restringida a rela
cionar-se apenas com suas cópias, 
podendo, contudo, recuperar gra- 
dativamente o conhecimento das 
idéias originais.

Assim, a hipótese da existência 
do mundo das idéias apóia-se na 
hipótese da reminiscência; e o ato 
de conhecer se configuraria como 
lembrar, reconhecer. A concepção 
do ato de conhecer como reminis
cência coloca outro dado impor
tante: o da preexistência e imortali
dade da alma.

No Parmênides, Platão desen
volve a hipótese de que os objetos 
físicos participariam do mundo das 
idéias e seriam suas cópias. Essas 
noções reaparecem na cosmogonia 
descrita no Timeu: o demiurgo, di
vino artesão, dando forma a uma 
matéria-prima, tentou reproduzir 
as idéias, fazendo aparecer os obje
tos sensíveis. Estes seriam, então, 
imitações das idéias, constituindo 
um grau inferior de perfeição.

Ao elaborar a teoria das idéias, 
Platão ao mesmo tempo reformula 
a dialética socrática, transforman- 
do-a numa construção teorética. 
Para Sócrates, o diálogo constituía 
um confronto de opiniões que era, 
na verdade, a ocasião para o dra
mático embate entre consciências e 
a oportunidade para produzir-se o 
conhecimento cie si mesmo; em 
Platão, a dialética vai perdendo 
progressivamente seu caráter pes-

Platonismo na Idade Média: "Esfera de Platào". miniature do século X II.

soai e dramático para tornar-se um 
método impessoal e teórico que 
visa aos proprios problemas, e não 
apenas à sondagem da consciência 
dos interlocutores. A nova dialética 
articula-se, de início, em uma 
forma ascendente: do mundo físico 
ao mundo das idéias. No plano 
sensível, a constatação de existên
cia dos seres dá-se através dos sen
tidos, o conhecimento não ultra
passando a esfera da opinião 
(doxa). A superação da doxa tem 
início com a passagem ao plano in
teligível, através do conhecimento 
discursivo e mediatizador (diâ- 
noia); esse primeiro nível de conhe
cimento inteligível estabelece liga
ções racionais (como ocorre na 
matemática), mas o conhecimento 
inteligível so chega à plenitude ao 
conseguir a evidencia puramente 
intelectual (nôesis) das idéias. As 
várias etapas do conhecimento es
tão metafbrizadas na República 
através da alegoria da caverna: o 
homem, saindo da caverna onde es
tivera prisioneiro, passa por diver
sos graus de sombra e luz, que sim
bolizam os diversos graus de 
conhecimento, até olhar direta
mente o Sol, fonte de toda luz, sím
bolo do último grau da ascensão 
dialética.

Fundamentado na sua Teoria 
das Idéias e nas possibilidades 
apresentadas pelos indivíduos para 
realizar a ascensão dialética, Pla
tão cria um sistema político que foi 
apresentado na República e refor
mulado nas Leis.

A base fundamental postulada 
para o Estado é a Justiça, virtude 
que seria conseguida na medida em 
que cada parte da alma (a razão, 
a coragem e o instinto) estivesse 
preenchendo suas funções. Assim, 
o governo da cidade seria com
posto por três classes, formando 
um toao harmonioso: os magistra- 
dos-filósofos, representando a ra
zão; os guerreiros, a coragem; e os 
trabalhadores, encarregados da sa
tisfação das necessidades mate
riais. A realização de tal modelo de 
sociedade resultaria da adoção de 
determinado sistema educacional: 
os cidadãos, homens e mulheres, 
estando em igualdade de condições, 
seriam encaminhados desde peque
nos para as funções que poaenam  
desempenhar com mais aptidão.

Entretanto, visando a prevenir as 
divisões políticas, Platão propõe a 
participação comum dos cidadãos 
nos bens materiais e também a su
pressão da família.

As Leis introduzem modifica
ções no modelo político de Platão: 
suprime-se a comunidade de bens, 
mulheres e crianças, havendo con
ciliação entre a monarquia consti
tucional e a democracia.

Consciente da complexidade de 
seu sistema político assentado na 
teoria das ideias, Platão previa as 
dificuldades que grande parte da 
população da polis  teria para en
tendê-lo. Assim, o Estado conce
bido por ele seria governado por 
magistrados-filósofos, pois só estes 
seriam capazes de compreender e 
pôr em pratica a virtude da Justiça.

VEJA TAM BÉM : Filosofia; Gali- 
leu; Patrística; Sócrates; Sofistas.

Plotino foi a maior expressão do 
platonismo no período helenlstico. 
(Tradução das "Enãadas" de Plo
tino, pelo renascentista Ficino.)
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Santo Agostinho realizou a síntese entre platonismo e dogmas cristãos.
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Platéia

Originalmente o termo platéia 
(do latim platea) designava o pavi
mento do teatro entre a orquestra 
ou o palco e os camarotes. Com o 
tempo, passou a denominar tam 
bém o conjunto de espectadores 
reunidos em um mesmo espaço 
para assistir a determinado evento.

Historicamente a existência e a 
caracterização de platéias sempre 
estiveram relacionadas à situação 
sócio-política do momento e à 
forma pela qual os vários grupos 
sociais expressavam os padrões e 
valores culturais de sua época. Sua 
formação relaciona-se também 
com a forma pela qual o espaço cê
nico foi constituído nas diversas 
épocas históricas.

A qualificação das platéias

Na Grécia Antiga*, embora o 
acesso às representações teatrais 
fosse privilégio exclusivo dos ho
mens livres, que participavam da 
vida política da pólis, as platéias 
eram formadas por diferentes gru
pos sociais. Esse aspecto, aliado à 
existência de elementos intelectual
mente diferenciados no interior 
desses grupos, permitiu a qualifica
ção das platéias, isto é, uma espe
cialização dos espectadores, possi 
bilitando diferentes formas de 
recepção das mensagens cênicas. A 
existência de platéias qualificadas 
ocorreu também na Roma Antiga, 
guardando estreita relação com a 
divisão da sociedade em patrícios, 
plebeus e escravos. Para aplacar o 
espírito de revolta dos plebeus, pro
porcionando-lhes diversão, foram 
instituídos gratuitamente, sob a 
égide do Estado romano, os espetá 
culos nos circos. Aí uma imensa 
platéia formada por pequenos co
merciantes, artesãos, soldados e 
um grande número de desemprega
dos assistia às lutas entre escravos 
gladiadores e, no império, à morte 
dos cristãos jogados as feras.

Além desse tipo de platéia havia 
em Roma um outro, de espírito 
aristocrático e gosto sofisticado, 
formado pelos patrícios que assis
tiam às tragédias. Essas platéias 
patrícias eram tão  diminutas que 
muitas tragédias, incluindo as de 
Sêneca, eram encenadas em resi
dências particulares.

Na Idade Média, a existência de 
platéias qualificadas, embora tam 
bém circunscritas ao espetáculo 
teatral, relaciona-se com a divisão 
da sociedade em senhores e servos 
e com o papel desempenhado pela 
Igreja na explicação da ordem so
cial e da relação do homem com o 
Universo. Conseqüentemente surge 
no interior das catedrais um novo 
tipo de teatro, voltado para a glori
ficação de Deus e a salvação dos 
homens, tendo como espectadores e 
como atores a comunidade de fiéis, 
formada principalmente por cam 
poneses. Com o desenvolvimento 
das feiras, a partir do século XII, 
formou-se um outro tipo de platéia 
composta por camponeses, arte- 
s ã o s  c co m e rc ia n te s  q u e  a ss is tia m N o s  p r o g r a m a s  d e  T V ,  a s  m a n if e s t a ç õ e s  d a  p la t é ia  f a z e m  p a r t e  d o  e s p e t á c u lo .

às apresentações de atores ambu
lantes: dançarinos, cantores, m ala
baristas, etc. Eles também se apre
sentavam nos castelos para uma 
platéia constituída pelos senhores 
feudais e seus convidados.

Com a intensificação do comér
cio, no final da Idade Média, e com 
a formação das monarquias nacio
nais os artistas passam a contar 
com uma platéia fixa, constituída 
pela nobreza que vive na corte. Um 
exemplo disso são os concertos de 
música erudita, as representações 
de tragédias (principalmente na 
França do século XVII e XVIII), 
privilégios exclusivos da nobreza.

A partir do fim do século XVIII 
e início do século XIX , com o sur
gimento do capitalismo, o artista 
passa a contar com um novo tipo 
de platéia, mais ampla que a ante
rior, formada pela burguesia em as
censão, por funcionários e solda
dos. Nas novas condições sociais o 
espetáculo teatral é submetido ao 
mecanismo das relações capitalis
tas, tornando-se uma mercadoria. 
Isso determina uma mudança qua
litativa nas relações_entre artista e 
platéia. Agora ele não age mais de 
acordo com os gostos de seus pro
tetores nobres, mas segundo as rea 
çõ e s  de  u m  púb lico *  m a is  he te rogê-
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As platéias dos circos romanos eram formadas por soldados, pequenos comerciantes e pela massa de desempregados.
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O corpo achatado caracteriza os platelmintos. ("Thysanozoon brocchi".)

neo e ao qual ele não está dire
tamente subordinado.

A platéia na sociedade 
de massas

No início do século X X  as novas 
condições do capitalismo e o con
seqüente desenvolvimento dos 
meios de comunicação de massa 
acarretam profundas transform a
ções na composição das platéias. O 
surgimento de veículos como a tele
visão desencadeou um processo de 
atomização dos espectadores que 
perdem seu antigo caráter gregário 
e passam a assistir determinados 
eventos em suas residências. 
Mesmo em programas de auditório, 
que contam com grande número de 
espectadores no local do evento, o 
objetivo da  programação é atingir 
a imensa plateia atomizada que 
está diante dos aparelhos. Nesse 
contexto, as platéias que se formam 
nos estúdios perdem a espontanei
dade característica das qualificadas 
que freqüentavam os espetáculos 
teatrais. Estas novas plateias, obe
decendo aos imperativos dos mo
dernos meios de comunicação, são 
constituídas artificialmente para 
criar um ambiente de maior anima
ção ao programa e são controladas 
por uma equipe especialmente trei
nada para isso.

No entanto, ao lado dessa atomi- 
zação persistem antigos tipos de 
platéia e surgem outros, com novas 
características. Nesse sentido, os 
espetáculos artísticos mais elabora
dos começam a contar com pla
téias específicas, compostas por 
pessoas que dominam determina
dos códigos, necessários à com 
preensão da obra. Isso pode ser 
exemplificado pela diferenciação 
entre a platéia de uma ópera e a de 
um concerto “pop”.

Dentro desse processo de qualifi
cação das platéias, muitos autores

e diretores de teatro procuram criar 
um novo relacionamento entre ato
res e espectadores. Exemplo disso 
são os trabalhos que buscam atin
gir camadas populares, crescente
mente marginalizadas das produ
ções artísticas mais elaboradas. 
Isso se propôs o grupo Arena, sur
gido em Sao Paulo na década de 
50, levando seus espetáculos aos 
bairros periféricos da capital.

A essa tendência incorporou-se, 
mais recentemente, o trabalho de 
grupos que visaram, por meio da 
participação da platéia no espetá
culo, o desenvolvimento de uma 
atitude crítica no espectador. Um 
exemplo disso foi a peça Gracias, 
Senor, montada no Brasil, em 1972, 
por José Celso Martinez Corrêa.

A busca de um a integração do 
teatro com a platéia corresponde a 
uma visão crítica da sociedade 
atual, na qual as manifestações cul
turais mais elaboradas se tornaram 
privilégio de alguns. Foram tam 
bém realizadas experiências de tea
tro de rua, em que a platéia era 
constituída, no momento da apre
sentação, pelos transeuntes.

Existem, também, outros tipos 
de platéia presentes em espetáculos 
de características essencialmente 
populares, como os desafios dos 
cantadores nordestinos, as festas 
do calendário religioso e outras 
manifestações do folclore brasi
leiro. A característica básica desse 
tipo de platéia é a de ser consti
tuída por elementos pertencentes à 
mesma cam ada social daqueles que 
produzem os eventos culturais. 
Nesse nível, não há nenhuma dife
renciação básica entre os atores e 
a platéia.

VEJA TAM BÉM : Comunicação; 
Cultura de Massa; Teatro; Televi
são.

Platelmintos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Platyhelminthes 
Classe: Turbellaria 
Ordens: Acoela, Rhabdocoela, 

Alloeocoela, Tricladia, Poly- 
cladia 

Classe: Trematoda 
Ordens: Monogenea, Aspido 

bothria, Digenea 
Classe: Cestoda 
Subclasse: Cestodaria 
Ordens: Amphilinidea, Gyroco- 

tylidea 
Subclasse: Encestada 
Ordens principais: Tetraphylli- 

dea, Diphyllidea, Trypano- 
rhyncha, Pseudophyllidea, Cy- 
ciophyllldea

Os platelmintos formam um filo 
de invertebrados protostômicos, 
que em lugar do celoma apresen
tam um parênquima preenchendo 
os espaços entre os órgãos internos. 
De suas três classes, duas —  Tre- 
matódeos e Cestódeos — são cons
tituídas quase que exclusivamente 
por parasitas do homem e de ani
mais domésticos, o que as torna 
particularmente interessantes como 
objetos de estudo; a classe restante, 
representada pelos Turbelários, é 
formada por animais que levam 
vida independente, em ambiente

aquático —  tanto marinho quanto 
fluvial — e mesmo terrestre. A essa 
última classe pertencem as planá- 
rias, importantes nas pesquisas bio
lógicas sobre a regeneraçao.

O corpo dos platelmintos é acha
tado —  daí o nome do grupo — 
e revestido por um epitélio geral
mente ciliado, no qual se inserem 
numerosas glândulas produtoras de 
substâncias mucosas. Sua meso- 
derme diferencia-se em fibras con- 
tráteis, formando músculos lisos; 
os platelmintos são, na verdade, o 
primeiro grupo animal a apresentar 
uma musculatura. É também da 
mesoderme que se desenvolvem ór
gãos de reprodução especiais e ru
dimentos dc um sistema excretor.

Simetria bilateral

Além disso, no grupo dos platel
mintos surgiu a simetria bilateral; 
nos organismos unicelulares, nas 
colônias de células e nos celentera
dos, a simetria, auando existe, é 
sempre radial. Num animal com si
metria bilateral, os órgãos dos sen
tidos tendem a concentrar-se em 
um a das extremidades — forman
do-se então a cabeça. Isso produz 
m aior eficiência na percepção sen- 
sorial, com vantagens na adapta
ção ao ambiente.

Ausente na classe dos Cestó
deos, o aparelho digestivo dos pla
telmintos é formado por um tubo 
de fundo cego, que se abre para o 
exterior somente pela boca; esta é 
munida de uma ventosa, que serve 
para coletar o alimento (pequenos 
animais, líquidos, pedaços de te
cido do animal que o platelminto 
parasita). Nos cestódeos, a absor
ção do alimento é feita por via 
cutânea.
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Os turbelários (A) tôm vida aquática; os trematódeos (B) e os cestódeos 
(C) parasitam homens e animais. Em todos, a cabeça é sinal evolutivo.

Os platelmintos não apresentam 
sistemas circulatório ou respirató
rio; mas seu sistema excretor é bas
tante peculiar: é formado por pro- 
tonefridios, tubos que se ramificam 
por todo o corpo e que terminam 
em células de grandes dimensões. 
Os vários protonefrídios conver
gem para o exterior, onde se abrem 
em poros.

Ós platelmintos são quase sem
pre hermafroditas, apresentando 
sistemas reprodutores bastante 
complexos: cada organismo possui 
um ou dois testículos, um ou mais 
ovários e, freqüentemente, órgãos 
reprodutores acessórios diferencia
dos da mesoderme.

O sistema nervoso dos platel
mintos primitivos é formado por 
uma rede de fibras nervosas difu
sas; as formas evoluídas, porém, 
exibem dois cordões nervosos lon
gitudinais, ligados a fibras trans
versais. Tais cordões espessam-se 
na extremidade anterior do corpo, 
formando aquilo que é o precursor 
do cérebro dos animais superiores.

Os platelmintos apresentam ao 
longo do corpo numerosas células 
receptoras (receptores táteis e qui- 
miorreceptores) e órgãos mais de
senvolvidos (tentáculos, estatocis- 
tos e Órgãos fonorreceptores); estes 
concentram-se sobretudo na região 
anterior do corpo. Como sempre 
ocorre com organismos que levam 
vida parasitária, essas formações se 
reduzem em muitos platelmintos.

Os turbelários têm quase sempre 
pequenas dimensões; algumas espé
cies, entretanto, podem chegar a 1 0  

cm de comprimento. A cabeça é se
parada do restante do corpo por 
um leve estrangulamento.

A característica fundamental 
dos turbelários é a presença dos 
rabdóides, corpúsculos constituí
dos de substâncias protéicas com
binadas com cálcio. Sua função 
não é bem conhecida, mas acredi
ta-se que se deterioram ao serem 
secretados, formando uma prote
ção contra inimigos ou condições 
ambientais adversas.

Alguns turbelários —  especial
mente aqueles que estão localiza
dos em águas que apresentam 
pouca oxigenação — vivem em 
simbiose com algas (zoóclorelas e 
zooxantelas), que se instalam em 
seu parênquima. As algas nu
trem-se dos produtos de dejeção 
dos animais, fornecendo a estes, 
por sua vez, gorduras, amido e oxi
gênio (suprindo assim a deficiência 
de oxigenação do ambiente).

Os trematódeos são sempre pa
rasitas —  externos ou internos — 
de outros animais. Sua forma é 
ovalada, alcançando um máximo 
de 10 mm de diâmetro. Já os cestó
deos (cujo nome deriva do grego 
kestós =  fita) são compridos e es
treitos. Também parasitas, pren- 
dem-se ao tubo digestivo do hospe
deiro por meio de ventosas situadas 
na extremidade anterior do corpo. 
Os representantes mais conheciaos 
do grupo são as solitárias muito 
comuns (Taenia solium  e Taenia 
saginata), que em alguns casos che
gam a alcançar alguns metros de 
comprimento.

VEJA TAM BÉM : Cestódeos; In 
vertebrados; Parasitismo; Trema
tódeos.

Platinas, Questões

Os generais Fructuoso Rivera* e 
Juan Antonio de Lavalleja* já  não 
eram em 1830 os firmes aliados 
que, três anos antes, haviam de.ro- 
tado as tropas imperiais brasileiras, 
para formar a independente Repú
blica Oriental do Uruguai*.

Depois da Constituição de 1830 
e da  vitória eleitoral de Rivera para 
a presidência, cada qual passou a 
liderar uma fração política do país. 
Os partidos colorado (de Rivera, 
mais ligado aos interesses do Bra
sil) e blanco (de Lavalleja) acaba
ram  por tornar-se a chave do pro
cesso político da antiga Província 
Císplatina*, e o motor de uma série 
de conflitos armados envolvendo o 
Brasil, a Argentina, o Paraguai e o 
Uruguai.

Lavalleja foi buscar o auxílio do 
caudilho argentino Juan Manuel 
Rosas*, que se prontificou a arcar 
com os custos de todas as investi
das contra o presidente uruguaio
— o líder dos blancos era um bom 
meio para a realização do velho so
nho de Rosas de reunificar os paí
ses do antigo Vice-Reinado do 
Prata (Argentina, Paraguai e Uru
guai) numa “Confederação Repu
blicana”. Esta ambição desagra
dava ao Brasil, interessado em 
manter livre a lucrativa navegação 
da bacia platina —  intenção que 
Rivera apoiava.

Além de Rosas, o general blanco 
conseguiu outro aliado importante: 
Bento Gonçalves*, um dos rebeldes 
da Guerra dos Farrapos*.

Enquanto isso, a recém-empos- 
sada Regência* brasileira via o pe
rigo de desmembramento de seu 
território, com a ameaça de inde

pendência da província gaúcha, 
agravado pela intensa propaganda 
republicana de Lavalleja e Rosas. 
M as era muito difícil intervir na
quela situação, uma vez que o im
pério se empenhava em reprimir 
inúmeras rebeliões internas, para 
as quais tinha que enviar grande 

arte de suas tropas. Essas rebe- 
ões, atingindo o Rio de Janeiro, o 

Ceará, a Bahia e o M aranhão, só 
começariam a ser efetivamente 
abafadas no início da década de 
1840, após a maioridade de Dom 
Pedro* II.

R ivera  c o n tra  O ribe

Em outubro de 1834, Rivera dei
xou a presidência da República 
pensando que poderia continuar 
governando, com um testa-de-ferro 
em seu lugar. Realmente, a princí
pio, o sucessor, Manuel Oribe, pa
receu seguir os passos de Rivera, 
mostrando-se hostil ao General La
valleja, ao caudilho Rosas (pela se
gunda vez presidente da Argentina) 
e a Bento Gonçalves, que já  se rebe
lava abertamente contra a Regên
cia brasileira. Os fatos, porém, mu
daram  de rumo. Para livrar-se de 
Rivera —  que ainda tinha muito 
prestígio político — , Oribe decidiu 
afastar o ex-presidente do alto 
posto que ocupava, acabando por 
aliar-se a Lavalleja, Rosas e Bento 
Gonçalves.

Rivera não perdeu tempo: empe
nhou-se apressadamente num re
vide, organizando uma rebelião em 
1836. Mas só conseguiu uma 
grande derrota e a maior coesão 
das forças que apoiavam Oribe. 
Refugiou-se no Rio Grande do Sul, 
onde Bento Gonçalves fora substi
tuído pelo legalista Bento Manuel 
Ribeiro.

As posições inverteram-se: a 
partir daí, o território gaúcho pas
sou a ser a base de operações dos

O sonho de Rosas era reunificar o Prata: Argentina. Paraguai e Uruguai.
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A Constituição da República do Uruguai (18 /7 /1830) não poria fim às questões platinas. (Óleo de J. M. Blanes.)

colorados de Rivera, que iniciavam 
preparativos para nova ofensiva.

Somente dois anos depois, em 
outubro de 1838, os colorados con
seguiriam retomar Montevidéu e 
recolocar Fructuoso Rivera na pre
sidência do país. Oribe refugiou-se 
em Buenos Aires, onde continuou 
recebendo o apoio de Rosas. Mas, 
desta vez, o governo argentino deu- 
lhe mais que asilo e auxílio finan
ceiro: confiou-lhe forças militares 
para a reconquista do poder.

Esse auxílio fez com que o Uru
guai declarasse a Buenos Aires 
um a guerra que durou quase dez 
anos. A partir de Cerrito, Oribe foi 
avançando e dominando o territó
rio uruguaio, conseguindo contro
lar a maior parte da República 
Oriental. Montevidéu, a capital, fi
cou cercada, e nesse “Sitio de 
Nueve Anos” tentaram intervir 
tanto o Brasil quanto a França e a 
Inglaterra. Finalmente, terminado 
o longo cerco, Rivera foi batido pe
las tropas de Oribe na batalha de 
índia Muerta e refugiou-se na 
Província do Rio Grande do Sul, 
então presidida por Caxias*.

A idéia da Confederação

Rosas persistia em seu plano de 
reconstruir o grande Estado platino 
numa Confederação Republicana. 
Agora isso seria possível: Oribe 
nao só apoiava a idéia como tam 
bém colocava suas forças ao lado 
das argentinas, num Exército Con
federado (do qual o próprio Oribe 
era um dos comandantes).

O Brasil, por sua vez, m ostra
va-se cada vez mais inquieto diante 
dessa situação: a navegação dos 
rios platinos estava praticamente 
fechada para o império, bem como 
as vias de acesso à Província de 
Mato Grosso. Além disso, nas in

cursões contra os colorados de Ri
vera, os partidários de Oribe fre
qüentemente invadiam as terras do 
Rio Grande do Sul, onde, segundo 
alegava o governo brasileiro, eles 
saqueavam estâncias, roubavam 
gado e assassinavam colonos.

Pela Convenção Preliminar de 
Paz, assinada em 1828, o Brasil 
comprometia-se a garantir a inde
pendência do Uruguai, que, con
forme sua interpretação, estava se
riamente ameaçada pela aliança 
entre Oribe e Rosas. No entanto, de 
início, o governo brasileiro não ma
nifestou qualquer desejo de em
preender operações de represália. 
Estas eram de caráter particular, 
como as “ califórnias”, movidas por 
estancieiros gaúchos, sob a chefia 
de Francisco Pedro de Abreu, ba
rão de Jacuí (1811-1891). Oficial
mente, o império mostrava-se des
contente com as califórnias: 
chegou a enviar o Tenente-Coronel 
Manuel Luís Osório*, comandante 
do 2.° Regimento de Cavalaria, 
para impedir essas ações. (Con
tudo, as represálias só cessaram 
quando o país entrou em guerra 
aberta e declarada contra os confe
derados platinos.)

Brasil na guerra

Para intervir na  região do Prata, 
o governo brasileiro começou a es
tabelecer alianças. As primeiras ne-

tociações, travadas com Joaquim 
uãrez, sucessor de Rivera no go

verno legal (exilado) do Uruguai, 
foram seguidas de uma importante 
aliança com o General Justo José 
de Urquiza*, governador da 
província argentina de Entre Rios. 
Conseguiu-se ainda o apoio ativo 
do governador de outra província 
da Argentina, Corrientes, que pos
sibilitou um acúmulo de forças su

ficiente para enfrentar Oribe e Ro
sas. Em princípios de 1851, as 
quatro partes assinaram um convê
nio, comprometendo-se a recolocar 
os colorados no poder do Uruguai, 
e empreender ampla ação militar 
na Argentina para destituir Juan 
Manuel Rosas.

Sob o comando do marechal-de- 
campo conde de Caxias, as tropas 
brasileiras entraram em territorio 
uruguaio por Santana do Livra
mento, Jaguarão e Quaraí. Ao 
mesmo tempo, Urquiza cruzava o 
rio Uruguai para também chegar à 
República Oriental. Para apoiar a 
açao terrestre, foi enviada a M onte
vidéu uma divisão da Marinha Im
perial Brasileira, dirigida pelo mer
cenário inglês John Pascoe 
Grenfell*, comandante das esqua
dras do Brasil.

As tropas invasoras atravessa
ram o território uruguaio sem en
contrar resistência. Destituído do 
comando de suas tropas por um ato 
de Rosas, Oribe acabou se ren
dendo a Urquiza, em Paso Molino 
(outubro de 1851). Pouco depois, 
os brasileiros e seus aliados entra
ram em Montevidéu, seguindo para 
Colonia, onde estacionaram.

Bernardo Berro, presidente do 
Senado uruguaio, foi empossado na 
presidência da República, en
quanto os vencedores preparavam 
nova ofensiva, desta vez contra Ro
sas.

Justo José Urquiza não entrara 
na guerra só para “restabelecer a 
paz no Uruguai” . Para ele, que já  
apoiara Oribe e os blancos, a parti
cipação só valia a pena se pudes
sem derrotar Rosas e substituí-lo 
no poder. E suas idéias concretiza
ram-se: em novembro de 1851, os 
aliados estabeleceram os planos de 
invasão da  Argentina. Sustentando 
que Rosas era uma ameaça perma

nente à independência do Paraguai 
e do Uruguai, Urquiza comandou 
pessoalmente as tropas do Brasil, 
das províncias de Entre Rios e Cor
rientes, bem como as forças colora
das.

A invasão iniciou-se em janeiro 
de 1852 e, pouco tempo depois, tra- 
vava-se a batalha decisiva de 
Monte Caseros (vizinhanças de 
Buenos Aires), na qual Rosas foi 
derrotado. O caudilho foi deposto, 
mas conseguiu fugir para a Ingla
terra.

Urquiza organizou o novo go- ' 
verno de Buenos Aires, ocupando 
ele mesmo a presidência da Repú
blica. A partir desse momento, e 
principalmente com o Tratado de 
Amizade, Comércio e Navegação, 
as relações com o Brasil passariam 
a constituir, pelo menos na aparên
cia, uma garantia para a paz.

Os novos conflitos

As lutas políticas uruguaias não 
cessaram com o governo de Ber
nardo Berro: ao contrário, sérias 
dissensões entre colorados e blan
cos voltaram a ocupar o cenário 
político do país; os caudilhos suce
der am-se no poder.

Juan Francisco Giró substituiu 
Berro, mantendo uma polêmica so
bre limites com o Brasil. Em 1853, 
saiu da presidência, entrando em 
seu lugar uma junta integrada por 
Lavalleja, Rivera e Venancio Flo
res (com a morte dos dois primei
ros, Venancio governou sozinho). 
Não demoraria muito para que 
também Flores abandonasse o po
der: em 1855, ele renunciou, su
bindo outro caudilho, Gabriel An- 
tonio Pereira, suficientemente forte 
para derrotar os rebeldes colorados 
de Juan Carlos Gómez, mas pouco 
influente para vencer as eleições 
que levaram Bernardo Berro à pre
sidência (1860).

Em 1863, a história parecia vol
tar à década de 30: Venancio Flo
res (colorado), com o apoio do pre
sidente argentino Bartolomeu 
Mitre*, estabeleceu em Buenos Ai
res um comitê revolucionário, des
tinado a combater os blancos, que 
se sucediam no governo (em 1864, 
Atanasio Cruz Aguirre era o presi
dente).

Enquanto isso, as autoridades 
brasileiras voltavam a acusar os 
blancos de incursionarem contra 
terras do Rio Grande do Sul. Isso 
provocou protestos consubstancia
dos na Missão Saraiva (liderada 
por José Antônio Saraiva*), que 
entregou um ultimato a Aguirre: 
indenização pelos estragos causa
dos ou intervenção militar.

Negando-se a aceitar as condi
ções brasileiras, o Uruguai foi inva
dido outra vez por forças navais e 
terrestres, comandadas por Taman- 
daré* e Mena* Barreto, respectiva
mente. O lugar de Aguirre foi nova
mente ocupado por Venancio 
Flores.

Em 1865, todas as forças aliadas 
ao Brasil participariam da luta 
contra o ditador Solano López*, no 
Paraguai.

VEJA TAM BÉM : Paraguai, 
Guerra do.
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PI auto

Plauto —  um dos mestres da co
média latina, ao lado de Terêncio* 
—  nasceu no ano de 254 a.C., em 
Sársina, pequena aldeia da Umbria 
(península Itálica). A origem de seu 
nome é incerta. Os especialistas 
costumam aceitar como verdadeira 
a assinatura encontrada no manus 
crito Palimpsesto Ambrosiano: Ti- 
tus Maccius Plautus.

Ainda moço, Plauto teria pas
sado a viver em Roma, onde apren
deu o latim literário e o grego, e de- 
dicou-se ao teatro como ator, 
diretor e empresário. Enriquecido 
com essas atividades, teria tentado 
outros empreendimentos de natu
reza comercial, sem obter os mes
mos resultados. Arruinado, viu-se 
obrigado a trabalhar como escravo 
em moinhos de farinha, ao que 
tudo indica.

Sua carreira como autor ini
ciou-se quando ele tinha uns qua
renta anos de idade e estendeu-se 
até 184 a.C., data provável de sua 
morte. Numerosas comédias lhe 
são atribuídas (cerca de 130), mas 
apenas 2 1  podem ser consideradas 
realmente suas: Amphitruo (A n fi
trião), Asinaria (A Burra), Aulula- 
ria (A Panela), Bacchides (As Ba- 
raules), Captivi (Os Cativos), 
Casina (Casina, uma Escrava), 
Cistellaria (A Corbelha), Curculio 
(O Gorgulho), Epidicus (Epídico), 
Menaechmi (Os Irmãos Menech- 
mios), Mercator (O Comerciante), 
M iles Gloriosus (O Soldado Fan
farrão), Poenulus (O Cartaginês), 
Pseudolus (O Enganador), Rudens 
(A Amarra), Stichus (Stico, Es
cravo), Trinummus (Os Três Escu
dos), Truculentus (O Rústico), 
Mostellaria (As Assombrações), 
Persa e Vidularia (A Valisa). Desta 
última peça restam apenas frag
mentos, de Anfitrião  falta todo o 
quarto ato, de Aulularia, o quinto, 
e de Bacchides, a parte introdutó
ria. Não se sabe a correta ordem 
cronológica dessas peças, mas ad
mite-se que Cistellaria seja das pri
meiras. Rudens, Epidicus e Curcu 
lio seriam dos meados da carreira 
de Plauto. Bacchides teria sido 
composta nos últimos anos de sua 
vid a.

Na época em que Plauto viveu, 
os romanos admiravam como supe
rior todo produto da cultura grega; 
anunciar uma comédia grega era 
êxito certo. Por essa razão, Plauto 
não pretendia mais do que traduzir 
e adaptar os autores gregos da cha
m ada “comédia nova”, sobretudo 
Menandro*, Filêmon e Dífilo.

Mas Plauto foi um verdadeiro 
criador, pois fazia da adaptação 
um a arte em si. Adaptando peças 
gregas (caracterizadas por comici
dade fina e culta) para seu público 
pouco letrado e desatencioso — 
um a multidão rude, tumultuosa e 
barulhenta — , Plauto transformou 
comédias de costumes em comé
dias de intriga. Tomando como 
modelo os autores gregos, escolheu 
de cada um o que tinha de melhor, 
substituiu o coro por cânticos e de- 
clamações e acentuou com perícia

Ele recriava consagradas comédias gregas, como as de Menandro (acimal. 
adaptando-as ao gosto, à linguagem e à realidade social de sua platéia.

a análise dos costumes sociais ro
manos. Com o uso da linguagem 
popular, criou um conjunto uno em 
estilo e nas peculiaridades da com
posição, qualquer que fosse a ori
gem de suas peças.

Essencial nas comédias de 
Plauto é o desenrolar da trama, as 
situações cômicas, os efeitos de 
cena, os desencontros indefinida
mente renováveis e palpitantes. A 
partir dos modelos gregos, as per
sonagens de Plauto transformam-se 
em figuras típicas do ambiente ro
m ano e refletem os costumes da 
época: o escravo, o parasita, a ma
trona, a cortesã, o pedagogo, o an
cião, o mercador, o adolescente.

Em quase todas as peças, a in
triga é de natureza amorosa. So
mente em três comédias a ação não 
se desenvolve em torno de um casal 
apaixonado: Menaechmi (comédia 
de pura confusão), Captivi (comé
dia lacrimejante) e Truculentus (ca
racterização das cortesãs^). Nas de
mais, o centro da tram a e a luta do 
casal apaixonado contra adversá
rios que podem ser o mercador de 
escravos (Poenulus, Persa, Peseu- 
dolus), o soldado (Curculios, Miles 
Gloriosus) ou os pais (Aulularia, 
Asinaria, Mercator, Casina, M os
tellaria, Epidicus, Bacchides). O es
cravo é sempre a personagem que, 
com suas artimanhas, auxilia o ca
sal apaixonado.

Plauto introduzia em suas peças 
um prólogo composto de duas par
tes: o argumentum  (sumário da 
peça) e a captatio benevolentiae 
(discurso para atrair a benevolên
cia do publico). Ambas destina
vam-se a explicar o desenrolar da 
tram a e os locais das cenas, a fim 
de que todos pudessem compreen-

Plauto foi um marco no teatro da Antiguidade latina. ("Anfitrião" e "Aulularia" em edições do século XVI.)
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ê

der a peça mais facilmente. Os pró
logos preservados em vinte de suas 
peças mostram uma variedade no
tável. Alguns são ditos por uma di
vindade (Amphitruo, Aulularia); 
outros, por um simples ator (Mer- 
cator, Miles Gloriosus); outros 
ainda por um ator especialmente 
destinado a esse fim (Asinaria, Ca- 
sina). Plauto também costumava 
incluir, em suas comédias, cantigas 
e canções melodramáticas com mé
tricas musicais variadas, genuina
mente itálicas, e que lhes davam 
popularidade.

Homem do povo, ele escrevia 
para o povo. A juventude sempre 
triunfa em suas comédias, os pais 
estão sempre errados, os melhores 
salvam-se pela indulgência, os pio
res são ridicularizados. Contudo, 
Plauto não chega a ser um pensa
dor, não se encontrando maximas 
finas e penetrantes em suas peças. 
Não procura punir o vício e recom
pensar a virtude. Quando existe, 
sua moral não é delicada, mas pro
saica e utilitária, bem à romana. 
Não obstante, as mulheres fiéis de 
Stichus são nobres e corajosas, e os 
velhos, em Aulularia e Miles Glo
riosus, são distintos. Alcmena, de 
Anfitrião, é um modelo de virtude 
sem arrogância.

A galeria de personagens das co
médias de Plauto é rica e variada. 
Os tipos não se assemelham e al 
guns destacam-se vivamente como 
arquétipos universais. Euclião (de

Aulularia), por exemplo, se torna
ria modelo do Avarento, de Mo- 
lière*, e de O Santo e a Porca, de 
Ariano Suassuna.

O latim de Plauto é magistral. O 
domínio do idioma faz de suas pe
ças trabalhos originais, em compa
ração com os textos gregos em que 
se apóia. As aliterações, a habili
dade no uso da métrica para efeitos 
dramáticos, o burilamento das pa
lavras e os termos novos que in
venta conferem encanto particular 
a seus textos. Seu idioma literário 
é baseado na linguagem da socie
dade romana da época.

O conjunto de sua obra tem 
como características a expressão 
viva e fogosa, a riqueza de compa
rações e imagens e uma grande 
força cômica. A reputação e in
fluência de Plauto ultrapassaram 
as fronteiras do mundo latino. Suas 
comédias foram encenadas, tradu
zidas e reescritas. Miles Gloriosus, 
por exemplo, inspirou os capitães 
Sparaventa e Fracassa que povoam 
a Comedia delVArle italiana e até 
o Falstaff shakespeariano; Me- 
naechmi inspirou Rotrou, Regnard, 
Goldoni e a Comédia dos Erros, de 
Shakespeare, que se serviu também 
de Mostellaria em motivos da Me
gera Domada.

VEJA TAM BÉM : Comédia; Tea
tro.

Plutão

Plutão —  cuja descoberta foi 
anunciada pelo Observatório Lo- 
well a 13 de março de 1930 —  é 
o último astro que, em escala pla
netária, vê-se ainda submetido à 
atração solar, para além da qual 
somente os cometas projetam suas 
órbitas parabólicas. Por esse mo
tivo, tudo o que se refere a esse pla
neta é motivo de cuidadosas análi
ses, com prolongadas observações 
telescópicas. A orbita de Plutão é 
a mais excêntrica: 0,246, o que re
quer cerca de 250 anos para ser 
percorrida, sendo sua distancia no 
afélio de 7 400 000 km, enquanto 
que o periélio passa a 4 500 000 
km. Alem disso, essa órbita faz um 
ângulo de 17°6’ com o plano da 
ecliptica, de maneira que, vista de 
fora do sistema solar, destoa enor
memente do conjunto.

Os cientistas previram para 
1989 a ocorrência do periélio em 
que Plutão ficará mais próximo do 
Sol* que Netuno*, o que facilitará 
as observações. Sabe-se que sua ve
locidade no periélio é de 6,08 km/s, 
enquanto no afélio cai a 3,68 km/s. 
Mas os dados sobre diâmetro, 
massa, densidade, etc. são ainda ar 
bitrários. Observações efetuadas 
com o segundo telescópio do 
mundo, o do monte Palomar, atri
buíram a Plutão um diâmetro de 
5 712 km, o que corresponderia a 
0,46 do da Terra. Assim, quanto ao 
diâmetro, estaria situado entre 
Marte* e Mercúrio*. Quanto ao vo

lume, seria igual a 0,10 (Terra =  
1 ) com massa ligeiramente inferior 
a 0,10 da terrestre. Sua densidade, 
derivada da observação de Netuno, 
atingiria cerca de dez vezes a da 
Terra, o que parece ser excessiva. 
A radiação solar em Plutão teria 
um valor reduzido: apenas 0 , 0 0 1 2  

calorias/minuto.cm2. Outros cálcu
los atribuíram ao planeta uma den
sidade igual a 3,9 e um raio de 
7 000 km.

O  transnetun iano

A descoberta de Plutão, em mui
tos pontos similar à de Netuno, 
fora prevista em cálculos, consti
tuindo uma vitória combinada da 
teoria e da prática. Na época, mui
tos astrônomos achavam-se interes
sados na possível existência de um 
“transnetuniano” , uma vez que 
uma série de fatores estranhos vi
nham sendo notados em relação a 
Netuno. Dessa forma, “ cálculo das 
perturbações” (como é denominado 
o campo da mecânica* celeste que 
estabeleceu os primeiros fundamen
tos dessa pesquisa) abriu-se aos 
cientistas da segunda metade do sé
culo XIX e inicio do século XX. 
A existência de “transnetunianos” 
tornou-se praticamente uma obses
são desde quando Le* Verrier ad
mitiu “haver vários”, e Hansen*, 
“dois planetas para que sejam ex
plicadas as perturbações de 
U rano”. C. Flammarion* calculou 
que a “transnetuniana” devia gravi
tar à distância 48 do Sol, tomando 
por medida a UA (unidade astronô
mica), que tem por base a distância 
Terra-Sol, ou seja, o total de 
149 500 000 km.

A existência de um corpo exte-

Denunciada por perturbações que causa na órbita de Netuno, a existência 
de Plutão foi comprovada pelo Observatório Lowell. no começo de 1930.

O uso de máscaras pelos atores também foi herdado da Grécia e teve 
enorme difusão na época de Plauto e Terêncio (outro grande comediógrafo).
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A órbita de nenhum planeta supera, em excentricidade, a de Plutão ( P ) .

rior mais distante que o último co
nhecido só poderia ser comprovada 
através das perturbações que oca
sionara neste e também (o que pas
sou a ser considerado mais impor
tante) nos cometas (são diversos os 
cometas cujos afélios encontram-se 
além de Netuno, entre eles o Swift- 
Tuttle, o Barnard, o Melish). A par
tir de certas particularidades nos 
afélios desses cometas, foi possível 
prever Plutão.

Da mesma forma que Le Verrier, 
através das perturbações reveladas 
por Urano* conseguira prever a po
sição de Netuno, o astronomo Per- 
cival Lowell* (fundador do Obser
vatório Lowell, no Arizona) 
dedicou-se ao trabalho. Em 1915, 
publicava os elementos elípticos 
para o hipotético planeta: inclina
ção fraca, inferior a 1 0 °; massa 6  

1/2 vezes a da Terra; revolução em 
282 anos; longitude heliocentrica 
(julho de 1914) de 84°0’; excentri
cidade (órbita) de 0 ,2 0 2 ; longitude 
do periélio de 203°8’; diâmetro real 
da ordem de 30 000 km; diâmetro 
aparente, cerca de 1 ” de arco, mag 
mtude (estelar) 12° ou 13°. Lowell 
faleceria no ano seguinte e a revela
ção oficial do novo astro somente 
ocorreria catorze anos depois.

Coube ao jovem assistente Clyde 
W. Tombaugh (1906- ) a in
cumbência de um serviço especial 
de patrulhamento do céu (prescrito 
pelo próprio Lowell). Dessa forma, 
em 1930 deparou com um estranho 
corpo na chapa do astrógrafo, pró
ximo de ô (delta) Gêmeos. Com a 
notícia da descoberta, revelou-se 
também que esse astro tinha um 
brilho equivalente ao de um a es
trela de 15.* magnitude. (Naquele 
dia, comemorava-se o 149.° aniver
sário da descoberta de Urano por 
W. Herschel*.) 0  último marco do

sistema solar foi cognominado Plu
tão, em decorrência da tradição, 
que atribui aos mais importantes 
membros da família solar nomes da 
mitologia. Por acaso, as duas pri
meiras letras do nome correspon
diam às iniciais de Lòwell.

Pouco se sabe a respeito da 
eventual atmosfera e superfície de 
Plutão. Medidas espectroscópicas, 
a que se viram associados grandes 
nomes da astronomia internacio
nal, atribuem à atmosfera do pla
neta um conteúdo inferior a 0 , 1 % 
da atmosfera terrestre. Admite-se 
também uma temperatura da or
dem de —230° C. O baixo albedo 
de Plutão, da ordem de 0,17, não 
parece revelar o que se supõe ser 
uma densa atmosfera, enquanto o 
índice de coloração —  0,67, com
parável ao de uma estrela do tipo 
G 5 —  poderia indicar que a su
perfície é coberta de neves origina
das oor C 0 2, C O . ou mesmo H2 0 . 
Trata-se apenas ae hipóteses, uma 
vez que nao são muitos os elemen
tos orientadores.

Segundo alguns astrónomos, 
Plutão poderia ser um dos satélites 
de Netuno, transviado em virtude 
de sua enorme excentricidade, com- 
portando-se mais como asteróide 
do que como planeta, devido às re
duzidas dimensões, extrema lenti
dão e incomum inclinação do 
plano de sua órbita. Do comporta
mento de certos cometas poderia 
inferir-se a possível existência de 
corpos planetários além de Plutão, 
embora um programa de patrulha
mento tenha sido empreendido sem 
nenhum resultado positivo.

VEJA TAM BÉM : Astronomia; 
Planetas.

Pneumonias

O termo “pneumonia” designa 
um grupo de doenças infecciosas 
de comprometimento pulmonar, 
causadas por diversos agentes eco
lógicos. O quadro clínico é bas
tante variável, dependendo tanto do 
agente causador da afecção quanto 
do indivíduo afetado.

Nas pneumonias de origem bac- 
teriana —  também chamadas 
pneumonias típicas, em oposição 
as atípicas, de causa não bacte- 
riana —  o aspecto mais importante 
é a consolidação parenquimatosa, 
que se caracteriza pelo preenchi
mento das luzes dos alvéolos e 
bronquíolos pelo exsudato inflama
tório decorrente da reação do orga
nismo à infecção. Em conseqüência 
dessa consolidação, há comprome
timento da respiração —  maior ou 
menor de acordo com a extensão e 
intensidade do processo inflamató
rio. O panoram a sintomatológico 
da afecção depende da patogenici- 
dade do agente etiológico, da resis
tência do paciente e da existência 
de malformações ou lesões bronco- 
pulmonares.

Segundo o quadro clínico, distin- 
guem-se classicamente duas formas 
de pneumonias: as pneumonias lo- 
bares e as broncopneumonias. Nas 
primeiras, a consolidação paren- 
quimatosa atinge um ou alguns lo
bos (segmentos) pulmonares. Nas 
broncopneumonias encontram-se 
focos esparsos, por vezes confluen
tes, tratando-se, portanto, de pro
cessos generalizados. Um mesmo 
agente etiológico pode causar um 
ou outro desses tipos de compro
metimento, de acordo com fatores 
nem sempre identificáveis. De 
modo geral, o quadro broncopneu- 
mônico mais grave é encontrado 
em crianças pequenas e indivíduos 
idosos ou debilitados, para osquais 
a resistência orgânica é baixa. As 
formas lobares são mais benignas, 
cedendo rapidamente com tra ta 
mentos apropriados.

Como acontece nas endocardites 
bacterianas e nas meningites, prati
camente todas as bactérias patogê
nicas têm sido responsabilizadas 
por quadros pneumônicos. Entre
tanto, cerca de 80% a 90% dos ca
sos de pneumonia bacteriana têm

sua origem em infestações pelo 
pneumococo (Diplococcus pneu
moniae); o Streptococcus hemoliti- 
cus é responsável, por sua vez, por 
aproximadamente 5% dos casos. 
Ocorrem também infecções estafi- 
locócicas, devidas ao bacilo de 
Friedlander (Klebsiella pneum o
niae), por ação do Hemophilus in
fluenzae, e ainda por outros agen
tes. São comuns infecções mistas, 
nas quais não se pode atribuir o 
quadro a um único agente.

O tratamento das pneumonias se 
faz em duas frentes: combate direto 
ao agente etiológico e mitigação 
dos sintomas. Na primeira, utili- 
za-se uma variedade muito grande 
de antibióticos e quimioterapicos; 
na segunda, empregam-se sedativos 
contra a dor torácica e a tosse, an
tipiréticos contra a febre, e por fim 
tratam ento da dispnéia (dificuldade 
respiratória), quando ela está pre
sente. O tratamento pode ainda ser 
acompanhado por exames labora
toriais, para determinação mais 
precisa do agente etiológico, nos 
casos em que a administração de 
antibióticos de largo espectro não 
se revela eficiente.

O agente bacteriano

As infecções pneumocócicas as
sumem na maioria das vezes for
m as lobares. Trata-se de afecção 
contagiosa, já  tendo sido descritas 
epidemias de pequena extensão. 
Entretanto, o pneumococo se loca
liza na nasofaringe de indivíduos 
sãos, de modo que freqüentemente 
a infecção se manifesta durante a 
evolução de infestações viróticas 
banais das vias respiratórias supe
riores (como em resfriados*). En
quanto as defesas do indivíduo não 
estão debilitadas, seu organismo 
impede que a bactéria prolifere de
masiadamente e lese os tecidos, 
apesar de sua sobrevivência e re
produção dentro de certos limites. 
Com a diminuição da resistência 
devido à ação de vírus ou outros 
agentes, o pneumococo multipli
ca-se rapidamente, atacando as cé
lulas de seu hospedeiro. O germe 
também inicia o processo em ou
tra s_ situações de diminuição de re
sistência do paciente, como quando 
este se encontra anestesiado ou em 
estados comatosos.

O quadro inicia-se com febre ra
pidamente ascendente, acompa
nhada de calafrios, aos quais logo 
se juntam tosse incômoda e dores

■ -'1 ' a♦  9
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Os pneumococos (acima, indicados por setas) causam 90% das pneumonias.
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A evolução pneumônica: a) ingurgitamento; bl hepatização vermelha; c) hepatizaçâo cinzenta; d)

torácicas em forma de pontadas, de 
origem pleural. A doença atinge 
seu auge em tempo muito curto, 
processando-se por vezes expecto
ração sanguínea ou de aspecto fer
ruginoso, que tende mais tarde a 
um a coloração pardacenta. O pa
ciente sente-se muito mal, sendo 
afetado por dispnéia, ou,_pelo me
nos, por taquipnéia (freqüencia res
piratória aumentada), com bati
mentos da asa nasal. A doença 
pode complicar-se pelo apareci
mento de pericardites, endocardites 
e meningites, como resultado da di
fusão de focos secundários do 
pneumococo_ através do sangue e 
da circulação linfática. Por esse 
motivo, o recolhimento ao leito é 
imperioso logo que se manifesta
rem os primeiros sintomas.

Antes do advento dos antibióti
cos, a mortalidade devida a esse 
tipo de pneumonia era muito alta. 
Com o aparecimento da  penicilina 
e outros medicamentos dessa natu
reza, essa taxa diminuiu m uito; as
sim, enquanto na Primeira Guerra 
Mundial 28% dos soldados ameri
canos que contraíram a doença 
morreram, na Segunda Guerra 
Mundial esse índice caiu a 0,7%. 
Porém, entre pessoas idosas, crian
ças com menos de dois anos de 
idade e alcoólatras, a mortalidade 
por pneumonia pneumocócica per
siste mesmo onde as demais molés
tias bacterianas agudas estão prati
camente erradicadas.

A pneumonia estreptocócica é 
bem menos freqüente que a pneu
mocócica e, geralmente, é devida a 
estreptococos beta-hemolíticos. As
sume, com freqüência, caráter 
broncopneumônico, ocorrendo 
usualmente como complicação de 
outras estreptococias — escarla
tina, amigdalites —  ou durante epi
demias de gripe; neste último caso, 
sua incidência é bastante temível, 
sendo por vezes fatal. Quando não 
tratada, a doença passa a apresen
tar um quadro grave, acompa-

A partir dos aspergilos e dos penicilos ("mofos verdes") obtém-se a penici
lina, antibiótico que permite a queda da mortalidade por pneumonias.

ntiado de múltiplas complicações
(meningite, endocardite, etc.).

A pneumonia estafilocócica é em 
geral secundária, resultando de fo
cos infecciosos primários por disse
minação tanto sanguínea — nos 
casos de osteomielites, abscessos, 
mastoidites —  quanto brônquica
— durante amigdalectomias, extra
ções dentárias, etc. Os focos secun
dários assim produzidos são em ge
ral múltiplos, causando lesoes 
destrutivas nos tecidos atacados. 
Tais pneumonias têm se tornado 
mais comuns, passando a represen
tar um problema terapêutico muito 
sério; os estafilococos são bactérias 
altamente adaptativas, de modo 
que variedades resistentes aos anti
bióticos evoluem continuamente.

A Klebsiella pneumoniae é um 
bacilo gram-negativo encapsulado, 
com mais de cinqüenta variedades. 
Ele pode ser encontrado nas vias 
aéreas de indivíduos sãos, de forma 
que a incidência de pneumonia por 
ação desse bacilo ocorre em esta
dos de debilitação do organismo, 
por efeito de doenças ou alcoo
lismo. Os focos sao geralmente 
múltiplos, causando necrose dos te
cidos afetados, o que resulta na for
m ação de pequenas cavidades nos 
alvéolos pulmonares.

A s viroses e outras afecções

Como as pneumonias bacteria
nas, a pneumonia primária atípica 
é uma doença infecciosa aguda do 
aparelho respiratório, surgindo co- 
mumente sob a forma de epidemia. 
A designação dada à doença não é 
mais conveniente, pois na verdade 
se trata de um quadro mórbido de
vido a uma grande variedade de 
agentes etiológicos, ainda que as 
diferenças de quadro clínico não 
sejam acentuadas. O que a distin
gue mais especialmente das pneu
monias bacterianas é o fato de não 
apresentar como característica a 
consolidação parenquimatosa: seu 
comprometimento predominante é 
intersticial, no tecido peribronquio- 
lar, nas paredes dos alvéolos e sep- 
tos interlobulares.

A doença pode ser causada por 
vírus (adenovirus, assim como 
vírus da psitacose e da ornitose), 
fungos (caracterizando-se como 
coccidioidomicose ou como histo- 
plasmose), Rickettsia burnett 
(quando recebe o nome de febre Q), 
M ycoplasma pneumoniae, Toxo
plasma gondii, Pneumocystis ca- 
rini, e muitos outros agentes. Os 
casos mais comuns são devidos aos 
adenovirus e ao Mycoplasma pneu
moniae.

A pneumonia primária atípica 
transmite-se por contato direto, in
cidindo em pequenos surtos epidê
micos ou casos esporádicos; em 
certas zonas, adquire caráter endê
mico. Assemelha-se na maioria dos 
casos ao resfriado comum, diferen
ciando-se deste apenas por um 
maior comprometimento no estado 
geral do paciente e por uma evolu
ção mais lenta. O sintoma mais co
mum é a tosse, podendo ocorrer ex
pectoração escassa.

VEJA TAM BÉM : Gripe: Respira
ção; Viroses.

iNo esnrao cagar A llan roe, sua 
Vida e suas Obras, o poeta francêsn ----„<■:---------------- ...

diçava seu dinheiro nò jogo, seu 
tutor obrigou-o a deixar os estudos.

D ipK m n n H  u m q cn m rp ca  n

um editor do Southern Literary 
Messenger, e tornou-se redator e 
r r í t i r n  Ha n n h liran ã rv  Mas. como

nou-se subeditor do Evening Mir- 
ror, onde publicaria seu poema The 
Raven (O Corvo). Isso significou
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Em política, Roder e influência 
se confundem. As vezes, empre 
ga-se o segundo termo em referên
cia a algo que depende de persua
são, e reserva-se o primeiro apenas 
para relações de força. A rigor, 
essa distinção é imprecisa e pouco 
esclarecedora, pois nem sempre o 
poder se baseia na força: ao contra
rio, sem algum grau de aceitação 
ou legitimação*, dificilmente ele se 
manteria. Mais aceitável é a distin
ção entre poder e autoridade*, en
tendida esta última como conceito 
de poder estabilizado, legitimado 
Çlegitimo para aqueles sobre quem 
e exercido).

A multiplicidade do poder

O poder social baseia-se funda
mentalmente em alguma combina
ção entre dois tipos de fatores: no 
controle sobre coisas (riquezas, lo
calizações estratégicas, armas, ter
ras, sistemas de comunicação) e no 
controle sobre pessoas (sua leal
dade ou qualquer forma de apoio, 
cuja importância pode depender 
dos conhecimentos que possuem, 
de seu número, etc.). Particular
mente importante nos Estados mo
dernos é o corpo de funcionários 
através do qual é feita a adminis
tração, e as Forças Armadas. Não 
há uma resposta geral para ques
tões como quais os fatores mais de
cisivos para o poder, qual a impor- 
tância de uns em relação aos 
outros, como se alteram ou como 
se combinam. Conforme o tipo de 
sociedade, presente ou passada, po
dem predominar: o controle mili
tar, quando o poder geral está li
gado a quem controla recursos 
bélicos (homens e armamentos); o 
controle econômico, que incide so
bre os meios de vida da população 
ou de parte dela; o controle sobre 
o comportamento ou as crenças d,a 
população, exercido, nas socieda
des de estrutura política teocrática, 
por aqueles que monopolizam a ex
pressão dos símbolos religiosos; e 
o controle eleitoral, nas sociedades 
(como as democracias liberais mo
dernas) onde o poder resulta de um 
processo eleitoral em que a vitória 
depende essencialmente da capaci
dade de mobilizar o apoio e a soli
dariedade de um grande número de 
pessoas.

Há uma grande multiplicidade 
de relações sociais de poder. Em 
cada sociedade organizada, existe 
um processo peculiar de agregação 
pelo qual essa multiplicidade é in
corporada a instituições* sociais 
ou políticas, tornando-se mais sim
ples e estável. Por essa razão há 
grandes diferenças entre as socie
dades humanas, conforme sua es
trutura* social e grau de desenvol
vimento. Essas diferenças expres
sam a forma pela qual o poder so
cial é transformado em poder polí
tico organizado.

Em nenhuma sociedade o poder 
se baseia num fator único: há sem
pre alguma combinação de recur
sos econômicos, militares, simbóli
cos e outros.

VEJA TAM BÉM : Autoridade;
C hefia ; Estado; G overno; Regim e;
Sistem a Político.

Quando legitimado, o poder transforma-se em autoridade. (Napoleão coroa-se imperador com anuência do papa.)

Poder

Poder é a capacidade de um 
agente para produzir determinados 
efeitos. O  significado do termo va
ria conforme o contexto em que é 
utilizado: em português existe a 
tendência para usá-lo principal
mente em referência ao controle 
político, distinguido-o portanto de 
força física e de potência. O poder 
decorre, então, de uma relaçao so
cial entre indivíduos, grupos, orga
nizações, ou governantes e gover
nados, em que uma das partes 
exerce controle sobre a outra.

Diz-se que um indivíduo ou 
agente A  tem poder sobre outro B 
sempre que A  puder fazer com que 
B  faça algo que de outra forma não 
faria —  ou seja, mesmo (mas não 
necessariamente) contra a vontade 
de B. Dois aspectos destacam-se 
nessa conceituação de poder. O pri
meiro é o caráter assimétrico da re
lação: o poder configura-se quando 
se constatam efeitos produzidos 
numa só direção, quando há um 
saldo de efeitos ou conseqüências 
em favor de A . (N a realidade, nem 
sempre é possível distinguir clara
mente entre situações em que há 
um saldo nítido e situações em que 
diversas influências se compensam 
ou se neutralizam.)

Outro aspecto a destacar na defi
nição de poder é a indeterminação 
da quantidade de efeitos produzi
dos: o grau de controle exercido ou 
o grau de obediência obtido são 
bastante variáveis e, a não ser em 
casos extremos, a obediência nunca 
é completa. Por isso a noção abs
trata  de poder expressa simples
mente uma probabilidade.

O controle dos m e io s  d e  p ro d u ç ã o , das a rm a s  e das c ren ç as  do povo pod e  
configurar um poder despótico. (Propaganda revolucionária russa. 1917.)



No dia 29 de janeiro de 1845, o 
jornal norte-americano Evening 
Mirror publicou um poema cuja 
ambientação trágica, somada ao 
pesado fatalismo dos versos e à lú
gubre harmonia rítmica, conseguiu 
grande receptividade de um público 

ue ainda não havia se esquecido 
os cânones do Romantismo*. O 

poema —  The Raven (O Corvo) — 
e seu autor, Edgar Allan Poe, tor- 
naram-se conhecidos em todo o 
paí s.

Mas não foi somente a estética 
romântica que inspirou a poesia. O 
fatalismo e o mergulho no lado des
conhecido da alma humana revela
vam também uma vivência pessoal 
e um temperamento particular que 
acabaram transformando Poe num 
dos principais “ escritores maldi
tos” da literatura mundial.

Azar, pseudônimo 
de uma vida

No estudo Edgar Allan Poe, sua 
Vida e suas Obras, o poeta francês 
Baudelaire* afirmou: “Existem des
tinos fatais, homens que trazem es
crita, em caracteres misteriosos nas 
rugas sinuosas de sua testa, a pala 
vra 'A zar' ".

Poe era um desses homens. Nas
cido em Boston (19 de janeiro de 
1809), teve a infância marcada pela 
insegurança e amargura. Os pais
—  um casal de atores fracassados
— morreram tuberculosos em 
1811, com poucas semanas de in
tervalo. Seu irmão era tuberculoso 
também; a irmã, epiléptica.

Após a morte da mãe, foi ado
tado por John Allan, um rico co
merciante de Richmond, casado e 
sem filhos.

De 1815 a 1820, o casal viajou 
com o garoto pela Escócia e Ingla
terra. Durante quatro anos, Poe fi
cou interno num colégio próximo a 
Londres. Quando retornou a Rich
mond, o menino somava à sua ba
gagem uma educação clássica e 
grande habilidade na prática de vá
rios esportes como a equitação, o 
boxe, a esgrima e a natação. Em 
sua memória viajavam as marcas 
da monótona paisagem londrina — 
com os velhos e misteriosos caste
los e casarões —  e as inevitáveis 
impressões de horror que elas lhe 
proporcionaram.

Em 1826, passou a freqüentar a 
Universidade de Virgínia, onde es
tudou greço, latim, francês, espa
nhol e italiano. Mas, como desper
diçava seu dinheiro no jogo, seu 
tutor obrigou-o a deixar os estudos.

Em Richmond, uma surpresa o 
esperava: sua namorada Elmira 
Royster estava noiva de outro. A 
desilusão amorosa levou-o para
Boston, onde publicou (1827) um

Poe: homem bfibado. deslocado, fraco: artista lúcido, precursor, imortal.
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Trágico e belo, "O Corvo" tornou-

panfleto de poemas byronianos, 
Tamerlane and Other Poems (Ta- 
merlão e Outros Poemas).

Em maio do mesmo ano, com a 
situação econômica precária, 
viu-se obrigado a alistar-se no 
Exército, com o nome de Edgar Al
lan Perry.

A experiência foi proveitosa, 
pelo menos sob o ponto de vista li
terário. Em 1829 publicou um 
novo volume de poesias: A l Aa- 
raaf, Tamerlane and Minor Poems 
(A l Aaraaf, Tamerlão e Poemas 
Menores).

Mas, em abril desse ano, foi lo
calizado pelo tutor, que o enviou 
para estudar em West Point. Em 
1831, expulso da academia por ter 
faltado as aulas por mais ae uma 
semana, passou a dedicar-se à lite
ratura, numa vida nômade e in
constante. Partiu para Nova York, 
que desde o início do século XIX 
havia se transformado no maior 
centro literário norte-americano.

Em 1831, publicou Poems (Poe
mas), com obras onde apareciam 
as influências de Keats*, Shelley* 
e Coleridge*. Em 1833, com M a
nuscript Found in a Bottle (M anus
crito Encontrado numa Garrafa), 
ganhou um prêmio de 50 dólares de 
um editor do Southern Literary 
Messenger, e tornou-se redator e 
crítico da publicação. Mas, como 
abusava da bebida; acabou sendo 
demitido. Nessa época casou-se 
com sua prima Virgínia Clemm, de
apenas treze anos de idade.

Em 1838, publicou The Narra
tive o f  Arthur Gordon Pym (A 
Narrativa de Arthur Gordon Pym), 
obra considerada como a inspira- 
dora do clássico M oby D ick, de 
Herman Melville*.

No ano seguinte, foi viver em Fi
ladélfia, onde passou a editar a 
Burton 's Gentleman Magazine. Um 
contrato que o obrigava a determi
nada produção mensal estimulou-o 
a escrever William Wilson e The 
Fall o f  the House o f  Usher (A 
Queda do Solar de Usher), além de 
um novo volume de contos: Tales 
o f  Grotesque and Arabesque (Con
tos do Grotesco e do Arabesco).

Em 1840, demitiu-se da Bur
ton 's. Mas no ano seguinte foi con
vidado a editar a sua sucessora — 
a Graham’s Magazine — , na qual 
publicou sua primeira obra poli
cial: The Murders in the Rue Mor
gue (Os Crimes da Rua Morgue). 
Em 1843, o conto policial The 
Gold Bug (O Escaravelho de 
Ouro), publicado no Jornal de Fila
délfia, deu-lhe dinheiro —  um prê
mio de 1 0 0  dólares — , prestígio e 
publicidade.

Em 1844, voltou para Nova 
York e escreveu Baloon Hoax (A 
Balela do Balão). Logo depois, tor- 
nou-se subeditor do Evening M ir
ror, onde publicaria seu poema The 
Raven (O Corvo). Isso significou 
mais prestígio e um novo emprego: 
editor do Broadway Journal, um 
semanário oe curta duração, onde 
publicou vários contos.

maldito. (Desenho de Manet.)
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Em janeiro de 1847, Virginia 
morreu tuberculosa. Dois anos de
pois, já  com a saúde bastante aba
lada devido à bebida, Poe viajou 
para Richmond, onde ficou noivo 
de Elmira Royster, sua namorada 
da adolescência, que estava viúva.
No fim de setembro foi para Balti- 
more. Num dia qualquer, encon
trado inconsciente na rua, após 
uma bebedeira, foi levado para um 
hospital. Mas já  era tarde.

A 7 de outubro de 1847, foi en
terrado no cemitério presbiteriano 
de Westminster, em Baltimore.

Um impacto sobre o leitor

A base de toda a obra de Poe em 
prosa apóia-se principalmente nas 
anomalias da natureza humana, le
vando o leitor à evasão da reali
dade cotidiana: alucinações con
vincentes cuja lógica supera a do 
mundo normal; mentes inquietas e 
febris em corpos minados e conva
lescentes; percepções tão sensíveis 
que chegam a captar os sons e os 
mistérios que cercam o homem e o 
universo; personagens neuróticas, 
isoladas do mundo e devotadas a 
seus devaneios e fantasias; o duplo 
de cada homem; a catalepsia; o 
magnetismo; etc.

Sua força dramática como con
tista repousa sobre uma elaborada 
técnica que obedece a uma pro
funda coesão de tom, estrutura e 
movimento. Poe criou regras pró
prias para seus contos: às unidades 
de tempo, lugar e ação, acrescentou 
a de efeito, aumentando o impacto 
sobre o leitor.

A impressão de realismo dentro 
do irreal é acentuada pela utiliza
ção constante do eu (em sua maior 
parte, os contos são narrativas ou 
manuscritos da personagem princi- Ilustração de Collot para "A Narrativa de Arthur Gordon Pym", obra de Ed- 
pal). Os cenários são brumosos, es- gar Allan Poe que teria inspirado o romance "Moby Dick", de Melville. 
curos e repletos de elementos que 
sugerem morte e fatalidade. As per
sonagens, por outro lado, são ex
tensões do próprio escritor: ho
mens de nervos tensos, imaginação 
excitada, olhar agudo e implacável, 
e mulheres mórbidas, pálidas, 
doentes de males muito estranhos.

Desse estranho contexto emerge 
o inquietante efeito de seus contos 
de morte — The Fali o f  the House 
o f  Usher (A  Queda do Solar de Us- 
her), The Masque o f  R ed  Death (A 
Máscara da M orte Rubra), Valde- 
mar (O Caso do Sr. Valdemar),
Premature Burial (O Enterro Pre
maturo), Oval Portrait (O Retrato 
Oval), Shadow (Sombra) — , dos 
contos de crimes — Berenice (Be
renice), Black Cat (O Gato Preto),
William Wilson (William Wilson),
The Cash o f  Amontillado (O Barril 
de Amontillado), Tell-tale Heart (O 
Coração Denunciador) — , dos 
contos de sobrevivência após a 
morte — Ligeia, Morella, Metzen- 
gerstein — , dos contos de fatali
dade — Assignation (O Encontro 
Marcado), Man o f  the Crowd (O 
Homem das Multidões).

A facilidade de Poe para cálcu
los, seu fascínio por charadas, crip
tografia e problemas detetivescos 
geraram outra linha de contos em 
que se destacam O Escaravelho de 
Ouro, A  Carta Furtada, Os Crimes 
da Rua Morgue. Interessado por 
ciência, ficção científica e aventu
ras fantásticas, Poe escreveu Hans Também satânico e maldito, Baudelaire divulgou seu "irmão" americano.

Pfaal (A Aventura Sem Par de um 
Certo Hans Pfaal) e Baloon Hoax 
(A Balela do Balão), que teriam 
inspirado Júlio Verne* em suas 
obras Drama nos Ares e Cinco Se
manas em uni Balão.

Embora seus poemas fossem tec
nicamente perfeitos, compostos de 
ritmos harmoniosos e trabalhados, 
sua produção lírica foi reduzida. 
As poesias inspiradas nas mulheres 
são as melhores: To Helen (Para 
Helena), Annabel Lee (Annabel 
Lee), Éulalia (Eulália), To One in 
Paradise (A  M inha Mãe). E poesias 
como Lenore (Lenora), For Annie  
(Para Annie), Ulalume (Ulalume) e 
a famosa The Raven (O Corvo) 
transmitem a mesma inquietude e a 
sensação de fatalidade de seus con
tos de terror.

Considerado outro “ maldito” da 
literatura mundial e maior respon
sável pela divulgação da obra de 
Poe (com o qual se identificava), 
Charles Baudelaire* dedicou-se du
rante alguns anos ao preparo e tra
dução dos contos de seu “irmão de 
alm a”. Numa carta enviada ao crí
tico de arte Théophile Thoré, Bau
delaire explica: Sabe por que eu 
tão pacientemente traduzi Poe? 
Porque ele se parece comigo. A pri
meira vez que abri um jivroseu , vi, 
com terror e fascinação, não ape
nas temas sonhados por mim, mas 
frases  pensadas por mim e escritas 
por ele, vinte anos antes” .

Na verdade, a influência de Poe 
é muito ampla. A poesia simbo- 
lista, a ficção* científica, o ro
mance policial* moderno, o ro
mance psicológico considerado 
freudiano seguem —  consciente ou 
inconscientemente — os passos de 
Poe. Além de criador da ficção 
científica e do romance policial, 
Poe elevou os contos de terror à ca
tegoria literária.

A maioria dos grandes autores 
sofreram sua influência. Sua poesia 
encontrou eco nos simbolistas 
como Baudelaire, Mallarmé*, Ver- 
laine*, Rimbaud*, Valêry*, e até 
mesmo na técnica musical de_ Ra- 
vel*, segundo confissão do próprio 
compositor. Os maiores contistas 
franceses, como Gautier*, Meri- 
mée* e Maupassant*, também se
guiram suas idéias. Na Inglaterra 
foi reconhecido como mestre por 
Swinburne* e Oscar Wilde*. O 
Sherlock Holmes de Conan Doyle* 
foi calcado sobre o Dupin de Poe; 
H. G. Wells* segue Poe nos rom an
ces de ficção científica. Na Bélgica, 
encontrou seguidores em Georges 
Rodenbach (1855-1898) e Maeter- 
link*.

Na América espanhola, marcou 
principalmente a poesia e a litera
tura fantástica. Ruben Dario*, 
Amado Nervo*, Julio Herrera 
(1875-1910), Leopoldo Lugones 
(1874-1938) adotaram algo de sua 
técnica lírica. Como pioneiro da  li
teratura fantástica, influenciou 
Borges* e Arreola (1918- ), 
além de Kafka*, na Europa. No 
Brasil, sua influência pode ser de
tectada na obra do poeta Augusto 
dos Anjos*.

VEJA TAM BÉM : Conto; Narra
tiva; Novela; Policial; Rom an
tismo; Simbolismo.



Poema 389

Poema

No século XX, depois do Simbo
lismo*, o sentido restrito do poema
— que era caracterizado como 
uma das várias formas de constru
ção poética — deixou de existir. A 
liberdade das formas poéticas atin
giu o auge — a arritmia, o verso 
livre sem rima e de estrofes irregu
lares, passaram a predominar. E o 
conceito de poema tornou-se muito 
amplo.

Significado e significante: 
poesia

Formalmente, os limites entre 
prosa e poesia confundem-se. O 
que evidencia uma composição 
poética ou o valor de um poema 
(em prosa ou em verso) é a poliva- 
lência da palavra, isto é, o mais 
alto grau de semanticidade do 
signo verbal.

Num poema, a palavra será sem
pre, ao mesmo tempo, significante 
(configuração sonora e visual do 
termo) e significado (imagem men
tal evocada pelo significante, ou 
seja, o conceito).

Na linguagem poética — ao 
contrário do que ocorre na lingua
gem cotidiana, filosófica ou cienti
fica, onde o significante tem pouca 
ou quase nenhuma importância — , 
a palavra não vale somente por seu 
significado, mas, em grande parte, 
por ela mesma, tambem enquanto 
pronúncia: a tessitura sonora dos 
vocábulos e das frases, as sugestões 
rítmicas e a extensão psicológica 
da imagem são elementos funda
mentais da  composição poética li
terária.

Essa participação dos significan- 
tes é responsável pela aproximação 
entre a arte literária e a música. A 
poesia surgiu intimamente asso
ciada à música e assim permaneceu 
por longo tempo. A poesia dos ae
dos gregos e dos trovadores medie
vais havia promovido a aliança en
tre a letra do poema e o som. Esses 
poetas não podiam conceber seus 
versos separados da instrumenta
ção e do canto.

Mas, à medida que a conjuntura 
social sofria alterações, processa
va-se a dissociação entre a palavra 
e a pauta musical. A canzone ita
liana manifestou a cisão ocorrida 
no interior da lírica trovadoresca e 
o prelúdio da poesia moderna, des
tinada à leitura e à declamação.

Mesmo assim, o ritmo* musical 
permaneceu como uma das cons
tantes específicas da nova forma

fioemática e da própria lírica em 
ormação na alta Idade Média; e o 

movimento simbolista de fins do 
século X IX  retomaria a riqueza da 
música, revalidando o caráter so
noro da palavra, isto é, seu signifi- 
cante.

Em qualquer escola, a importân
cia dos signific antes varia con
forme os diversos planos da arte li
terária. Essa importância é mais 
visível no verso do que na prosa, 
por exemplo; é mais notável na

frosa de Guimarães Rosa* ou de 
ames Joyce* do que na de Ma-

Num poema, a palavra sempre 6, ao mesmo tempo, significado e significante. (Versos de Guilherme de Almeida.)

A poesia surgiu ligada á música. Os trovadores medievais, por exemplo, não 
p o d iam  c o n c e b e r seus ve rs o s , sep arad o s  da in s tru m e n ta ç ã o  e do c a n to .

chado de Assis* ou Émile Zola*.
Urri dos problemas da função 

dos significantes na linguagem poé
tica consiste na tendência manifes
tada por alguns autores para esva
ziar o poema de qualquer 
significado, considerando-o apenas 
uma coisa, uma estrutura sonora e 
visual que formaria seu conteúdo. 
A “coisificação” do poema e da 
linguagem poética (de que se en
contram os primeiros ensaios no 
Simbolismo) encontrou contempo
raneamente sua maior realização 
na poética do Concretismo*, sob as 
influências do princípio de indeter- 
minação, da cibernética e da teoria 
da informaçfeo. Um exemplo desse 
propósito pode ser encontrado na 
estrofe inicial do poema N ovo no 
Velho, do poeta concretista Au
gusto de Campos (1931- ):

“ ovo 
novelo no 

vo no velho o 
filho em folhos na 

jaula dos joelhos infan 
te em fonte feto fei 

to dentro do 
centro”.

A exacerbação máxima do signi
ficante visual em desprezo a seu as
pecto fonológico pode ser obser
vada mais nitidamente nas 
experiências do poema-processo, 
que não usa palavras, mas sim grá
ficos, deixando ao leitor —  me
diante a visualização — a compo
sição poética.

A poesia e a prosa

O metro é considerado o traço 
distintivo dos versos em relação à 
prosa. Ele representa a norma que 
a linguagem poética obedece. No 
entanto, as regras métricas são ins
táveis. Quando o dolce stil nuovo 
e as formas métricas do Renasci
mento* penetraram na língua por 
tuguesa, no século XVI, trazendo a 
medida nova — representada pelo 
verso decassílabo, pelas canções e

Çm. CyMa : 
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os sonetos de Petrarca*, pela ele
gia, pelos tercetos de Dante*, pela 
sextina, pela oitava rima de 
Ariosto*, Boccaccio* e Poliziano* 
— , os versos da medida velha, re
presentados pelas trovas e redondi- 
ihas usadas durante a Idade Média, 
praticamente se extinguiram.

Os versos dos malasios e dos an
tigos gregos, dos japoneses e dos 
povos latinos apóiam-se sobre 
princípios métricos diferentes. 
Contudo, a imagem do verso 
une-os e os tradutores de poesia, ao 
substituírem a norma métrica da 
língua original pela da língua de 
tradução, procuram reproduzir 
verso por verso.

O sistema métrico que domina a 
composição do verso clássico re- 
duz-se à contagem dos acentos mé
tricos. O método de contagem é 
feito através de uma leitura particu
lar que coloca em relevo a lei de 
distribuição dos acentos (a escan- 
são), a lei de construção utilizada 
nos versos. Na verdade, apenas o 
primeiro estágio da percepção poé
tica precisa desse tipo de leitura; 
aos poucos, a leitura torna-se auto
mática.

Dados os seguintes versos, am
bos decassílabos —  “ As armas e 
os barões assinalados” (Camões*), 
“ Perfeitamente, exatamente iguais” 
(Guilherme de Almeida*) — , ob- 
serva-se que o primeiro (denomi
nado decassílabo heróico) tem os 
acentos tônicos recaindo na sexta e 
décima sílabas, enquanto que o se
gundo (decassílabo sáfico) tem os 
acentos na quarta, oitava e décima 
sílabas. A escansão desses versos 
impõe uma pronúncia que se opõe 
à da  prosa.

O ritmo —  outro elemento fun
damental e característico do dis
curso poético —  é anterior ao pró
prio verso, pois não é possível 
compreendê-lo a partir da linha do 
verso; ao contrário, compreende-se 
o verso a partir de seu movimento 
rítmico. O exemplo dado demons
tra como, em dois versos de um 
mesmo metro, podem-se encontrar 
ritmos bastante diferentes.

Snap tur mie y r  m e a i  w tc  
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A obra de Petrarca serviu de modelo à poesia européia. ("Canzoniere".)

Os estudiosos do ritmo poético 
costumavam dividi-lo em sílabas, 
medindo-o e tratando de encontrar 
as leis do ritmo nessa análise. No 
entanto, todas essas leis existem 
como resultado de um determinado 
movimento rítmico. Assim, não po
dem dar senão indicações desse 
movimento rítmico do qual resul
tam. De certa forma, pode-se consi
derar o ritmo poético como a me
dida de um tempo psicológico, 
baseada na densidade do senti
mento poético (correspondendo, 
portanto, a uma exigência de valor 
intuitivo e não discursivo ou lógi- 
co-conceitual, como ocorre na 
prosa).

A ordem das palavras na língua 
prosaica precisa de certa entoação 
que a estrutura rítmica da língua 
poética não admite. Por isso, a lei
tura prosaica do verso acabaria 
destruindo sua estrutura rítmica.

O verso obedece às leis da sin
taxe e também às da sintaxe rít
m ica (isto é, a sintaxe enriquece 
suas leis de valores rítmicos). Essa 
coexistência de duas leis agindo so
bre as mesmas palavras é a particu
laridade que distingue a língua poé
tica da língua da prosa. O verso 
apresenta os resultados de uma 
combinação de palavras, ao mesmo 
tempo rítmica e sintática. Mas no 
poeta surge antes a imagem indefi
nida de um complexo dotado de es
trutura fônica e rítmica e somente 
depois é que essa estrutura articu- 
la-se em palavras.

O verso livre, muito usado pelos 
modernistas, provocou uma mu
dança nos esquemas rítmicos esta
belecidos pelo verso tradicional. 
Sua unidade de medida deixa de ser 
a sílaba e passa a basear-se ná 
combinação das entoações e das 
pausas; a sucessão dos grupos va
lorizados pela entoação, pela maior 
ou menor rapidez do enunciado, 
cria o ritmo. Por exemplo: “Cam i
nho solitariamente em tuas ruas 
onde há mãos soltas e relógios par
tidos” (Carlos Drummond de An
drade).

O terceiro componente do verso

B o ccacc io , A r io s to  e P o liz ian o  in flu e n c ia ra m  as  fo rm a s  m é tric a s  do  R e n a s c im e n to , q ue  s u b s titu ir ia m  os verso s  da m e d id a  v e lh a  da Id a d e  M é d ia .
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se
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morre nasce morre
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rem orre renasce 
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desmorre desnasce desmorre
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morrenasce
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um numero 

um sem numero

A "coisificação" do poem a encontrou m aior definição com  o concretism o. 
(Em cim a. poesia de Haroldo de Cam pos; em baixo, de Augusto de Cam pos.)

é a harmonia. Sua função é dupla: 
além de dividir o discurso em pe
ríodos rítmicos, ela cria a impres
são de analogia entre esses perío
dos. Conseqüentemente, a eufonia 
deve apoiar-se num sistema fe
chado de repetições sonoras suces
sivas. Disso decorrem duas situa
ções: os sons alternam-se no 
quadro de cada divisão rítmica se
guindo a ordem da divisão inicial 
(e então dispõe-se de uma alternân
cia de sons no interior de cada divi
são), ou cada divisão respeita uma 
monotonia que lhe é própria (mo- 
notonia-contraste).

P oem a e prosa  
poética

“Folhinhas.
Linhas. Zibelinas so

zinhas.”
Nesse poema — Quadro Com  

pleto da Primavera, de Maia- 
kóvski* — , existe uma reiteração 
sonora, isto é, a repetição do grupo 
de sons “inhas”.

O grupo desses sons apresentado 
no primeiro verso com a palavra 
“folhinhas” já  contém as palavras 
que irão desenvolver os outros ver
sos (“ linhas” , “ sozinhas” e até 
mesmo “zibelinas”, pela aproxima
ção sonora da consoante n com o 
grupo consonantal nh). Há uma es
treita relação entre som e sentido. 
O poeta consegue criar a imagem 
plástica a partir das sugestões so
noras, evocando o elemento vegetal 
a participar do poema através da 
palavra “folhinhas”. A repetição 
do grupo sonoro “inhas” cria uma 
imagem acústica muito semelhante 
ao ruído existente na natureza (o

zumbido dos insetos, por exemplo). 
O elemento humano também parti
cipa do quadro e pode ser caracte
rizado pela palavra “ sozinhas” , 
pois o elemento animal (“zibeli
nas”) não poderia ter o sentimento 
de solidão.

Dessa forma, com apenas quatro 
palavras, o poeta consegue regis
trar a participação de elementos de 
toda natureza. Cada palavra é ab
soluta, estabelecendo-se uma rela
ção dialética (de contraste e inte
gração) entre cada termo e todos os 
outros.

A transposição das palavras do 
verso para uma linguagem pro
saica, a introdução das entoações 
da língua falada e a normalização 
da estrutura sintática do poema 
acabariam remetendo-o para o 
domínio da prosa.

Contudo, o poema não se mani
festa apenas através do verso; 
existe também a prosa poética, da 
qual o poeta Carlos Drummond de 
Andrade é um dos melhores exem
plos: “Na rua passa um operário. 
Como vai firm e! Não tem blusa. 
No conto, no drama, no discurso 
político, a dor do operário estã na 
sua blusa azul, de pano grosso, nas 
mãos grossas, nos pés enormes, nos 
desconfortos enormes. Esse é um 
homem comum, apenas mais es
curo que os outros, e com uma sig
nificação estranha no corpo, que 
carrega desígnios e segredos. Para 
onde vai ele, pisando assim tão 
firme? Não sei. A fábrica ficou lá 
atrás. Adiante é só o campo com 
algumas árvores, o grande anúncio 
de gasolina americana e os fios, os 
fios. os fios. . . ” (O Operário no 
Mar).

A  prosa em  verso ou o 
não-poem a

Esse trecho demonstra que o 
poema pode vir expresso por linhas 
contínuas, isto é, em forma de 
prosa, constituindo o chamado 
poema em prosa. A liberdade for
mal levada ao extremo de abando
nar a estrofação e a rima corri
queira e singela não impede, 
contudo, que as palavras conte
nham densidade poética. Por outro 
lado, quando o verso é destituído 
de poesia, quando o ritmo lógico 
do discurso (característico da 
prosa) consegue sufocar o meló
dico, tomando-se largo, irregular e 
composto de unidades sintáticas 
racionalmente encadeadas, tem-se 
a prosa em verso: “Estranho mimo 
aquele vaso! Vi-o,/Casualmente, 
uma vez, de um perfumado/Conta- 
dor sobre o mármore luzidio,/Entre 
um leque e o começo de um bor
dado”. Nesse exemplo (O Vaso 
Chinês, de Alberto de Oliveira*), 
percebe-se que, embora os versos 
sejam bem escandidos e rimados, 
trata-se de prosa, podendo sua re
gularidade métrica ser desfeita e 
seus versos serem dispostos em or
dem sintática, numa linha contí
nua: “Estranho mimo aquele vaso! 
Vi-o casualmente, uma vez, de um 
perfumado contador sobre o már
more luzidio, entre um leque e o co
meço de um bordado”. O conteúdo 
prosaico aparece claramente, po
dendo o pensamento do poeta_ so
frer uma espécie de “ tradução”. 
Dessa maneira, poder-se-ia colocar 
em ordem direta o terceiro ver
so: “ Vi-o. . . sobre o mármore luzi-

dio de um perfumado cantador” .
A posição do poeta é apenas des

critiva. Suas palavras podem ser 
utilizadas para focalizar a cena 
descrita, sem que seu pensamento 
sofra modificações: ele conta que 
viu um mimoso vaso chinês sobre 
o mármore luzidio de um perfu
mado contador. Se houvesse poesia 
no texto, tal procedimento seria ab
solutamente impossível, pois as 
metáforas poéticas são intraduzí
veis (porque polivalentes). Ainda 
que fossem desvendados seus valo
res, ficariam outros por descobrir.

Os versos de Alberto de Oliveira 
constituem a prosa versificada, 
apesar de sua aparência formal.

Até o advento da p rosa  literária, 
era freqüente o verso sem poesia. 
Em sua Poética, Aristóteles* indica 
a diferença entre poesia e não-.poe- 
sia dando como exemplo Homero* 
e o filósofo Empedocles*. No ro
manceiro medieval, nas fábulas de 
La Fontaine* e na poesia épica, en
contram-se passagens de prosa ri
mada. Os Lusíadas apresentam 
essa característica, nas passagens 
de caráter narrativo ou descritivo.

O Parnasianismo*, do qual o 
poeta Alberto de Oliveira é um re
presentante, incidia nessa tendência 
para a despoetização do poema, em 
favor da impassibilidade descritiva, 
sendo compreensível que a poesia 
se volatilizasse e cedesse lugar à 
prosa versificada.

VEJA TAM BÉM : Métrica; Parna
sianismo; Poética; Praxismo; Sim
bolismo; Surrealismo.

O  poem a não se m anifesta apenas através do verso, m as tam bém  da prosa 
poética, da qual, no Brasil, Carlos Drum m ond de Andrade ê um  bom exem plo.
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Desde a Antiguidade, a poética vem  se dedicando ao estudo sistem ático da composição literária. Entretanto, nem  
só de palavras vive a poesia. Tam bém  um gesto, um a atitude, podem  ser form as de expressão poética.

Poética

“ Poética” é o “nome de tudo 
quanto diz respeito à criação ou à 
composição de obras cuja lingua
gem seja, a um só tempo, a subs
tância e o meio —  e não no sentido 
restrito de coleção de regras ou, 
ainda, de preceitos estéticos refe
rentes à poesia”.

Assim Valéry* interpreta a pala
vra “poética”, cuja significação 
tem variado bastante durante seus 
24 séculos de existência. Com esse 
mesmo significado, a expressão 
fora empregada por Aristóteles* — 
o primeiro sistematizador da maté
ria — , cujas idéias influenciaram 
todas as correntes posteriores ao 
tentarem novas e mais rigorosas 
sistematizações.

O significado etmológico de
monstra que o conceito primitivo 
da poética é apenas crítico,-compo- 
sitivo e não estético-filosófico: seu 
objetivo não é estudar o que é poe- 
sia'(o conceito designa toda a cria
ção literária), mas como se faz poe
sia e de quantas espécies é a forma 
ou o estilo em que ela se corpori- 
fica. Através da sistematização das 
formas em que se manifesta a poe
sia, formulou-se o conceito de gê
nero e suas divisões, conhecidas e 
usadas até a atualidade: o épico, o 
dramático, o lírico, o didático, o 
histórico.

No entanto, esse conceito não 
estava associado à especificação de 
gênero literário; isso porque entre 
gregos e latinos não havia um con
junto de produção escrita desig- 
nado_ por “ literatura” . Falava-se 
em gênero poético por oposição ao

oratório, sendo esse contraste uma 
das principais preocupações de 
Aristóteles, que procurou eviden- 
ciá-lo caracterizando seus pólos em 
duas obras: a Arte Retórica e a 
Arte Poética.

Na primeira, o autor destaca os 
procedimentos utilizados no dis
curso para persuadir alguém sobre 
qualquer assunto, ressaltando as 

riedades práticas da oratória*. 
Arte Poética, por outro lado, 

visava a indicar as propriedades 
formais da expressão poética. Ao 
traçar essa oposição, Aristóteles 
afirma que a distinção fundamental 
entre poesia e oratoria não consiste 
no verso, podendo haver obras es
critas em versos que não sejam 
poéticas, como por exemplo as do 
filósofo Empédocles*. Apesar de 
ele não ter aprofundado suas refle
xões sobre o assunto, deduz-se que 
para Aristóteles a poesia, mais que 
pelo seu aspecto formal, vale por 
representar sua própria visão 
íntima do homem, ao mundo e dos 
seres. Por essa visão, a poesia 
nasce diferentemente da eloqüên
cia, assume uma forma própria que 
o poeta elabora da maneira mais 
sensível, para interpretar e recriar 
a comunidade em que vive.

O verdadeiro pensamento aristo- 
télico tendia a evidenciar a práxis 
e não o éidos (idéia, visão) da poe
sia. No entanto, o conceito de prá
xis, por ter sido mal interpretado, 
passou a designar simplesmente a 
composição métrica e a combina
ção rítmica do verso, enquanto que 
para Aristóteles ele significava um 
comportamento íntimo —  e não 
exterior —  do homem. Mas a má 
interpretação não se reduziu a esse 
problema, chegando a estender-se a 
toda obra e dando, assim; origem 
à A rs Poética (Arte Poética) de 
Horácio*, que empregou a palavra

ars em seu sentido lato —  “um 
conjunto indistinto de coisas” ; 
quando, na verdade, o filósofo 
grego dava à obra o título de Perí 
Poietikén (Acerca da Poesia).

Entretanto, no mundo antigo, as 
concepções retóricas dominavam, 
devido à importância da oratória, 
por sua finalidade prátíca na edu
cação e na vida pública. Essa posi- 
ão da retórica fortalecia-se tam- 
ém através do prestígio que lhe 

era concedido pela dedicaçao dos 
filósofos sofistas —  Górgias* e 
Protágoras* —  e dos oradores 
Lísias*, Isócrates* e Demóstenes*. 
Semelhante ambiente de nobreza 
em torno da retórica foi muito 
usado por escritores da era impe
rial romana, tais como Cícero*, 
Horácio, Quintiliano* e Sêneca*. 
Para essas doutrinas, a literatura 
configurava-se como um instru
mento para servir a uma finalidade 
extraliterária, como expressão de 
uma mensagem e de um contexto 
político, filosófico ou religioso. Tal 
concepção convinha ao pragma
tismo da civilização romana e, pos
teriormente, aos objetivos da Igreja 
cristã, que guiaria o mundo medie
val. Dessa Forma, nos quinze sécu
los romano-medievais não se reco
nheceu o valor intrínseco da 
literatura como manifestação esté
tica do eu criador e artístico.

Idade M édia e Boileau
Durante a Idade Média deu-se 

importância à Retórica e não à 
Poética, fato que originou a “des
coberta” renascentista da obra aris- 
totélica, através das traduções lati
nas que a divulgaram nas 
academias italianas dos séculos 
XV e XVI. No entanto, a interpre
tação da obra grega era feita pelos 
eruditos do Renascimento, baseada

na linha predominante da Arte  
Poética de Horácio: a do “ensina
mento agradável”, ou seja, a de 
uma teoria didática e moral da lite
ratura. Durante os séculos XVI e 
XVII, os críticos Ben Jonson*, 
Dryden* e Denis*, também crentes 
na função didática da obra literá
ria, continuaram a considerar Aris
tóteles somente um expositor de 
uma teoria didática da literatura.

No final do século XVII surgiu 
a Arte Poética de Boileau*, um tra
tado didático em verso que teve 
grande importância na história da 
poesia clássica inglesa e francesa. 
Na verdade, sua obra não apre
senta grande originalidade: com re
lação a odes, diz apenas aquilo que 
Charles Cotin (1604-1682) tinha 
dito melhor; e suas regras a res
peito da tragédia tinham sido ex
postas de maneira completamente 
satisfatória por Jean Chapelain 
(1595-1674) e pelo abade D Aubi- 

nac —  François Hédelin 
1604-1676) — ; o que aparece em 

relação às éclogas, Claude Fleury 
(1640-1723) já  dissera dez anos an
tes; e, finalmente, Boileau nada fez 
para destruir a voga do burlesco, já  
que este morria por volta de 1656, 
antes que o novo teórico publicasse 
sequer uma linha. No entanto, a 
crítica moderna reconhece que seu 
valor intrínseco consiste em sua 
posição em relação à controvérsia 
literaria do período clássico entre 
antigos e modernos. Boileau define 
as formas literárias usadas pelos 
antigos porque, por implicação, 
elas excluem as usadas pelos mo
dernos; define a tragédia por oposi
ção ao drama de amor que os mo
dernos estavam produzindo; ataca 
a épica cristã porque os modernos, 
imprudentemente, haviam levan
tado o problema.

Somente com o advento da esté
tica, no século XVIII, as teorias 
éticas e didáticas da literatura per
deram seu predomínio. Na Alema
nha, com Baumgarten e Viant; na 
Inglaterra, com a História da Esté
tica, de Bernard Bosanquet 
(1848-1923); na Itália, com a Esté
tica, de Croce* —  foi-se compreen
dendo que a teoria poética de Aris
tóteles nada tinha ae didática e que 
esse caráter lhe fora emprestado 
pelos comentadores horacianos do 
Renascimento.

A s m odernas  
interpretações

A retomada da Poética aristoté- 
lica pode ser observada nas várias 
correntes críticas do século XX, 
em países anglo-saxões e eslavos; 
nas escolas formalistas, cujos no
mes principais são os de Roman 
Jakobson*, Ossip Brik e Victor 
Chklovski (1893- ); e nas esco
las estruturalistas de Claude Lévi- 
Strauss, Tzvetan Todorov 
1939- ), Roland Barthes 
1917- ).

Essas novas escolas determinam 
o desaparecimento da crítica nor
mativa e genética por libertar-se do 
impressionismo, aa biografia do 
autor, da psicologia em que se fazia 
um estudo sobre a personalidade 
dele, da sociologia, da filosofia ou 
das circunstâncias históricas. As
sim a nova crítica deixa de se preo
cupar com fatores extraliterários e
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Em suas obras "A rte  Retórica" a "A rte  Poética", A ristóteles (acim a) eviden 
ciou a distinção fundam ental entre o género poético e o oratório.

nesse aspecto guarda estreita rela
ção com a doutrina poética de 
Aristóteles.

A moderna interpretação da 
obra do filósofo grego coloca como 
um objetivo a análise das qualida
des intrínsecas do texto e a m onta
gem estrutural. O método proposto 
e o indutivo; o objeto de estudo é 
a palavra na página, o complexo 
estrutura-texto.

Dois grandes postulados são co
locados pela moderna crítica em 
relação à concepção da obra literá
ria. O primeiro seria considerá-la 
como um sistema dinâmico de sig
nos, servindo a um propósito este- 
tico específico. É esse o princípio 

ue determina o desaparecimento 
a preocupação do critico com os 

dados sobre o autor e seu meio 
físico, social e histórico (que po
dem eventualmente assumir o cará
ter de elementos de complementa- 
ção). Assim, surge uma concepção 
poética da literatura que se opõe a 
uma concepção histórica e utilita- 
rista, predominante até o século 
XIX.

Um segundo postulado seria o 
de conceber a obra de arte literária 
como um todo feito de partes, cons
truído não sob um princípio de 
m era soma, mas segundo um 
princípio de motivação de cada 
parte, de maneira que uma pequena

alteração de uma delas determine o 
aparecimento de um novo con
junto, de um todo diferente. A fun
ção da crítica consiste em distin
guir as partes, os constituintes 
materiais de sua estrutura e estabe
lecer qual o princípio que garante 
a unidade desse todo coerente e sin
gular que é a obra de arte literária.

A preocupação de definir a poé
tica como ciência levou os críticos 
modernos a definirem seu objeto e 
seu método de estudo. Assim, o ob
jeto seria constituído pelo elemento 
que determina a essência do texto 
literário — a literariedade, ou seja, 
o elemento que configura o texto 
como poético e não como concei
tuai.

O método utilizado consiste em 
analisar as qualidades intrínsecas 
de cada obra em particular e for
mular os princípios de sua compo
sição interna. A partir dessa expe- 
riencia, poderiam ser estabelecidas 
generalizações que englobassem 
vários textos e que representassem 
a sistematização de tendências, se
melhanças e diferenças da imensa 
diversidade da produção literária.

VEJA TAM BÉM : Drama; Lírico; 
Literatura; Oratória; Poema; R etó
rica e Nova Retórica.

Pólen

O grão do pólen é um tipo de es
trutura microscópica que se encon
tra nas plantas fanerogâmicas 
(plantas que produzem flores) e que 
se constitui inicialmente por uma 
única célula, cuja parede externa 
estã dividida em duas camadas: 
uma externa (exina) e outra interna 
(intina).

Sua produção ocorre no interior 
dos sacos polínicos, que em con
junto formam a antera de cada es
tame (elemento masculino da flor). 
No inicio de seu desenvolvimento, 
o grão de pólen gera as células se
xuais masculinas.

Polin ização
À transferência dos grãos de pó

len das anteras (elemento m ascu
lino) aos estigmas (elemento femi
nino) das flores, dá-se o nome de 
polinização.

O fenomeno ocorre de duas for
mas: polinização direta_(ou autofe- 
cundação) e polinização cruzada. 
No primeiro caso, que se verifica 
em flores hermafroditas, o trans
porte do pólen faz-se em uma 
mesma flor. Esse tipo de poliniza
ção é o mais raro: muitas vezes a 
natureza impossibilita a autofecun- 
dação, colocando uma barreira 
física entre o estigma e os estames. 
Um exemplo encontra-se na flor de 
íris, onde os três estames estão se
parados do estigma por uma lâ
mina de tecido desenvolvida pelo 
próprio estilo (tubo que liga o es
tigma ao ovário da flor).

A polinização cruzada dá-se ge

ralmente nas plantas unissexuadas 
(aquelas que desenvolvem apenas 
estames ou pistilos), mas também 
ocorre em plantas bissexuadas gra
ças a diversas adaptações (como a 
do íris). O pólen deve pousar sobre 
o estigma da flor, e aí germinar. 
Assim, inicia-se a formação do 
tubo polínico, que crescerá ao 
longo do estilete (orgão que, com o 
estigma e o ovário, forma o pistilo) 
e atingirá o ovário da flor. As célu
las sexuais masculinas —  fruto do 
desenvolvimento dos grãos de pó
len — entram em contato com as 
células femininas, resultando na fe
cundação da oosfera e formação do 
ovo ou zigoto.

Nas espécies em que a distância 
entre o estigma e o ovário é curta, 
o tubo polínico cresce apenas al
guns milímetros. Todavia, existem 
plantas, como o milho, ortde o tubo 
polínico deve crescer até vários 
centímetros para atingir o ovário 
da flor.

Como a polinização cruzada é a 
mais freqüente, existem na natu
reza vários mecanismos que garan
tem a polinização das flores. Tais 
mecanismos diferenciam-se se
gundo o agente polinizador que o 
caraçteriza: animais (polinização 
zoófiia); vento (anemófila); e àgua 
(hidrófila).

Pássaros e in setos
Na polinização zoófiia, os grãos 

de pólen podem ser transportados 
por insetos (entomofilia), pássaros 
(ornitofilia), ou morcegos nerbívo- 
ros (quiropterofilia). Esse tipo de 
polinização corresponde a uma sé
rie de adaptações da natureza aos 
hábitos dos animais. As cores vivas 
das corolas das flores atraem pás
saros e insetos ávidos de néctar :_ao 
visitar as flores, sujam-se de grãos
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Corolas vistosas atraem  os anim ais que transportam  o pólen, e lem ento fe 
cundador das fanerógam as a gerador de suas células sexuais masculinas.
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Os grãos de polân podem ser transportados por insetos que se dirigem à flor, em busca de néctar (em cima, à 
esquerda). A inflorescència pendente (ao centro) e a grande produção pollnica (à direita) facilitam o transporte pelo 
vento. Embaixo, à esquerda, grãos de polén do pinheiro, que o vento carrega facilmente, devido a sua forma especial; 
e. à direita, os grãos de aveleira, providos de espinhos, que aderem aos pélos de pequenos animais.

Uma fina membrana reveste 
os grãos de pólen (ao lado). 
Quando o grão é depositado 
sobre o aparelho sexual 
feminino (ã direita), 
a membrana se rompe e 
o pólen germina, formando 
o tubo polinico (acima).
Esse tubo cresce através
do estilete até atingir
os óvulos da flor,
onde descarrega as células
sexuais masculinas:
é o momento da fecundação.

de pólen que aderem facilmente às 
antenas ou ao abdome dos insetos 
e às penas dos pássaros. Assim, 
quando visitam outras flores, trans
portam o pólen, que se depositará 
por sua vez no estigma, inician
do-se a formação do tubo polinico.

Um tipo específico de adaptação 
da natureza pode ser encontrado na 
Aristolochia, conhecida por papo- 
de-peru ou cachimbo-de-turco. 
Nessas flores, ocorre o fenômeno 
da dicogamia — maturação do es
tigma e dos estames em tempos di
ferentes. As flores segregam uma 
substância com cheiro de excre
mento, que atrai os insetos. Pene
trando nelas, entram em contato 
com o estigma, onde deixam o pó
len de outra flor anteriormente visi
tada. Entretanto, os pêlos que re
vestem a corola impedem a saída 
imediata dos insetos, retendo-os. 
Durante esse tempo, as anteras 
completam sua maturação e o es
tigma deixa de ser fecundável; os 
pelos da corola murcham e dão 
passagem aos insetos, que saem 
com o corpo coberto de grãos de 
pólen. Ao visitarem outras flores 
que estejam no período de fertili
dade, poderão fecundá-las com esse 
pólen.

Vento e água

Nas gimnospermas* e nas 
gramíneas*, o transporte dos grãos 
de pólen é feito pelo vento, que os 
deposita sobre o estigma das outras 
flores. Esse tipo de polinização dis
pensa a formação de corolas visto
sas e a produção de néctar e per
fume.

Nas plantas anemófilas, a quan
tidade de pólen produzido é maior, 
soltando-se facilmente dos estames. 
Em certas gimnospermas, a produ
ção pode ser tão grande que, na 
epoca da floração, a liberação dos 
grãos de pólen forma verdadeiras 
nuvens amarelas, conhecidas por 
“chuva de enxofre” .

Uma p lan ta  anemófila bastante 
característica é a urtiga. Suas flores 
são unissexuadas e as plantas são 
dióicas (as flores masculinas e fe
mininas ficam em plantas diferen
tes). Os estames encontram-se re
curvados e dobrados para dentro 
no interior da flor. Na ocasião do 
amadurecimento dos grãos de pó
len, os estames levantam-se; as an
teras rompem-se e projetam o pó
len, que é transportado pelo vento 
e se deposita sobre o estigma da 
flor.

A polinização hidrófila é mais 
rara, sendo própria das plantas 
aquáticas. Nas ceratofiláceas (Ce- 
ratophyllum), a antera termina por 
um tecido cheio de ar que flutua na 
superfície da água. Quando os 
graos de pólen estão bem desenvol
vidos, abrem-se os sacos polínicos, 
deixando sair os grãos de pólen que 
vão fecundar o pistilo da flor. A 
polinização hidrófila ocorre geral
mente na superfície da água. Po
rém, em certas plantas marinhas, 
como a Zostera, os grãos de pólen 
têm densidade maior do que a da 
água, o que os obriga a ir ao fundo, 
fecundando o pistilo.

VEJA TA M B É M : F lo r.
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A ação policial originou-se da necessidade de proteção ao indivíduo e à propriedade, contra atos

Polícia

O termo “polícia” refere-se tra
dicionalmente à atividade de m anu
tenção da ordem estabelecida numa 
cidade, região ou país, o que im 
plica basicamente na proteção de 
pessoas e propriedades contra atos 
ilegais. N a medida em que o Es
tado* moderno se consolidou, a ati
vidade policial foi se tornando mais 
distinta e especializada, e desdo- 
brou-se em preventiva e repressiva. 
Segundo essa distinção, há uma 
polícia administrativa, cuja ativi
dade é essencialmente de prevenção 
—  destina-se a impedir a ocorrên 
cia de delitos e eventos contrários 
ao bem comum, e é regida pelo di
reito administrativo — , e uma polí
cia judiciária, cuja atividade e de 
carater repressivo — atua depois 
da prática do delito, coligindo pro
vas da existência do crime e de sua 
autoria, para ajudar os órgãos da 
Justiça. Essa atividade é regida 
pelo Direito Judiciário Penal.

A policia administrativa é geral 
mente dividida em geral e especial. 
A primeira subdivide-se em polícia 
de segurança, cujo objetivo é preve
nir a criminalidade em relação à in- 
columidade pessoal, à propriedade 
e à tranqüilidade pública; e polícia 
de costumes, que combate o jogo, 
o lenocínio e o tráfico de entorpe
centes. A polícia especial, desti
nada a assessorar outros serviços 
públicos, assume várias designa 
ções: ferroviária, marítima, flores
tal, aduaneira, etc.

Ilegalidade legal

Com a expansão do Estado mo
derno, a polícia passou a ter um 
grande conjunto de atribuições. A 
enfase na ação preventiva, impli
cando regulamentação prévia e 
concessão de licenças para uma sé-

Ampliando seu poder, a policia ganhou funções políticas especificas. (Em 
c im a , p a tru lh a  ing lesa  n a  Ir la n d a ; e m b a ix o , p risão  d e  u m  p a c ifis ta .)
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rie de atividades, tornou a polícia, 
na prática, um meio de intervenção 
do Estado em diversas áreas da 
vida social. E, com essa expansão, 
ocorreu uma crescente especializa
ção segundo os tipos de atividades 
a serem controladas ou reprimidas.

O crescimento e a especialização 
da organização policial na estru
tura do Estado tornaram  seu con
trole um problema político impor
tante, especialmente nos países 
cujo regime tende ao liberalismo*. 
Como resposta ao problema, tem 
havido uma tendência à centraliza
ção da atividade policial, subordi
nando-a diretamente a um Ministé
rio, geralmente do Interior (no 
Brasil, a polícia está subordinada 
ao Ministério da Justiça, no nível 
federal).

A centralização permite uma lo
calização inequívoca do centro de 
responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, torna-o menos acessível, o 
que implica burocratização e pro 
fissionalização. Isso tem ocorrido 
em maior ou menor medida em to
dos os países. Mas, nos de tradição 
política liberal e democrática, tem 
havido freqüentemente um debate 
sobre a responsabilidade dos ór
gãos policiais perante o público, o 
que, muitas vezes, revela resistén, 
cias ou críticas à centralização. É 
o que se verifica nos Estados Uni
dos, onde a centralização, embora 
possa ser observada como tendên
cia, tem sido lenta e indireta, e 
onde os Estados da federação e as 
comunidades locais retêm substan
cial margem de autonomia na orga 
nização dos serviços policiais.

Nos países de regime autoritário, 
onde a participação do público na 
formulação de diretrizes governa
mentais e na supervisão de sua 
aplicação não é favorecida, a orga 
nização policial como um todo al
cança maior autonomia. Nesses ca
sos, o controle do comportamento 
dos agentes policiais limita-se à or
denação hierárquica e centralizada. 
E raramente a defasagem entre esse 
comportamento e as normas legais 
que em princípio devem pauta-lo 
produz na opinião* pública im
pacto suficiente para suscitar a 
questão do controle político sobre 
a atividade policial. Nesse tipo de 
regime, a reação mais freqüente é 
a tolerância de um a margem ampla 
de “ ilegalidade”, que passa a ser 
vista como um mal menor em face 
da necessidade de manter a ordem 
e reprimir atos criminosos.

Controle e política

Diversas pesquisas têm mos
trado a dificuldade de uma aplica
ção estrita das normas legais no 
controle do comportamento coti
diano dos agentes policiais, em 
vista da própria natureza e de sua 
atividade. Mas varia o grau de 
preocupação que o problema pro
voca e o reconhecimento da neces
sidade de estabelecer controles ins
titucionais adequados para manter 
a atividade policial dentro dos limi
tes definidos legalmente. Há uma 
estreita correlaçao entre essa preo
cupação e o tipo de regime político, 
o que se evidencia mais nos assun
tos referentes à margem de ação 
permitida à polícia política.

E sse  tip o  de  o rg a n iz a ç ã o  su rg iu
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(em sua forma moderna) na Rússia 
czarista, um Estado essencialmente 
autoritário: em 1825, o Czar Nico- 
lau I criou a Okhrana (Departa
mento de Segurança Pública), à 
qual concedeu grandes poderes e 
ampla margem de ação. Encarre
gada da supressão ae atividades 
contrárias ao regime, a Okhrana 
fazia investigações preliminares, 
prisões, acusações, processos e pu
nições, sem nenhuma responsabili
dade além de sua subordinação di
reta ao czar. Com o surgimento do 
Estado soviético, o tipo de polícia 
política foi mantido, embora defi
nido como u/na comissão "extraor
dinária” oú “ de emergência” 
(Cheka). Consolidado o novo re
gime, com a derrota de seus adver
sários a Cheka foi substituída pela 
GPU, que, embora permanente e 
retendo essencialmente as mesmas 
funções, foi mais uma vez subordi
nada diretamente aos governantes.

Esse tipo de polícia, como depar
tamento organizado do Estado, es
tendeu-se a muitos países, mas al
cançou maior autonomia nos 
regimes totalitários (como os de 
Stalin, Mussolini e Hitler)_e autori
tários (nos quais a oposição é tole
rada apenas dentro de limites estri
tos e em escala reduzida). Com o 
surgimento do nazismo* e dos regi

mes Fascistas, após a Primeira 
Guerra Mundial, a atuação dos de
partamentos de polícia política foi 
levada a extremos. Entretanto, ten
dências comparáveis surgiram 
mesmo em países de grande aber
tura democrática, como os Estados 
Unidos, sob a forma velada de sub- 
departamentos ministeriais. (É o 
caso do Escritório de Investigação 
do Departamento da Justiça norte- 
americano, que assumiu funções de 
polícia política durante a Primeira* 
Guerra Mundial, para acabar com 
a atuação de pacifistas e radicais; 
e de setores especiais do Departa
mento do Trabalho, também nos 
Estados Unidos, encarregados de 
investigar a presença de radicais 
entre os imigrantes.) No caso das 
antigas metropoles coloniais, como 
Inglaterra, França e Holanda, sur
giram serviços especiais de polícia 
política para combate aos movi
mentos nacionalistas de indepen
dência nas colônias.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Contravenção; Crime; Estado; 
Fascismo; Individuais, Direitos e 
Garantias; Judiciário, Poder; Jus
tiça; Liberalismo; Nazismo; Pro
cesso; Regime; Totalitarismo.

Policial

A maioria dos críticos atribui a 
paternidade da narrativa policial 
(conto, novela, romance) a Edgar 
Allan Poe*.

Suas precursoras foram as nove
las “negras”, muito populares no 
fim do século XVIII, por serem pu
blicadas em folhetins. Começavam 
por um fato enigmático e termina
vam com uma explicação, prenun
ciando a técnica da narrativa poli
cial, que surgiria na Europa, no 
século XIX. Em obras desse gê
nero, como Mistérios do Castelo de 
Udolfo, de Ann Radcliffe 
(1764-1823), e O Castelo de 
Otranto, de Horace Walpole 
(1717-1797), aparecia igualmente 
pela primeira vez o chamado “ pro
blema do recinto fechado”, que a 
maioria dos escritores abordou: um 
assassínio é cometido numa sala fe
chada por dentro e alguém conse
gue descobrir o assassino e a ma
neira pela qual ele executou o 
crime.

Ao que tudo indica, houve uma 
estreita relação entre o desenvolvi-

mento da instituição policial, no 
começo do século XIX, e a intensa 
proliferação, nas novelas popula
res, de histórias de bandoleiros, fu
gas e perseguições. Para esse fenô
meno, também contribuíram o 
notável crescimento urbano provo
cado pela Revolução Industrial*; a 
obrigatoriedade do ensino em cer
tos centros, o que diminuiu a por
centagem de analfabetos e criou 
mais leitores; as novas técnicas de 
imprensa e a fabricação de papel, 
incrementando a circulação de li
vros; e, finalmente, a publicidade 
jornalística dada a crimes, crimi
nosos e policiais. Posteriormente, o 
cinema, o rádio e a televisão solidi
ficaram o gosto por esse gênero de 
narrativa, destacando particular
mente a imagem do detetive.

A  p o líc ia  evo lu iu

Por volta de 1880, a polícia pari
siense tornou “científicas” suas in
vestigações, empregando afisiogno- 
monia; a fotografia, para conservar 
a imagem do local do crime; o es
tudo de impressões digitais; e ou
tros recursos. Assim, a novela poli
cial adquiriu dois aspectos: a 
matéria pitoresca (o caso policial) 
e uma forma rigorosa (a propria in
vestigação), estabelecendo-se entre
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eles um elo de ligação — o investi
gador, um misto de sábio e aventu
reiro.

O processo dedutivo, que inau
gurava a era da “polícia científica”, 
daria origem à verdadeira narrativa 
policial moderna. E, nesse sentido, 
Poe aparece como precursor ao es
crever Os Crimes da Rua Morgue 
(1841), onde apresenta o investiga
dor Dupin. Dupin não é apenas um 
detetive, mas um homem dotado de 
um cérebro brilhante (sua única 
arma), capaz de se antecipar ã ação 
da polícia. Poe escreveu ainda A  
Carta Furtada e O Mistério de M a
ria Roget, onde desenvolveu situa
ções dramáticas igualmente pionei
ras: a grande cidade com seus 
mistérios, como pano de fundo; a 
acusação de um inocente; e o crime 
em “recinto fechado”.

Entre as façanhas reais de Eu- 
gène François Vidocq (1775-1857), 
chefe da Sureté parisiense, que pu
blicou suas Memórias em 1828, e 
as peripécias de Sherlock Holmes,

girsonagem criada por Conan 
oyle* em 1885, há uma diferença 

fundamental: os métodos. Vidocq 
misturava-se aos bandidos a fim de 
ganhar-lhes a confianya, obtendo 
confissões difíceis ou indícios que 
conduziam à elucidação do crime; 
Holmes resolvia grande parte de 
seus problemas sem sair de casa. 
Para isso, apenas utilizava sua pri
vilegiada capacidade de raciocínio. 
Os métodos de Holmes eram 
“científicos”, em oposição às técni
cas empíricas de Vidocq.

Herdeiro de Dupin, Sherlock 
Holmes apareceu com uma carac
terística nova: a vaidade e a auto- 
satisfação.

Detetive amador, viciado em 
droga, tinha qualidades e impulsos 
éticos nem sempre coincidentes 
com a lei: em uma de suas aventu
ras, negou-se a entregar à polícia o 
assassino de um chantagista.

O herói obteve tal popularidade 
que muitos leitores acreditavam em 
sua existência real. Quando o autor 
resolveu “matá-lo”, em O Pro
blema Final —  conto de O Ültimo 
Adeus de Sherlock Holmes — , ou
viu tantos protestos que foi obri
gado a “ressuscitá-lo” em A Casa 
Vazia.

Outra novidade introduzida por 
Doyle foi a presença de um contra
ponto em Watson, personagem que 
abriu caminho para os célebres 
comparsas, encontrados por exem
plo na obra de E. W. Hornung 
(1866-1921) — Raffles e Bunny — 
e de Agatha Christie (1891-1976)
— Poirot e Major Hastings.

Fora da lei

Nem todos os protagonistas da 
narrativa policial colocaram seu 
gênio a serviço da ordem estabele
cida. Algumas vezes eles chegaram 
a se opor às instituições.

O primeiro grande rebelde foi 
Arsène Lupin, de Maurice Leblanc 
(1864-1941), na novela Confidên
cias de Arsène Lupin, publicada 
em 1904, na revista parisiense Eu 
Sei Tudo. O herói era avesso a cri
mes sangrentos, mas não acredi
tava que a propriedade fosse um di
reito inalienável. Elegendo suas 
vítimas entre exploradores e políti-
cos corruptos, Lupin era policial e
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Horace Walpole: precursor da nar- Conhecida mundialmente, Agatha 
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Sherlock Holmes foi um herói t io  popular qua muitos leitores protestaram, 
quando o escritor Conan Doyle (A esq.) resolveu "maté-lo" num conto.

ladrão, ao mesmo tempo. Gênio na 
arte do disfarce, possuía um per
feito raciocínio dedutivo, além de 
conhecer a fundo questões médicas 
e científicas.

Esse herói teve diversos êmulos, 
entre os quais Raffles, bandido 
aristocrata, que colocava seus do
tes intelectuais a serviço do crime.

Mais violento do que RafTles foi 
Fantomas —  “o príncipe do crime 
e do terror” — , idealizado por 
Pierre Souvestre (1874-1914) e 
Mareei Allain (1885-?) na no
vela Juve Contra Fantomas, edi
tada por volta de 1911.

Mascarado, vestido de negro, o 
personagem burlava a polícia e do
minava com perícia automóveis, 
aviões e submarinos. Fantom as re
presentou uma etapa precursora no 
policial: o criminoso enquanto cen
tro da narrativa, tendência que se 
observaria intensamente logo após 
a Segunda Guerra Mundial 
(1939/1945).

O maior concorrente de Fanto
mas foi o Doutor Fu Manchu, per
sonagem criada por Sax Rohmer 
(1883- ). O protagonista so
mava sadismo e ambiçao política, 
pois visava a restabelecer o poderio 
da antiga China, subordinando to
das suas ações criminosas a esse 
sonho.

Na mesma época, Leslie Charte- 
ris (1907- ) criou um herói se
melhante a Lupin: Simon Templer, 
o Santo, que, empregando métodos 
irregulares e até ilegais, era perse
guido pela polícia; e, por outro 
lado, colocava-se sempre em defesa 
do bem, o que o indispunha tam 
bém com os bandidos.

Detetive: o leitor

A princípio a narrativa policial 
vinculava-se à novela popular e ao 
público correspondente, mas entre 
as duas guerras o relato policial ab
sorveu sobretudo leitores das clas
ses média e alta.

A partir de 1925, o “problema” 
desenvolveu-se em detrimento da 
“ação”, tornando a obra uma espé
cie de jogo entre o autor e o leitor. 
A maioria dos escritores formulou 
o clássico problema do “ recinto fe
chado”, enquanto que outros de
senvolveram a idéia do “ crime per
feito” . Assim, a busca policial 
transformou-se em leit-motiv da 
novela, surgindo, ao lado de deteti
ves particulares, uma série de in
vestigadores oficiais: era o apogeu 
da instituição j>olicial e do princí
pio “o crime nao compensa”.

Certos puristas do gênero chega
ram a examinar e criticar antigos 
autores como Conan Doyle, e a 
elaborar normas estritas. S. S. Van 
Dine (1888-1939) formulou as re
gras para o policial em Vinte itens, 
num apêndice de seu livro O Crime 
de Inverno, publicado em 1939.

Dupin, Holmes e Lupin pos
suíam raciocínios infalíveis e co
nhecimentos acima do normal, e 
ocultavam, ao longo das investiga
ções, indícios decisivos para solu
cionar o crime; o detetive da narra- 
tiva-problema, pelo contrário, 
caminhava lado a lado com o lei
tor, pois ambos “ devem ter possibi
lidades iguais para resolver o pro
blema”, segundo S. S. Van Dine.

Um dos mestres desse gênero (e
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Somerset Maugham incluiu diversas novelas de espionagem em suas obras. O espião James Bond, criado por lan Fleming, representa o mito do herói.

também um dos autores mais lidos 
entre as duas guerras) foi Edgar 
Wallace*, cujos relatos eram traça
dos segundo um mesmo modelo: 
um mistério principal, que se re
solve nas últimas paginas, rodeado 
de mistérios secundários, que se ex
plicam durante a narrativa.

Outra característica desse pe
ríodo foi a “ apropriação” do gê
nero policial pe la  literatura anglo- 
saxônica. Ate a década de 1950, 
poucos autores de outros países al
cançaram a celebridade dos ingle
ses e dos norte-americanos.

Segundo alguns teóricos, isso se 
deve em parte à tradição judiciária 
anglo-saxã, onde o suspeito deve 
estar cercado de indícios e provas 
conclusivas para ser preso. Em paí
ses onde as garantias constitucio
nais são precárias ou inexistentes, 
o romance policial não tem condi
ções de se desenvolver, pois se 
torna inverossímil: o público sabe 
que a polícia, nesses casos, usa 
mais a violência que o raciocínio.

Investigadores especiais

Na novela A  Casa sem Chaves 
1923), Earl Derr Bigger 
1884-1933) criou o detetive Char- 

lie Chan, chinês que cita máximas 
de Confúcio e e pai de grande 
prole. Agatha Christie, que iniciou 
sua carreira em 1920 com O M iste
rioso Caso Styles, lançou vários 
protagonistas, dos quais os mais fa
mosos são Miss Marple —  uma ve
lha dama inglesa, dotada de arguta 
observação — e Hercule Poirot, 
um gordo burguês belga, vaidoso e 
loquaz, que enfrenta com humor a 
xenofobia britânica. Dorothy 
Sayers (1893- ) concebeu um 
detetive aristocrata, Lord Peter 
(Lord Peter e o Outro); o fleumá-

tico Sir Stanley Merrivale, de John 
Dickson Carr (1906- ), estreou 
em A  Câmara Ardente (1937); e S. 
S. Van Dine criou o excêntrico 
Philo Vance. O francês Georges Si- 
menon lançou o investigador Mai- 
gret, um pequeno-burguês despre
tensioso que perscruta pa
cientemente o bas-fond de Paris, 
para sentir o ambiente onde se 
agita o criminoso; Erle Stanley 
Gardner inventou Perry Mason, 
um advogado que, para defender 
seus clientes, banca o detetive e en
volve-se em numerosas aventuras. 
Rex Stout (1886- ) criou o 
imenso detetive Nero Wolf, durante 
a década de 1930.

Ação, sexo, violência

Dos autores desse período, des
tacam-se Manfred Lee e Frederic 
Dannay (ambos nascidos em 
1905). Sob o pseudônimo de Ellery 
Queen, publicaram em 1928 O 
Mistério do Sapato Branco, cujo 
protagonista é o próprio Ellery. O 
detetive, empenhado em resolver 
mistérios engenhosos e estimulan
tes, dispensa freqüentemente a co
laboração da policia. Uma das ca
racterísticas da obra de Queen é a 
descrição das cidades americanas 
onde se desenrola a ação. Suas nar
rativas são sobretudo um pretexto 
para investir contra determinada 
potência social — um truste, por 
exemplo (em O Rei Está Morto). 
Nesse sentido, Queen representa o 
limite entre a narrativa-problema e 
o que se chamou de “serie negra”.

Em 1945, o editor Mareei Duha- 
mel começou a publicar na França 
as novelas que receberam o nome 
de “ série negra”, onde se introdu
ziam novas tendências no policial: 
a violência, o erotismo e a corrup

ção. O detetive nem sempre resolve 
o mistério — às vezes nem há mis
tério.

Atribui-se a paternidade da “sé
rie negra” a Dashiel Hammet 
(1894-1961), com a obra A  Chave 
de Vidro, que substituiu a tensão 
do mistério pela do suspense, além 
de realizar uma verdadeira crônica 
do submundo norte-americano. Eli
minando os cachimbos e as refle
xões dos heróis, Hammet afirmava 
que, numa era de gangsters, já  não 
havia assassínios “inteligentes” , 
não sendo mais necessários deteti
ves geniais, e sim elementos fortes 
e combativos. Suas personagens, o 
cínico Sam Spade e o alcoólatra 
Nick Charles, são cjuase tão cor
ruptas quanto Os próprios crimino
sos que combatem. Hammet (que, 
para Ellery Queen, “rechaçou a to- 
do-poderosa influência dos escrito
res ingleses”) foi um dos primeiros 
a fazer uma literatura policial tipi
camente americana. Assim, abriu 
caminho para uma série de autores, 
tais como Raymond Chandler 
(1888-1963) —  O Sonho Eterno 
(1939) —  e James Hadley Chase 
(1906- ) — Não Há Orquídeas 
para M iss Blandish (1938).

Esses autores incorporaram ao 
relato policial um fundo de crítica 
social, quase desconhecida da nar
rativa tradicional. Chandler escre
via sobre um mundo onde __ os 
gangsters podiam governar nações, 
e os prefeitos administrar bordéis. 
Seu detetive, Robert Marlowe, dita
ria a seus colegas americanos suas 
próprias virtudes: temeridade, sen
sualidade e força física. Tais atri
butos inspiraram Lemmy Caution 
e Slim Collaghan, heróis de Peter 
Chenney, criados em 1945, assim 
como Shell Scott, de Richard Pra- 
ther, Mik Hammer, de Mickey

Spillane, e dezenas de outros deteti
ves cínicos e valentes, freqüente
mente empenhados em conquistar 
mulheres belíssimas.

Em certos casos a investigação é 
levada a cabo por uma equipe com- 

leta, como ocorre nas historias do 
7.° Distrito Policial, que Evan 

Hunter (1926- ) publica com o 
pseudônimo de Ed McBain.

Entre os autores do gênero, sa
lientam-se ainda Ross MacDonald 
(Q A lvo  Móvel); Richard Starck 
(A Queima-Roupa); Evan Hunter 
(Sementes de Violência); Dick 
Francis (Forfeit); James Cain (O 
Carteiro Toca Duas Vezes); W. R. 
Burnett (Os Césares Também M or
rem); Auguste Le Breton (Rifiji); 
Boris Vian* (Eu Cuspirei no Teu 
Túmulo); Frederic Dard (Comissá
rio San Antonio).

Angústia e espionagem

Nascido da “série negra”, o sus- 
pense tornou-se um ramo indepen
dente, aparecendo no policial como 
o “ romance da vítima sob ameaça 
iminente”. Nele, o herói é perse
guido por um bandido, ou acusado 
de um crime que não cometeu. 
Numa luta intensa e desigual, en
volve o leitor numa atmosfera de 
inquietude eangústia.

No gênero, assinalam-se os no
mes de William Irish (1906- ), 
com Escada de Incêndio; Francês 
Noyes Hart (1890-1943), O Pro
cesso Belamy; Pierre Boileau 
(1906- •) e Thomas Narcejac 
(1908- ) ,  A s  Diabólicas; P. 
Hagsmith, O Sol por Testemunha; 
J. Forsyth, O Dia do Chacal.

Na narrativa de espionagem, 
Poe e Doyle atuaram mais uma vez 
como pioneiros, com A  Carta_ Rou 
bada, do primeiro, e A  Ultima
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Aventura, onde Holmes é um 
“agente secreto” na Primeira 
Guerra Mundial (1914/1918).

Nas décadas de 1920/1930, es
sas novelas atacavam indistinta
mente comunistas, fascistas e fabri
cantes de armas. A atualidade 
política internacional constituía 
apenas um cenário: o que impor
tava realmente era a ação, a tram a 
em si. Nesse sentido, o romance de 
espionagem estava muito mais pró
ximo do relato de aventuras.

A partir de 1945, os aconteci
mentos que envolviam as ativida
des de espionagem passaram a 
emergir e a interferir na narrativa. 
As tramas começaram a ser analíti
cas e interpretativas, tendo como 
ingredientes acontecimentos da 
guerra* fria, como seqüestro de 
cientistas atômicos e sabotagem.

Muitos autores aplaudidos pela 
crítica literária escreveram obras 
no gênero —  Graham Greene* (O 
Terceiro Homem) e Somerset 
Maugham* (Mr. Ashenden, Agente  
Secreto). A própria Agatha Chris- 
tie, mestra da narrativa-problema, 
escreveu vários livros de espiona
gem, como Aventura em Bagdá.

Embora a maior parte dos heróis 
do gênero seja superdotada — OSS 
117, de Jean Bruce, e 007, de Ian 
Fleming (1908-1964), são exem
plos — , existem personagens que 
escapam ao esquema clássico do 
espião, como é o protagonista de 
John Le Carré em O Espião que 
Veio do Frio.

Super-herói: o leitor

O êxito do policial e suas varian
tes (suspense, enigma, espionagem, 
série negra) mantem inúmeras edi
ções especializadas, alimentando 
ainda a temática de muitos filmes 
e seriados de televisão.

Segundo o crítico francês Jean 
Guenot, o policial tem regras fixas, 
como o soneto, a tragédia clássica 
e o western. A receita de ação, sexo 
e violência levou diversos autores a 
escrever narrativas de duvidosa 
qualidade literária, que foram con
sumidas em larga escala pelo mer
cado da indústria editorial. Essa 
massa de subprodutos foi uma das 
causas da apontada “mediocri
dade” do gênero, e um dos fatores 
que induziram muitos críticos a 
considerar a novela policial um 
ramo marginal da literatura. Ou
tros, inversamente, legitimaram 
tais obras, a ponto de situar Ham- 
met no mesmo plano de Heming- 
way* e Faulkner*, criando grandes 
polêmicas em torno do assunto, ao 
mesmo tempo que atraíram espe
cialistas dos mais diversos setores 
para estudar o fenômeno.

Um dos aspectos mais discutidos 
do policial é a mitificação do herói, 
que começou com Holmes e teve 
seu ponto alto em James Bond. 
Para alguns críticos, esses mitos 
correspondem a profundas nostal
gia s do homem comum que, em sua 
limitação, imagina um dia reve- 
lar-se como super-herói, numa es
pécie de “ identidade secreta”.

Em outras línguas também

Depois da Segunda Guerra 
Mundial, o policial saiu do âmbito 
anglo saxômco para inserir-se nas

Em "Scarface” e outros filmes dos anos trinta, o herói é um "gangster'

Humphrey Bogart (em cima): grandes momentos do filme policial. Com 
"Bonnie and Clyde" (embaixo), a volta do "gangster" anarquista de 1920.

diversas literaturas nacionais. Esse 
fenómeno foi denominado “descon- 
centralização”, pela crítica especia
lizada.

Na França, destaca-se Noel Ca- 
lef (Ascensor para o Cadafalso), 
além de inúmeros escritores que 
adotam pseudônimos ingleses; na 
Alemanha, Otto Meisner (O Ho
mem de Tóquio); na Suécia, Maria 
Lang (Não Iremos M ais ao Bos
que); na Holanda, Robert Van Gul- 
lik (Investigações do Juiz Ti); no 
México, Rudolfo Usugli (Tentativa 
de Assassínio); na União Soviética, 
Julian Semionov (Patrovka 38). 
Na Argentina, Jorge Luiz Borges* 
e Adolfo Bioy Casares (1914- ) 
escreveram novelas policiais, como 
Um Modelo para a Morte, sob os 
pseudônimos de H. Bustos Du- 
mocq e B. Suarez Lynch. No Bra
sil, salientam-se Luís Lopes Coelho 
(O Homem que Matava Quadros) 
e Maria Alice Barroso (Quem M a
tou Pacífico).

Nas telas

Assassino, ladrão e policial são 
personagens tradicionais no ci
nema, tanto em dramas como em 
comédias. Da série quase artesanal 
de Fantomas, do francês Louis 
Feuillade (1873-1925), feita nos 
primeiros anos do século XX, até 
o supertecnológico Agente 007, na 
década de 1960, a moral é sempre 
a mesma: o crime não compensa; 
o criminoso —  mesmo sendo sim
pático —  deve perder no final 
(morrer, ser punido ou, no mínimo, 
regenerar-se).

O filme policial inspirou-se nos 
autores clássicos do gênero (Conan 
Doyle, Agatha Christie, Simenon e 
outros) e no Expressionismo* ale
mão, responsável por duas obras- 
primas cinematográficas: M. (O 
Vampiro de Düsseldorf, 1931) e O 
Testamento do Doutor Mabuse 
(1933), de Fritz Lang*. Desenvol
veu-se sobretudo nos Estados Uni
dos, entre 1920 e 1950, obtendo 
profunda repercussão nos cinemas 
de quase todo o mundo.

Em 1927, Josef von Sternberg* 
apresentava Paixão e Sangue (Un- 
aerworld), contando a história de 
um bandido que semeava o terror 
numa cidade grande (Chicago). 
Com essa obra, lançava o gênero 
que ocuparia uma posição de 
grande destaque na produção ame
ricana, com películas geralmente 
de classe B: filmes baratos, realiza
dos rapidamente.

A sociedade em questão

As conseqüências da Lei Seca e 
da depressão de 1929 geraram um 
vasto repertório de temas para o 
filme policial norte-americano. Ex
pressando a insegurança diante de 
forças incontroláveis que ameaçam 
a sociedade, esse gênero tornou-se 
freqüentemente jiessim ista e fata
lista (em oposição à comédia musi
cal*, que se expandiu na mesma 
época).

No início da década de 1930 de
senvolveram-se os filmes de gangs- 
ter. O  melhor exemplo dessa ten
dência é Vergonha de uma Nação 
(Scarface, Shame o f  the Nation, 
1932), filme de Howard Hawks 
(1896- ), inspirado em Al Ca-



400 Policial

pone. Ao lado da exaltação do 
gangster, salienta-se também a res
ponsabilidade do Estado na expan
são da criminalidade urbana, tendo 
em vista a barbaridade das ações 
policiais e o tratamento desumano 
que praticamente todos os presidiá
rios recebem.

Esses aspectos também estão 
presentes em O Fugitivo (I A m  a 
Fugitive from  Chaing Chaing, 
1932), de Mervyn Le Roy, L im e  
Caesar, Shangai Express, O Presí
dio (The Big House) e The Public 
Enemy, representantes de um gê
nero produzido por todas as gran
des companhias (Metro, Warner, 
Fox, Paramount), nas quais partici
param diretores como Sternberg, 
Mamoulian, Mervyn Le Roy e ato
res do porte de Paul Muni*, George 
Raft (1895- ), Edward G. Ro- 
binson*, James Cagney* e outros.

A Bíblia e a metralhadora

A censura acabou tomando as 
providências necessárias para que 
o banditismo* não fosse abordado 
de maneira tão simpática, atribuin- 
do-se ao Estado toda a responsabi
lidade por ele.

Assim, O Fugitivo, por exemplo, 
considerado um “filme nacional 
popular do período democrático de 
Holjywood , foi sucedido por pro- 
duçoes como Contra o Império do 
Crime (G Men, 1934), em que se 
escolheu James Cagney, ator de su
cesso como gangster, para interpre
tar um policial exemplar. A partir 
dessa época, transformou-se a con- 
figuraçao psicológica do crimi
noso: segundo o historiador Geor- 
ges Saaoul, ele passou a ter 
consciência de sua culpa e a andar 
com a metralhadora de um lado e 
a Bíblia do outro.

Alguns filmes conseguiram esca
par a esse tipo de moralismo: A n 
jo s de Cara Suja (Angels with 
Dirty Faces, 1938), onde o crimi

noso é visto como produto das 
grandes cidades, e o primeiro filme 
de John Huston (1906 ), Relí
quia Macabra (The Maltese Fal- 
con, 1941), com Humphrey Bogart 
(1900-1957), astro de primeira 
grandeza do policial americano.

A violência revisitada

Após um declínio durante a Se
gunda Guerra Mundial, o policial 
ressurgiu, modificado.

O tom de relatório policial, a 
descrição de fatos, a personagem 
monolítica e a explicação psicoló
gica cederam lugar ao chamado 
“filme negro”, em que explodem as 
neuroses, o erotismo, o cerimonial 
da morte cruel e requintada, a cor
rupção da polícia e dos poderosos.

Com raízes em Relíquia M aca
bra, Gilda, The Big Sleep e The 
Lady in lhe Lake  (os três últimos 
filmes datam  de 1946) são exem
plos bastante significativos, bem 
como Notorius (1946) e muitos ou
tros filmes de Alfred Hitchcock 
(1899- ).

A partir de 1948, o “filme ne-

f;ro” sofreu a influência do neo-rea- 
ismo* italiano, em películas como 

A Cidade Nua (The N aked City, 
1948) de Jules Dassin. Por outro 
lado, a guerra fria não permitia 
mais que se apresentasse a socie
dade americana de maneira tão 
realista —  ou pelo menos tão mór
bida e angustiada —  como fazia o 
“filme negro”.

Sem perder totalmente a violên
cia, o filme policial retomou (até_o 
fim da década de 1960) à descrição 
psicológica, às explicações racio
nais, ao gangster com soljdas aspi
rações dè classe média e à imagem 
do policial impoluto.

VEJA TAM BÉM : Cinema; Litera
tura; Quadrinhos, Estórias em.

Polifonia

Primeira das manifestações mu
sicais em que há simultaneidade de 
sons não uníssonos, a polifonia 
consiste na execução simultânea de 
várias melodias* completas em si 
mesmas, que conservam entre si re
lações rítmicas e, a partir de certa 
época, também relações tonais defi
nidas. Ela é desenvolvida mediante 
o recurso de construção denomi
nado contraponto*.

Na polifonia, o tema escolhido 
para sustentação da composição* é 
literalmente enunciado por uma 
voz, e cercado de desenhos melódi
cos tomados livremente das outras 
vozes, que podem, por sua vez, ser 
escolhidos para conteúdo de outra 
composição.

Outras vezes, o tema é dividido 
em vários fragmentos que passam 
a ser tratados como outros temas 
particulares, podendo ser ainda de
senvolvido por imitações das ou
tras vozes (ou partes).

Em princípios do século X, a po-

lifonia surgiu na música artística e 
na sacra, embora seja possível que 
já  existisse anteriormente na mú
sica popular.

As mais antigas referências a 
sua existência anterior são de ori
gem nórdica. Scotus Erigena, por 
volta de 850, descreveu um tipo de 
ária popular irlandesa, concebida a 
duas vozes que se desenvolvem em 
terças consecutivas. Trata-se do 
Antigo Himno a San Magnus, 
transcrito no século XIII, mas com 
certeza de origem bem anterior.

No século X, desenvolveu-se a 
primeira teoria polifônica em mú
sica sacra, em um tratado chamado 
Musica Enchiriadis, onde as duas 
formas de composição, descritas 
com o termo organum, basea
vam-se numa melodia gregoriana 
tradicional, à qual se combinava 
outra voz. A melodia gregoriana, 
que ocupava sempre a voz supe
rior, não sofrendo qualquer altera
ção, era cham ada cantus firm us. A 
outra voz repetia o cantus firm us  
quatro tons abaixo. Esse modo de 
cantar era chamado organum pu- 
rum, pois o intervalo de quarta, 
sendo justo, formava uma conso
nância perfeita. O organum purum  
era, assim, uma forma polifônica

i , v « . © 1í . p s r í
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Usando o contraponto, a polifonia consiste na execução de melodias que 
mantêm entre si relações rítmicas e tonais. (Manuscrito do século XIV.)
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No século X surge a primeira teoria polifônica na música sacra. (À esquerda, 
"Organum a Duas Vozes de Leonino" ;à  direita, "Musica Enchiriadis".)

aparente. Já  o organum vagum, ou
tra forma polifônica criada, tinha 
o cantus firm us, mas a outra voz 
partia do uníssono com este, dis
tanciava-se gradativamente até o 
intervalo de quarta e retornava gra
dativamente ao uníssont) com o 
cantusJirmus, apresentando maior 
variaçao que no organumpurum.

Nessa mesma época, a música 
popular empregava a consonância 
imperfeita, ou seja, intervalos de 
terça e de sexta.

A evolução da polifonia autên
tica partiu do organum vagum, no 
qual a contravoz se desenvolve, em 
parte, em movimento contrário ao 
cantus firm us, obtendo assim certa 
independência. Com essa evolução, 
o cantus firm us  cedeu a posição de 
voz superior à nova melodia. Essa 
mudança reflete a tendência à hu
manização do mundo ocidental, em 
detrimento da concepção metafí
sica oriental, expressa na música 
monódica.

A perspectiva das vozes

No século XII, inicia-se a histó
ria da musica culta ocidental, cuja 
primeira fase coincide com o pe 
ríodo gótico e reflete a estrutura so
cial da época, resultado de uma 
concepção hierárquica do universo.

O clero tinha seu gênero musi
cal, chamado conductus; a burgue
sia, o rondeau; os cavaleiros, a 
trouvère; e os lavradores, as árias 
populares. Mas foi a partir do mo- 
tete, forma independente do mundo 
gótico, que foram elaboradas as 
normas da autêntica polifonia. O 
cantus firm us  dava-se na voz infe
rior e, na maioria dos casos, era 
executado por um instrumento. No 
motete, que por volta de 1350 cons
tituía a única forma musical real
mente de importância, eram muito 
mais evidentes as novas concep
ções dos renascentistas.

O mundo medieval, unificado 
pelas instituições —  pontifícia e 
imperial — , desintegrava-se gra

dualmente, dando lugar a núcleos 
nacionais independentes. As ten
dências musicais voltam-se então 
para a unificação da tram a polifô
nica por meio da fusão harmônica 
das vozes, ou seja, sua relação ver
tical. Esse efeito de profundidade 
musical surge paralelamente à ado 
ção da perspectiva, em pintura.

As famílias

Com o início do contraponto, 
desenvolveram-se as figuras relati
vas à duração dos sons, para que 
as vozes marchassem juntas. A ela
boração rítmica das vozes foi con
seguida em princípios do século 
por compositores vinculados às ati
vidades da Catedral de Notre- 
Dame de Paris, que estabeleceram 
os esquemas rítmicos fundamentais 
(binário e ternário), surgindo assim 
pela primeira vez na musica o con
ceito de compasso. A par disso, 
surgiu também uma nova concep
ção niveladora: os conjuntos ins
trumentais, que eram dispersos na 
Idade Média, passaram a ser com 
binados em “famílias”. Sucessiva
mente, apareceu uma tendência a 
harmonizar as composições polifô- 
nicas. Mais tarde, no século XV, os 
compositores flamengos desenvol
veram todos os artifícios e meios 
técnicos do contraponto, levando a 
polifonia a extremos de requinte. 
Nesse período de preciosismo, al
gumas composições chegavam a 
poder ser executadas do princípio 
para o fim e vice-versa. E nessa 
época, dominada pela figura de 
Joschin Des Prés*, que se origina 
a “ fuga”. A hegemonia alcançada 
pelos flamengos termina apenas 
com a Contra-Reforma. E, mais 
tarde, destaca-se a Ars Florentina.

VEJA TAM BÉM : Composição: 
Contraponto; Harmonia; Medie
val, Arte; Melodia; Monodia; M ú
sica.

Entre os polímeros naturais encontra-se a celulose, que constitui elemento 
básico na fabricação de papel. (Celofane visto sob luz polarizada.)

cia mecânica, rigidez e outras 
alterações qualitativas.

A polimerização a partir de um 
monômero pode ser realizada por 
adição e por condensação. Na adi
ção, o monômero deve ser necessa
riamente insaturado, pois ela 
ocorre por rompimento de duplas e 
triplas ligações; as ligações assim 
libertadas passam a constituir as li
gações entre os monômeros. Já  na 
condensação, as moléculas dos mo
nômeros ligam-se entre si com eli
minação de substâncias secundá
rias (mais freqüentemente a água). 
Nos processos industriais, a poli
merização é conseguida em geral 
por aquecimento do monômero a 
alta pressão, não raro na presença 
de catalisadores.

Muitas vezes classificam-se os 
polímeros segundo sua massa mo
lecular: o polímero é baixo se a 
massa é inferior a 1 0 0 0  unidades; 
médio quando ela se situfi entre
1 0 0 0  e 1 0  0 0 0 ; e alto se superior 
a este último valor. A massa mole
cular de certos polímeros —  espe
cialmente aqueles encontrados nos 
organismos vivos —  pode alcançar 
bem mais de 1 milhão.

Polímeros

Os polímeros são substâncias de 
elevada massa molecular, obtidas 
pela adição, em longas cadeias, de 
várias unidades moleculares (cha
madas monômeros). Quando os 
monômeros são iguais entre si, 
tem-se um homopolímero. O nú
mero de monômeros presentes em 
uma molécula do polímero define o 
grau de polimerização  deste último. 
Existem ainda os copolímeros, for
mados por mais de um tipo de mo
nômero; de acordo com o padrão 
de distribuição dos monômeros na 
molécula* ao copolímero, este tem 
modificadas suas características 
fisico-químicas. Essa peculiaridade 
faz com que a copolimerização 
ocupe lugar de destaque na indús
tria dos plásticos*: alterando as 
proporções dos monômeros e sua 
distribuição conseguem-se plásti
cos com maior ou menor resistên
cia aos agentes químicos, resistên
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Estrutura molecular de monômero, presente em borracha sintética com fluorina (em cima) e (embaixo).

A maneira como os monômeros 
se localizam na macromolécula 
pode também servir de classifica
ção para essas substâncias. 
Quando a distribuição é ordenada, 
o polímero é denominado “tático” ; 
se é desordenada, recebe o nome de 
“atático”. Os táticos podem ainda 
ser divididos em isotáticos e sindio- 
táticos. No primeiro caso, os mo
nômeros distribuem-se ao longo da 
cadeia de tal forma que as unidades 
sucessivas podem ser superpostas 
por translação e rotação; nos sin- 
diotáticos, a translação e a rotação 
de um monômero produzem a ima
gem especular da unidade a ele ad
jacente.

Um polimero natural importante 
é a borracha*, formada a partir do 
metilbutadieno 1,3, isopreno:

CH, =  C -  CH =  CH2, dando

( - C
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H,
embora haja dúvidas quanto à lo
calização das duplas ligações. A 
natureza exata dos grupos termi
nais de cadeia do polímero não é 
conhecida. Sua massa molecular 
varia de 60 000 a 350 000, o que 
corresponde a um grau de polimeri
zação entre 1 000 e 5 000. Outros 
polímeros significativos são a celu
lose (cujo monômero fundamental 
é a glicose), as fibras artificiais em 
geral e todos os plastômeros que 
derivam da petroquímica*. Entre 
estes, citam-se o nailon 6 , 6  (conse
guido pela condensação da hexa- 
metilenodiamina com o ácido adí- 
pico), o náilon 1 0  (policondensação

Muitas proteínas têm conformação espacial representada por uma espiral 
denominada "hélice alfa", apresentando dezoito aminoácidos em cada cinco 
voltas. Os aminoácidos constituem a unidade molecular desse polímero, li- 
gando-se entre si por meio de pontes de hidrogênio (linhas tracejadas).

da amina do ácido undecanóico), o 
polietileno (polímero do eteno), o 
cloreto de polivinila (o PVC, cujo 
monômero é o cloreto de vinil a) e 
ainda uma infinidade de outros.

As macromoléculas encontradas 
nos seres vivos são polímeros; en
tre elas estão as proteínas*, os áci
dos nucléicos* (ADN, ARN, etc.) 
e os lipídios*. As unidades mono- 
méricas das proteínas são os ami- 
noàcidos*, enquanto que as dos 
ácidos nucléicos são os nucleotí- 
deos. Esses monômeros ligam-se 
entre si através de covalência, mas 
as macromoléculas podem intera
gir umas com as outras por liga
ções mais fracas e instáveis. São es
tas últimas ligações que intervém, 
por exemplo, no processo de dupli
cação do ADN no interior do nú
cleo celular.

_As moléculas de um polímero 
não apresentam necessariamente o 
mesmo grau de polimerização: esse 
grau de polimerização é, antes, um 
valor medio estatístico, correspon
dente ao agrupamento que ocorre 
com maior freqüência na formação 
do produto. Dessa forma, também 
a massa molecular da substância é 
um valor médio.

A  m assa m olecular
A determinação da massa mole

cular de um polímero não pode ser 
feita pelos métodos convencionais, 
baseados nas propriedades coligati- 
vas do produto considerado. De 
fato, esses métodos permitem deter
minar a massa molecular da subs- 
tância-problema através da eleva
ção do ponto de ebulição, ou do 
abaixamento do ponto de solidifi
cação de um solvente, quando a 
este se adiciona aquela substância. 
Entretanto, dissolvendo 1 grama de 
um polímero com massa molecular 
1 0 0  0 0 0  em 1 0 0  gramas de ben- 
zeno, o ponto de solidificação deste 
último sofre um abaixamento de 
apenas 5 x 10~4° C. Por ser muito 
pequeno, tal valor é de difícil deter
minação pelos instrumentos de me- 
did a.

Assim, a determinação da massa 
molecular dos polímeros é feita por 
métodos especificamente projeta
dos. Por exemplo, em alguns casos, 
um a amostra do polímero é fracio- 
nada em componentes homogêneos 
quanto à massa; esse fraciona- 
mento é muitas vezes repetido, de 
modo que se vão restringindo pro
gressivamente os intervalos de va
riação de massa. Alcançado certo 
grau de fracionamento, as numero
sas amostras são submetidas aos 
métodos usuais de determinação da 
massa molecular; a média dos va
lores encontrados dá a massa mole
cular da amostra original.

Outros métodos de determinação 
baseiam-se na determinação de 
grandezas como a pressão osmó- 
tica da substância analisada e o 
grau de difusão da luz que ela pro
duz ou na avaliação da velocidade 
de sedimentação e na determinação 
da viscosidade da amostra.

No método da pressão osmótica, 
a amostra do polímero é dissolvida 
em um solvente, resultando uma 
solução com concentração conhe
cida. A seguir, a solução é colo
cada em um recipiente que se co
munica com outro — preenchido
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Através da copolimerização, pode-se alterar as propriedades fisico-qufmicas 
dos materiais, conferindo a estes resistência mecânica e as diferentes carac
terísticas químicas necessárias para atender a múltiplas finalidades.

apenas com o solvente — através 
de uma membrana semipermeável 
(que permite a passagem das molé
culas do solvente, impedindo a pas
sagem das do polímero). As molé
culas do solvente passam, assim, de 
um recipiente a outro, até que se 
atinja uma pressão de equilíbrio em 
ambos os vasos. Anota-se então 
essa pressão —  fornecida indireta
mente por um catetômetro —  e re
pete-se o procedimento com outras 
soluções, de concentrações diferen
tes. Isso fornece diferentes valores 
para a pressão de equilíbrio. Para 
cada concentração,

P RT
a expressão — =  ------  +  Bc —

c M„ 
onde P t  a pressão do equilíbrio, c 
a concentração, R  a constante dos 
gases, T  a temperatura, B  um parâ
metro que depende do sistema polí- 
mero-solvente — fornece a massa 
molecular em média numérica do 
polímero, Mn \ esta última corres
ponde à fórmula

I  N, M,

M. =  ------------— ------------,

I  N.

em que n é a quantidade de cadeias 
de diferentes comprimentos que 
aparecem na massa de polímero,

Nj o número de cadeias com a 
mesma extensão e a massa 
molecular dessas cadeias.

A medida da difusão da luz pro
vocada pelo polímero é um dos 
mais importantes métodos de deter
minação da massa molecular des
ses produtos, pois informa também 
as dimensões e a forma de suas mo
léculas. Baseia-se nos fenômenos 
de interferência luminosa que uma 
molécula provoca quando sujeita à 
incidência de radiação luminosa. 
Se suas dimensões são pequenas 
quando comparadas com o compri
mento de onda da  luz incidente, ela 
se comporta como um emissor pun- 
tiforme, espalhando a luz a seu re
dor; se as dimensões são compará
veis com o comprimento de onda, 
então ocorre a interferência. A aná
lise do espalhamento e da interfe
rência permite calcular a massa 
molecular.

Nas medidas de sedimentação, 
dissolve-se o polímero em um sol
vente e submete-se a solução a uma 
ultracentrifugadora; a velocidade 
de sedimentação do polímero de
pende de sua massa molecular; 
logo, esta grandeza é obtida a par
tir daquela.

VEJA TAM BÉM : Halogenetos 
Orgânicos; Molécula; Petroquí 
m ica ; P lá s tico s; Q u ím ica .

tas. A cor e a presença das faixas 
relacionam-se com o meio am
biente. Assim, caracóis que vivem 
em ambientes em que predomina a 
coloração verde tendem a possuir 
carapaças amarelas;- aqueles que 
ocupam ambientes escuros são

Suase sempre marrons ou averme- 
íados.

Nenhuma das formas, no caso, é 
diretamente adaptativa, e podem 
coexistir em um mesmo meio am
biente, mantendo entre si relações 
numéricas mais ou menos estáveis. 
É o que acontece em determinadas 
regiões do globo com populações 
humanas sujeitas à malária. Nessas 
áreas, verifica-se grande freqüência 
de indivíduos heterozigotos com re
lação ao gene da siclemia (anemia 
falciforme).

Os indivíduos homozigotos são 
afetados pela moléstia caracterís
tica do gene: uma grave forma de 
anemia que m ata o paciente antes 
que este se reproduza. O indivíduo 
heterozigoto não sofre da  moléstia, 
pois o gene para a siclemia é reces
sivo. Como os indivíduos siclêmi- 
cos não se reproduzem, a  quanti
dade de indivíduos —  homozigotos 
ou heterozigotos —  portadores do 
gene devia ser baixa. Entretanto, a 
porcentagem de pessoas heterozi- 
góticas para a siclemia chega a 
40%; isso se explica pela maior re
sistência que elas apresentam con
tra a malaria. Dessa forma, os in
divíduos hompzigóticos normais 
são menos adaptados ao ambiente 
que os heterozigóticos para a sicle
mia, de modo que estes compõem 
uma parcela muito alta da popula
ção. A erradicação do mosquito 
transmissor da malária teria como 
conseqüência aumentar a freqüên- 
cia de indivíduos homozigóticos 
normais, reduzindo assim a ampli
tude do fenômeno do polimorfismo.

VEJA TAM BÉM : Gene; Genética; 
M imetismo; Seleção Natural.

A mesma espécie animal pode aparecer sob várias formas (às vezes transitó
rias). A mariposa clara resiste menos em meios escuros e vice-versa.

Polimorfismo

O termo “polimorfismo” designa 
a situação em que uma mesma es
pécie animal ou vegetal é represen
tada por várias formas distintas, in
dependentemente da idade ou sexo.'

Numa experiência, soltaram-se 
mariposas escuras e claras em bos
ques de uma região agrícola e de 
uma zona industrial. Ao serem re
capturadas, verificou-se que, na re
gião industrializada, havia uma re
dução no número de mariposas 
claras (em relação às escuras), en
quanto na região agrícola ocorria o 
inverso. O ambiente escurecido 
pela fumaça, típico da área indus
trializada, favorecera a eliminação 
da forma clara, que se tornara mais 
visível e, assim, exposta aos preda
dores naturais. Nessa alteração 
evolutiva sofrida pelas populaçoes 
de mariposas em áreas industriais, 
a freqüencia do gene determinante 
da pigmentação escura subiu gra
dualmente, até atingir a freqüência 
de quase 100%. Durante o pro
cesso, houve uma fase em que os 
dois genes (para a forma escura e

fiara a forma clara) tinham ambos 
reqüências elevadas. A espécie exi

bia polimorfismo. O polimorfismo 
dessas mariposas é chamado tran
sitório, porque ocorre apenas du
rante a fase de substituição de um 
gene por outro: com o desapareci
mento de um deles, o polimorfismo 
cessa.

Outro tipo de polimorfismo — o 
balanceado —  nao apresenta cará
ter transitório: os genes se mantêm 
em freqüências altas, com peque
nas flutuações. As carapaças de 
uma espécie de caracol (Cepaca ne- 
moralis) apresentam variabilidade 
quanto à coloração: podem ser 
amareladas, avermelhadas ou mar
rons, portando ou não faixas pre-
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tos : os nobres (ou arii), os proprie
tários de terra (ou raativa) e os ser
vos (denominados manahune).

Os nobres compreendem as 
famílias consideradas sagradas, in
terligadas por laços matrimoniais 
ou consanguíneos. Descenderiam 
dos deuses e teriam qualidades sa
gradas superiores (mana). A eles 
devem obediência e submissão os 
proprietários de terras. Os servos e 
escravos, por sua vez, realizam 
todo o trabalho braçal: servem aos 
proprietários e são obrigados a pa
gar tributos à nobreza.

Além desses três estratos desta
ca-se o grupo menor dos areoi, 
cujos membros percorrem as al
deias para representar espetáculos 
dramáticos e danças. O povo acre
dita que eles sejam responsáveis 
pela prosperidade e pelas boas co
lheitas.

Descendência
e estratificação social

Nas relações sociais dos poliné
sios, a consangüinidade desempe
nha papel de extrema importância. 
A genealogia é usada para definir 
posse de terras e demais privilégios, 
e a posição de cada indivíduo ba
seia-se fundamentalmente na des
cendência, no estrato dos pais. O fi
lho mais velho da primeira esposa 
de um arii, por exemplo, qualquer 
que seja seu sexo, ocupa o lugar 
principal na família e herda as pro
priedades, os direitos e também o 
prestígio do ancestral mais impor
tante. Se o primeiro filho de um 
chefe for mulner, goza da  mais alta 
posição e transmite-a a seu pri
meiro filho. Não pode, porem, 
cumprir o papel de líder guerreiro, 
que cabe ao chefe. Seu irmão a re
presenta nessa função.

É comum entre os membros dos 
estratos superiores da sociedade o 
profundo conhecimento de sua his
tória familiar e tribal. Os chefes sa
grados controlam com grande zelo 
os matrimônios para impedir qual
quer ameaça ao estrato. Mas são 
bastante comuns os casamentos en
tre membros arii de diferentes tri
bos para o estabelecimento de 
alianças políticas.

Na organização social dos povos 
polinésios, os conceitos de tabu 
(tapu) e de mana indicam concep
ções particulares na área das mani
festações sobrenaturais. O tabu, 
para eles, é a proteção que envolve 
as pessoas ou coisas portadoras de 
mana, habilidade ou poder de ação 
excepcionais e que as define como 
sagradas.

O domínio dos chefes
O chefe de uma família arii pos

sui amplo domínio sobre a popula
ção e o território tribal. Mantém 
certa distância dos escravos, que 
são dirigidos pelos proprietários de 
terra e subchefes. A autoridade dos 
arii é garantida por várias proibi
ções e tabus que protegem suas 
pessoas e bens, mantendo afastados 
os que não pertencem a seu sangue 
ou estrato. A quebra desses tabus 
leva, com freqüência, à pena de 
morte.

Aos chefes supremos arii cabe a 
tarefa de dirigir as assembléias de 
proprietários de terras, nas quais

A arte polinésia inclui danças a esculturas (à direita, representação da maternidade em pedra vulcânica).

Polinésios, Povos

A Polinésia compreende as ilhas 
que se encontram no interior do 
triângulo formado pelo Havaí, 
Nova Zelândia e ilha de Páscoa e 
que, juntamente com a Micronésia, 
Melanésia e Austrália, fazem parte 
da Oceania*. As principais dessas 
ilhas são as de Cnatham, Kerma- 
dec, Tonga, Samoa, Tokelau, 
Cook, da Sociedade, Marquesas, 
Gambier e arquipélago Tuamotu.

Presume-se que os primeiros ha
bitantes da Polinésia tivessem se 
estabelecido por voltado ano 1 0 0 0 . 
Antes que fossem efetuados os pri
meiros contatos com os europeus, 
apresentavam relativa homogenei
dade de língua, etnia e cultura, 
principalmente em comparação 
com os vizinhos micronésios e me- 
lanésios*. Mesmo assim, sempre 
existiram inúmeras variações lo
cais, conseqüência da vida em pe
quenas comunidades isoladas du
rante séculos.

Nas diversas ilhas registram-se 
mais de sessenta dialetos e subdia- 
letos, bastante semelhantes e que 
contrastam  com as línguas faladas 
na Melanésia, Indonésia e Micro
nésia, também integrantes da famí
lia lingüística malaio-polinésica.

Os povos que ocupam a Poliné
sia encontram na pesca e na agri
cultura as principais formas de so
brevivência. Cultivam a árvore da 
fruta-pão, o taro, o inhame, o co
queiro, a banana e a cana-de-açú
car. E, além do peixe, consomem 
m uita carne de porco — pratica
mente a única carne fresca de que 
dispõem — , graças a criações do
mésticas.

Tradicionalmente, a organização 
social dos polinésios baseia-se na 
divisão da população em três estra-

Na forma das canoas —  importante meio de locomoção — , ou numa peça 
de cerâmica, nota-se sempre o espírito cuidadoso dos artesãos polinésios.
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Instrumento musical rudimentar usado nas funções religiosas e sociais.

são tomadas as decisões de grande 
importância política.

Várias tribos reúnem-se sob a 
proteção de um rei que, em troca 
do uso de seus poderes sobrenatu
rais, recebe tributos dos súditos. 
Com essas doações mantém uma 
grande corte formada por parentes 
e indivíduos selecionados por suas 
habilidades especiais.

Os bons navegantes

Grandes navegadores, as excur
sões marítimas tem especial impor
tância na vida desses povos. Sendo 
mestres na arte üe_ construir 
embarcações, os polinésios viram 
facilitada essa tarefa pela existên
cia de madeira própria para ca
noas, em quase todas as ilnas. Gru
pos de artesãos que conhecem as 
regras e ritos especiais são encarre
gados da construção dessas embar
cações. As de grande porte são 
construídas sob a direção de um 
chefe, com o patrocínio financeiro 
dos proprietários de terra. O local 
onde as canoas são construídas, os 
artesãos e seus instrumentos de tra
balho são considerados sagrados: o 
resto da população não pode apro- 
ximar-se deles.

Além das simples balsas e janga
das, os polinésios constroem três 
outros tipos de embarcações: a ca
noa simples, a dupla e a batança, 
que veio substituir a dupla, muito 
comum na Polinésia antiga. Na 
época da chegada dos europeus, as 
canoas duplas podiam alcançar até 
40 m de comprimento, com capaci
dade para transportar de duzentos 
a trezentos homens.

Com as canoas duplas, os poli
nésios conseguiram estabelecer 
suas grandes Façanhas marítimas. 
Além de serem utilizadas para a 
pesca, serviram para transportar os 
navegadores locais, possibilitando 
a descoberta de novas ilhas e sua

posterior povoação. Os chefes po
derosos chegavam a possuir frotas 
com mais de cem embarcações e 
promoviam viagens a outras ilhas 
do arquipélago. Por esse meio esta
beleceram-se vínculos comerciais, 
religiosos e políticos entre as diver
sas ilhas da região. Muitas vezes, 
comunidades inteiras utilizavam as 
enormes canoas para saírem ao 
mar em busca de novas terras, fu- 

indo, normalmente, de alguma 
esgraça —  pestes, vulcões ou se

cas. Numa dessas forçadas excur
sões os polinésios descobriram a 
Antártida*. No século X, chega
ram à Nova Zelândia e pela pri
meira vez a circunavegaram.

A influência européia

As riquezas naturais dessas ilhas 
tornaram-se alvo de grande inte
resse por parte dos europeus. A 
chegada da civilização branca 
quase significou o fim das tradições 
culturais e religiosas desses povos, 
a exemplo do que ocorreu com a 
grande maioria dos chamados “ po
vos primitivos”. Em sua maior 
parte pacíficos, os polinésios foram 
facilmente dominados e não tive
ram condições para oferecer qual
quer resistência aos conquistado
res. A população jovem foi 
rapidamente desaparecendo, em 
combates desiguais com os brancos 
ou escravizada em terras distantes. 
As riquezas naturais foram pratica
mente dizimadas.

Segundo estimativa do inglês 
Cook*, em 1774, somente na ilha 
de Taiti, havia uma população de 
240 000 habitantes; menos de um 
século depois, em 1857, reduziu-se 
a 7 213 pessoas.

VEJA TAM BÉM : Melanésios, Po
vos; Oceania.

Poliomielite

Conhecida também pelo nome 
de “paralisia infantil” , a poliomie
lite e uma doença infecciosa carac
terizada pela paralisia e atrofia de 
determinados grupos de músculos. 
É causada por tres variedades (po- 
liovírus I, II e III) de um vírus 
filtrável.

Os poliovírus são neurotrópicos, 
ou seja, apresentam afinidade ele
tiva para o tecido nervoso, po
dendo se localizar na substância 
cinzenta dos cornos anteriores da 
medula e mesmo do bulbo.

E uma doença que atinge princi
palmente as crianças, ocorrendo 
com freqüência na  primeira e na  se
gunda infância. Já entre adultos é 
menos comum, representando ape
nas de 15 a 30% de todos os casos. 
Na Austrália e na Inglaterra obser
vou-se maior incidência da polio
mielite (entre crianças recém-vaci- 
nadas) do que de coqueluche ou 
difteria.

A moléstia ocorre em suas for
mas mais severas na zona tenjpe- 
rada do globo. E mais rara na Ásia 
que no Ocidente. Os casos fatais 
subiam a 10% em 1970, decor
rendo a morte geralmente do aco
metimento bulbar e da medula su
perior (paralisia respiratória). Os 
nervos cranianos sao raramente 
atingidos.

Quando a doença ocorre na in

fância, a extremidade acometida 
tem seu crescimento interrompido. 
Além disso, as regiões afetadas 
passam a exibir outros distúrbios 
tróficos, tais como cianose, ulcera
ções, etc. Mas as seqüelas podem 
ser detidas pelo tratamento fisiote- 
rápico precoce.

Na origem, o vírus

A poliomielite transmite-se prin
cipalmente de pessoa para pessoa; 
isso não significa, entretanto, que 
todos os indivíduos portadores do 
vírus sejam acometidos da moléstia 
em suas formas mais graves. Para 
cada caso de poliomielite aguda 
existem inúmeros em que a molés
tia não se manifesta; ela pode tam 
bém apresentar-se em variedades 
benignas, na forma de gripe. O in
divíduo afetado por essas formas 
brandas toma-se imune à doença. 
Outras características da doença, 
entretanto, permanecem em aberto. 
Não se sabe, por exemplo, pór que 
a poliomielite é mais freqüente no 
verão que no inverno. (Algo deve 
ocorrer nos períodos quentes que 
aumente a potência do vírus, ou di
minua a resistência do organismo 
humano, mas não há informações 
concludentes sobre isso.)

O período de incubação dos po
liovírus é de quatro a 2 1  dias; a 
média geral é de cinco a onze dias. 
Entretanto, os sintomas caracterís
ticos da moléstia somente se mani
festam em uma pequena porcenta
gem dos indivíduos atingidos. Os 
casos brandos, que apresentam de 
3% a 4% do total, caracterizam-se

Vacinas de Salk (acima) e Sabin combatem prevantivamente a poliomielite.
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Poliploidia

Cada espécie viva, animal ou ve
getal, apresenta um número cons
tante de cromossomos* nas células. 
Em geral, eles são iguais dois a 
dois e diferentes entre si. Portanto, 
o número básico de cromossomos 
diferçntes é N e 2N o número total. 
Eventualmente, ocorrem variações 
no número total em algumas célu
las, ou no individuo como um todo. 
Se o organismo apresentar apenas 
N cromossomos (ao invés de 2N), 
é chamado haplóide. E se o número 
for um múltiplo de N manifesta-se 
a poliploidia: 3N (triplóide), 4N 
(tetraplóide), 5N (pentaplóide), etc.

Nas espécies diplóides (2N, nor
mais), os gametas são sempre ha- 
plóides. N a fecundação*, os N cro
mossomos do gameta feminino 
unem-se aos N cromossomos do 
gameta masculino e o organismo, 
formado por 2N cromossomòs, é 
um diplóide.

Por mutação* pode ocorrer a 
formação de uma célula, ou de um 
indivíduo, com número de cromos
somos múltiplo de N. Essa m uta
ção pode ser obtida, kitencional- 
mente, através da  exposição de um 
tecido à ação da colchicina, alca
lóide que impede a formação do 
fuso de divisão celular, mas per
mite a duplicação cromossômica. 
O processo de divisão celular é blo
queado na metáfase, período du
rante o qual os cromossomos já  se 
duplicaram, permanecendo reuni
dos pelas regiões centrométricas. 
Como não há organização do fuso, 
a anáfase — e, conseqüentemente, 
a telófase — não se realiza. Os cro
mossomos começam a se descon- 
densar e forma-se uma nova cario- 
teca (membrana do núcleo).

A poliploidia 6 freqüente entre as 
plantas. A samambaia "Ophioglos-
s u m  v u l g a t u m "  é  u m  c a s o  t íp ic o .

medulaestomago espinha|

intestino delgado

usualmente por febre e outros sin
tomas, além de paralisia incipiente; 
os casos severos, menos freqüentes, 
revelam-se por sintomas de que a 
mielina que reveste a medula en
contra-se lesada.

Os sintomas

Em todos os casos de poliomie
lite aguda, seja ela branda ou se
vera, os sintomas surgem repenti
namente: febres, dores de cabeça, 
vômitos e às vezes irritação da gar
ganta, que duram algumas horas 
ou mesmo dias.

Em alguns casos brandos, po
dem ocorrer dor e dificuldade de 
movimentação do dorso e do pes
coço, mas a doença segue seu curso 
sem o aparecimento de fraqueza 
muscular. Na poliomielite parali- 
sante, o conjunto de sintomas é se
melhante ao da forma mais branda, 
mas a febre persiste por tempo 
mais longo (três a dez dias). Termi
nada a febre surgem irritabilidade 
ou sonolência, dor e dificuldade de 
movimentação dos músculos lom
bares e grande sensibilidade ao to
que nessas áreas. O paciente m ani
festa fraqueza e paralisia bem
defin id a .

O combate

O tratamento de pessoas afeta
das varia conforme a gravidade da 
moléstia: nos casos brandos, resu
me-se à guarda do leito e observa
ção cuidadosa; as formas severas 
exigem a intervenção de técnicas 
terapêuticas específicas. A fisiote
rapia é a modalidade indicada para 
aqueles que efetivamente se torna
ram paralíticos ou que estão disso 
ameaçados.

Mas o tratamento não é o princi
pal meio de combate à poliomielite. 
A prevenção, através da adminis
tração de vacinas, é fundamental. 
Delas existem dois tipos: Salk e 
Sabin.

As duas vacinas foram desenvol
vidas no princípio da década de 
1950 nos Estados Unidos, sendo a 
partir de 1955 administradas em 
massa em todos os países do 
mundo. A eficácia da vacina Salk 
ficou demonstrada claramente nos 
Estados Unidos: enquanto em 1952 
registraram-se quase 60 0 0 0  casos 
de poliomielite (paralítica, não pa
ralítica e branda), em 1960 esse nú
mero caiu a menos de 5 000.

A vacina descoberta por Jonas 
Fxlw ard Salk*  r  tr iv a len te , c o n 

Os poliovirus I. II e III entram pela 
boca e pelo nariz e infectam 
o intestino. Isso não é grave, 
a não ser quando esses virus 
se deslocam, pela corrente 
sanguínea, para o sistema 
nervoso central (1). Na 
medula (2), eles atacam os 
cornos anteriores, destroçam 
os neurônios e provocam a 
paralisia. As células infectadas (3) 
sofrem um processo acelerado 
de completa destruição.

tendo as três variedades do polio- 
vírus, mortos por formalina. A 
imunização é conseguida por três 
ou mais inoculações, realizadas 
normalmente em um período de 
oito em oito meses; uma quarta 
dose é quase sempre administrada 
um ano após, podendo, conforme o 
caso, ser repetida mais vezes.

Outro tipo de vacina contra a 
poliomielite utiliza vírus vivos ate
nuados, em lugar de vírus mortos.

Essa vacina foi usada experi
mentalmente no início da década 
de 1950 por Hilary Koprowsky, 
entretanto foi Albert Bruce Sabin* 
quem a desenvolveu até que conse
guisse atingir a forma atual. E ad
ministrada na forma de três inocu
lações monovalentes, cada uma 
correspondente a um dos polio- 
vírus, com intervalo de quatro ou 
seis semanas entre as doses.

A vacina Sabin apresenta sobre 
a vacina Salk muitas vantagens, 
como a facilidade de administração 
e, principalmente, a rapidez e eficá
cia da imunização conseguida.

VEJA TAM BÉM : Imunologia; In-
J e c  c iosas. D o e n ça s ;  V a c in a çã o .
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O fumo ("Nicotiana tabacum") pode ter se originado por alopoliploidia.

Origina-se, assim, uma célula tetra- 
plóide, que, continuando a se divi
dir (agora em condições normais, 
isto é, sem colchicina), produzirá 
outras células tetraplóides.

Se a célula afetada for uma_pro- 
dutora de gametas, estes terão a 
metade do número de cromosso
mos da célula-mãe, no caso 2N. Se 
por ocasião da fecundação unir-se 
a um gameta normal (N), originará 
um a célula triplóide (3N); mas, se 
o outro gameta for igual ao pri
meiro, o novo organismo será 4N.

A colchicina já  permitiu obter 
novas espécies a partir da hibrida- 
ção entre duas espécies distintas. 
Os híbridos em geral são estéreis, 
porque não há homologia entre 
seus cromossomos; um conjunto de 
cromossomos provém de um dos 
pais, o outro do outro e, como eles 
pertencem a espécies diferentes, a 
constituição gênica não é corres
pondente. O tratamento de híbridos 
com a colchicina pode produzir po- 
liploidia, havendo conseqüente for 
mação de gametas diplóides. Na 
fertilização originam-se ovos 
tetraplóides, em que os dois con
juntos de cromossomos duplica
ram, e, assim, cada cromossomo 
fica representado por um par. Os 
indivíduos nascidos de tais ovos 
podem reproduzir-se normalmente, 
dando lugar a uma nova espécie.

A poliploidia tem papel impor
tante na evolução* biológica; há 
vários indivíduos poliplóides origi
nados de cruzamentos entre repre
sentantes da mesma espécie —  au- 
topoliploidia — ou de espécies 
diferentes —  alopoliploidia. O 
maior número de casos ocorre en
tre as plantas.

O algodão tem sido alvo de deta
lhados estudos sobre a poliploidia: 
ao gênero Gossypium  pertencem as 
especies G. herbaceum e G. arbo- 
reum, com 26 cromossomos gran
des, bem como as-espécies G. thur- 
beri e G. Raymmondii, com 26 
cromossomos pequenos; ainda no 
mesmo gênero encontram-se as es
pécies G. hirsutum  e G. barba- 
dense, com 52 cromossomos, sendo 
26 grandes e 26 pequenos. A partir 
desses fatos, foi lançada a hipótese 
segundo a qual as espécies com 52 
cromossomos teriam se originado 
por alopoliploidia, pelo cruza-

mento entre uma espécie com 26 
cromossomos grandes e outra com 
26 pequenos. Harland e Beaslsy 
cruzaram, em 1942, o G. arboreum 
com o G. thurberi. O híbrido ob
tido era estéril, pois não havia ho
mologia cromossômica; entretanto, 
as células de tal híbrido chegavam, 
se bem que raramente, a realizar 
um a meio se durante a qual os cro
mossomos não sofriam disjunção, 
originando gametas diplóides (com 
treze cromossomos jran d e s  e treze 
pequenos). A reunião de dois des
ses gametas dava origem a um zi- 
goto tetraplóide, com 26 cromosso
mos grandes e 26 pequenos. A 
planta obtida apresentava as mes
mas características morfológico-es- 
truturais da espécie G. hirsutum, 
embora os grãos de pólen* fossem 
estéreis. Isso parece mdicar que as 
espécies de algodão com 52 cro
mossomos são tetraplóides, tendo 
surgido do cruzamento de duas es
pécies diplóides diferentes. Acredi
ta-se que o ancestral do G. hirsu
tum  nao seja G. thurberi mas G. 
Raymmondii, uma vez que, no alo- 
poliplóide experimental, o pólen é 
estéril.

Exemplo semelhante é encon
trado no fumo: a Nicotiana taba
cum, com 48 cromossomos em 
cada célula, pode ter se formado 
por alopoliploidia do híbrido entre 
a N. sylvestris (com 24 cromosso
mos) e a N . tomantrosa (também 
possuidora de 24 cromossomos).

A existência de espécies de trigo 
com catorze, 28 e 42 cromossomos 
parece indicar poliploidia a partir 
da espécie com catorze cromosso
mos. No gênero Chrysantemum, co
nhecem-se espécies com números 
de cromossomos desde dezoito até 
198; a primeira é diplóide, pos
suindo dois genomas com nove 
cromossomos cada um, enquanto a 
última é 22-plóide. A samambaia 
Ophiogiossum vulgatum  possui en
tre quinhentos e 520 cromossomos, 
acreditando-se que seja uma 
72-plóide baseada numa haplóide 
com sete cromossomos.

VEJA TAM BÉM : Célula: Cro- 
mossomo; Cariótipo; Gameta; He 
ter ose; Mutação.

Poliquetos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Annelida 
Classe: Polychaeta 
Ordens: Amphinomorpha, Ne- 

reimorpha, Spiomorpha, Dri- 
lomorpha, Terebellomorpha 
e Serpulimorpha.

Os poliquetos são uma classe de 
anelídeos* aquáticos quase exclusi
vamente marinhos, caracterizados 
por possuírem numerosas cerdas 
ao longo do corpo (ao contrário 
dos oligoquetos*, que as exibem em 
pequeno número). A maioria das 
espécies de poliguetos vive restrita 
às regiões que vao da linha das ma
rés à profundidade de 40 a 50 m; 
entretanto, já  se constatou sua pre
sença a mais de 5 000 m de profun
didade. Algumas espécies nadam 
em mar aberto, poucas habitam a 
água doce e um número extrema
mente reduzido é parasita de outros 
invertebrados. À classe pertencem 
mais de 5 000 espécies de animais 
com cores variadas e tamanho mé
dio de 5 a 10 cm. Existem, entre
tanto, espécies que alcançam 3 m 
de comprimento.

O corpo dos poliquetos é seg
mentado, apresentando três regiões 
nitidamente separadas por septos: 
o protostômio, ou lobo cefálico, 
que representa a cabeça; o tronco; 
a região posterior, ou pigídio.

A região cefálica reúne diversos 
órgãos dos sentidos, dentre os 
quais os palpos e os cirros tentacu
lares; estes últimos formam algu
mas vezes grandes coroas em torno 
da cabeça do animal. Os olhos são 
dorsais, diferindo estruturalmente 
de espécie para espécie; em alguns

casos, não passam de pequenos 
aglomerados de células pigmenta
das fotossensíveis; em outros che
gam a apresentar uma espécie de 
lente ou cristalino. No extremo in
ferior do lobo cefálico situa-se uma 
área olfativa, o órgão nucal.

Os anéis (ou metãmeros) que 
formam o tronco dos poliquetos 
possuem lateralmente um par de 
parapódios, divididos em duas re
giões: uma ventral —  o neuropódio
— e outra dorsal —  o notopódio. 
É nos parapódios que se localizam 
as inúmeras cerdas características 
dos poliquetos; dispõem-se diferen
temente segundo a espécie, for
mando tufos, leques, e assim por 
diante. Sob a epiderme existem di
versos estratos musculares, consti
tuídos de fibras lisas que se dis
põem de forma circular, oblíqua e 
longitudinal. Os músculos oblíquos 
são responsáveis pela movimenta
ção dos parapódios.

Os poliquetos apresentam sexos 
separados; as gônadas do macho 
só estão presentes na época da  re
produção. A fecundação é externa, 
dando origem a uma larva ciliada 
(trocófora), que se transforma num 
verme, o poliqueto jovem.

O aparelho circulatório dos poli
quetos é formado por dois vasos 
principais, um dorsal e outro ven
tral. Cada um é dotado de uma 
m usculatura especial, que desempe
nha função semelhante à do cora
ção nos organismos superiores: 
provoca constrição dos vasos e im
pulsiona o sangue em direção aos 
vasos periféricos secundários. O 
sangue não possui qualquer tipo de 
corpúsculo; o pigmento* respirató
rio — responsável pelas trocas ga
sosas entre as células do organismo 
e o meio ambiente — pode ser a 
hemoglobina*, a clorocruorina ou 
a hemoeritrina e se encontra dissol
vido no líquido circulante. A passa
gem do oxigênio do exterior para 
os vasos e a do gás carbônico no 
sentido inverso é feita p o r osmose, 
através da pele, e tambem, em algu
mas espécies, através de brânquias 
filiformes ou lamelares anexas aos 
notopódios.

Dotados de numerosas cerdas, os poliquetos vivem na água. ("Serpula".)



408 Poliquetos

Subclasse "Sedentaria": os hábitos refletem-se na forma dos indivíduos.

Política, Ciência

“Política” é um termo que as so
ciedades modernas herdaram dos 
antigos gregos, para os quais ele 
designava a atividade dos homens 
que participam do processo de to
mada de decisões relativas ao inte
resse público. A palavra provém do 
grego pólis  (“cidade-Estado”) e ser
via para indicar tudo aquilo que se 
referisse ao governo dessas comu
nidades.

A obra Política, de Aristóteles*, 
é um estudo sobre cerca de 160 p ó 
lis existentes na Grécia (incluindo 
as ilhas), no tempo do autor, gue 
discorre sobre suas instituições, 
classifica-as em vários tipos e pro
cura explicitar os princípios que as 
regem.

A pólis, comunidade de reduzida 
extensão — freqüentemente não al
cançava 100 milhas quadradas —, 
era a unidade política fundamental 
da Grécia antiga. Embora houvesse 
entre os gregos certa noção de per
tencerem a um mundo “helénico” 
— por terem em comum, além da 
língua, diversos traços étnicos, reli
giosos e culturais —, esse senti

mento não se traduzia numa comu
nidade política que efetivamente 
incluísse todos. Ao contrário, eram 
freqüentes os conflitos entre as ci- 
dades-Estado. Platão* via clara
mente a necessidade da existência 
de um “direito internacional”, a 
fim de limitar tais conflitos e ate
nuar suas conseqüências.

Pode-se considerar que a uni
dade política básica em cada pe
ríodo histórico é aquela que, por 
suas características econômicas e 
militares, revela-se mais adequada 
à sobrevivência e à defesa de uma 
aglomeração humana. Entretanto, 
a concepção grega da pólis era 
muito mais rica do que essa idéia 
genérica de sobrevivência e defesa, 
e foi provavelmente isso que a tor
nou importante no período mo
derno, quando uma unidade polí
tica extraordinariamente sólida e 
extensa (o Estado* nacional) exigia 
dos filósofos uma justificação teó
rica, à medida que se afirmava na 
prática.

Além de soberana em suas rela
ções externas, a pólis almejava 
também a auto-suficiência, pois de
veria conter tudo o que fosse neces
sário a uma vida civilizada, inde
pendente e autônoma. Aristóteles a 
define como “um conjunto de famí
lias e pequenos burgos que se asso
ciam para desfrutarem juntos uma

O sistema nervoso é formado 
por um gânglio principal, situado 
superiormente ao esôfago, e por um 
par de cordões laterais longitudi
nais. A excreção faz-se por nefrí- 
dios situados em cada metâmero.

Muitas espécies de poliquetos vi
vem fixas no fundo marinno, no in
terior de tubos elaborados por eles 
próprios; alguns tipos abandonam 
ocasionalmente tais tubos, erigin
do-os em outro local, mas outros 
jamais abandonam o primeiro que 
construíram. Por essa caracterís
tica, a classe pode ser dividida em 
duas subclasses; Errantia — en
globa os poliquetos móveis — e Se- 
aentaria — reúne os fixos.

Contudo, por ser uma divisão 
imprecisa, sem base em diferencia
ções morfológicas e fisiológicas, 
aá-se preferência a uma outra clas
sificação, em seis ordens: Anfino- 
morfos, Nereimorfos, Espiomorfos, 
Drilomorfos, Terebelomorfos e 
Serpulimorfos.

ANFINOMORFOS — Pos
suem cerdas quebradiças e veneno
sas. A esta ordem pertence a famí
lia dos Anfinomideos, com vários 
êneros que apresentam tubos 
ranquiais sobre os parapódios.

NEREIMORFOS — Com mui
tas famílias, esta ordem possui re
presentantes com aspectos muito 
diversos mas, em geral, o protostô- 
mio é desenvolvido. A família dos 
Afroditídeos apresenta os parapó
dios da superfície dorsal dispostos 
em forma ae élitros. Nos Filodorí- 
deos, os parapódios tomam o as
pecto de folhas. Os nereídeos, prin
cipal família da ordem, têm um 
protostômio muito grande, quatro 
olhos e uma probóscide que pode
ser e x tro v e rtid a  e é a rm a d a  p o r
grupos de dentículos córneos.

ESPIOMORFOS — Em geral 
são construtores de tubos e pos
suem dois longos cirros tentacula
res. Esta ordem abrange três famí
lias: a primeira, que dá o nome à 
ordem, é a dos Espionídeos, com 
tufos de brânquias sobre os parapó
dios. A família dos Aricídeos per
tencem poliquetos com tronco pe
queno e chato e pigídio bem longo 
e cilíndrico. Na família dos Que- 
topterídeos encontram-se os poli
quetos que vivem em tubos córneos, 
sendo que o gênero Chaetopterus 
produz um muco luminescente.

DRILOMORFOS — Possuem 
protostômio pequeno, sem apêndi
ces, e parapodios pouco desenvol
vidos. Na família dos Cirratulídeos 
os representantes vivem meio enter
rados na areia e possuem um par 
de longos tentáculos filiformes. Já 
os da família dos Arenicolídeos, 
também permanecem enterrados, 
mas não têm nem apêndices nem 
parapódios muito desenvolvidos.

TEREBELOMORFOS — Pos
suem um tufo de filamentos tenta
culares ligados ao protostômio que 
é pouco individualizado. A família 
principal é a dos Terebelídeos, com 
longos filamentos tentaculares e 
que vive em tubos mucosos ou 
membranosos.

SERPULIMORFOS — Carac
terizados pelo corpo longo, protos
tômio muito reduzido e boca cir
cundada por uma coroa regular de 
tentáculos, os Serpulimorfos são 
todos tubícolas fixos; A família 
principal é a dos Sabelídeos.

V E J A  T A M B É M :  A n e líd e o s ;  M c
tazoários; Oligoquetos.

Na âgora, o praça pública ateniense, o» gregos não fa lavam  apenas de co-
mércio, justiça e filosofia. Debatiam também seus problemas políticos.
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existência inteiramente feliz e inde
pendente” . A expressão “asso
ciam ”, contudo, traduz mal a idéia 
aristotélica, pois na verdade a pólis 
é para ele uma aglomeração natu
ral, orgânica, sem a qual não seria 
possível qualquer forma de vida 
humana civilizada. Apesar das in
justiças e do caráter opressor de 
que possam eventualmente se re
vestir um ou outro Estado, sua sim
ples existência, ou seja, a maneira 
politicamente organizada pela qual 
vivem as aglomerações humanas, é 
essencial para assegurar a possibi
lidade de uma existência propria
mente humana.

A pólis difere do grupo familiar 
ou consanguíneo, visto ser uma as
sociação ae tais grupos em base 
muito mais extensa, cooperativa e 
interdependente; difere também das 
associações contratuais ou “artifi
ciais” em que alguns indivíduos 
combinam esforços para algum fim 
específico.

Definindo-a como um agrupa
mento natural, Aristóteles acentua 
sua finalidade em termos que a esta
belecem como eticamente superior: 
“Se todas as associações tem em 
m ira algum bem, a pólis, que é a 
mais elevada, e que envolve todas 
as demais, pretende, em grau mais 
elevado do que todas as outras, o 
mais alto bem”.

Da conceituação da pólis de
corre uma noção de obrigação, no 
sentido de que o indivíduo e, desde 
o início, definido como devedor. £  
na pólis, e somente através dela, na 
cooperação social organizada, que 
ele desenvolve sua personalidade 
civilizada. A pólis  apresenta-se, 
por conseguinte, como credora de 
sua lealdade. Esse argumento desa
pareceria quase completamente no 
pensamento cristão medieval.

A  p olítica  depois dos  
gregos

Na Idade Média, os direitos e 
arantias individuais* são afirma- 
os ([pelo menos indiretamente) na 

medida em que se considera o ho
mem como criatura de Deus, en
quanto o Estado, autoridade polí
tica terrena, é visto como um mal 
necessário.

Para o pensamento grego, existe, 
em geral, uma justificaçao “totali
tária” da autoridade política (no 
sentido de ser ela absolutamente 
superior aos indivíduos ou grupos 
particulares), e o mesmo ocorre 
com o pensamento hebreu (no qual 
a comunidade política coincide 
com a religiosa). Mas essa justifica- 
ão é suspensa no pensamento me- 
ieval, na medida em que este pro

cura limitar ao máximo o poder 
secular dos Estados.

E com a controvérsia entre o 
papa e os imperadores germânicos, 
e destes com os príncipes regionais, 
que se desenvolve um novo pensa
mento político, centrado na ques
tão da legitimidade* e extensão do 
poder*. Ocorre a partir daí uma se- 
cularização do pensamento polí
tico, o quej>ermite o renascimento 
de concepçoes análogas, sob alguns 
aspectos, à grega.

No seculo XVII, por exemplo, 
Hobbes* argumentaria sobre a ne
cessidade de um sistema* político 
fortemente centralizado a partir de

um contraste —  semelhante àquele 
que se encontra em Aristóteles — 
entre a vida social como é conhe
cida e o que ela seria num hipoté
tico “estado de natureza”, de cará
ter pré-político e portanto 
pré-social.

Mas existem importantes dife
renças em relação ao pensamento 
grego: tanto Hobbes como os auto
res liberais que o sucedem, desde 
Locke*, tendem a conceber a vida 
social e política numa visão “ con- 
tratualista” (dependente de um con
senso, de um contrato), que Aristó
teles rejeita ao conceber a pólis 
como associação natural. Em outro 
aspecto, ao contrário do pensa
mento medieval, Hobbes —  como 
Maquiavel*, antes dele —  procura 
encontrar uma justificação para o 
Estado em termos imanentes (a 
partir da realidade concreta) e não 
transcendentes (como emanação de 
uma finalidade religiosa).

Num ponto básico, pode-se en
contrar um denominador comum 
entre autores e períodos tao diver
sos (exceção feita ao período me
dieval): ao conceituar a política 
como organização da cooperação 
social asseguraaora da vida civili
zada, Aristóteles, Maquiavel, Hob
bes, Locke e Rousseau* procuram 
associá-la de alguma forma a uma 
finalidade (a um elemento teleoló- 
gico-normativo), levando a crer que 
ela, além de necessária, é necessa
riamente produtora de jDrdem e 
consenso. Nessa concepção, a polí
tica refere-se à manutenção da or
dem, da cooperação e da interde
pendência numa aglomeração 
nu mana, evitando sua desagrega
ção em conflitos internos e objeti
vando sua defesa externa — ou 
seja, visaria à manutenção da so
ciedade tal como esta se apresenta. 
Essa noção está em acentuado con
traste com o significado do termo 
“política” na linguagem usual con
temporânea.

A  con cep ção  popular
Na atualidade, quando referido à 

atividade de representantes eleitos 
— deputados, vereadores, etc. — , 
o significado popular do termo 
“política” é freqüentemente o de 
uma insincera dedicação ao inte
resse público, mal acobertando am
bições pessoais e interesses de gru
pos. Numa repartição burocrática, 
geralmente consideram-se “ polí
tica” as maquinações e intrigas me
diante as quais ocorre a promoção 
de uns em detrimento de outros. E 
como se o jogo de influências impe
disse o funcionamento harmonioso, 
equitativo e justo da organização.

Em outro sentido popular, o 
termo perde toda a conotação pejo
rativa, tornando-se, ao contrário, 
reverente e majestático. Passa a de
notar não mais a atividade, mas a 
“ciência do governo dos Estados”, 
como a definia Maximilien Paul-E- 
mile Littré (1801-1881) em 1870. 
Política, assim considerada, é um 
conjunto de conhecimentos, em 
parte codificados e sistemáticos, 
como os jurídicos e de finanças, e 
em parte intuitivos, acumulados 
com a prática e a experiência dos 
negócios públicos. (A essa concep
ção antiquada corresponde uma vi
são estática do Estado.)

Em tua "Política", estudo sobre as 160 "pólis" gregas, Aristóteles definiu 
vârlos tipos de orgenizaçio do poder e os princípios que os regem.

De acordo com o francês Maurice Duverger, a realidade política mais pro
funda pode ser representada pela imagem de Jano. o deus de duas facea.
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Nicolau Maquiavel associou política a elementos teleológico-normativos. E Hobbes acentuaria a necessidade de um sistema fortemente centralizado.

Não é raro encontrarem-se os 
dois significados, o majestático e o 
pejorativo, expressos conjunta
mente. No caso, a pessoa que se re
fere à Política (com maiúscula) 
como um conjunto de conhecimen
tos —  como a ciência ou arte de 
bem-governar — pensa naquilo 
que os governantes deveriam saber 
ou nas qualidades que deveriam 
ter, para não serem os “ meros polí
ticos” da vida real; nas qualidades 
que um eventual messias-estadista 
possuiria a fim de livrar a todos 
dos males da política (com minús
cula). Ou seja; a acepção majestá
tica parece cancelar a si mesma, re
vel ando-se como um contraste 
entre um mundo ideal, “sem polí
tica”, e a realidade, conflitiva e re
pleta de frustrações. O contraste se 
cancela ainda um a vez na medida 
em que a realidade não é aceita 
como inerentemente conflitiva: ela 
é obscurecida por uma atitude sub
jetiva em que se constata o conflito 
na vida social mas ao mesmo 
tempo se dissolve (subjetivamente) 
esse conflito atribuindo seus efeitos 
à maldade humana, à ambição dos 
poderosos, à cobiça, etc. É uma ati
tude subjetiva que implicitamente 
define o mundo real da política 
como um mundo “irreal”, desne
cessário, suscetível em princípio de 
ser cabalmente erradicado, o que se 
poderia conseguir encontrando o 

homem c e rta ’, o “ditador vir
tuoso”, que tratasse tão somente 
dos problemas “técnicos” e “admi

nistrativos”, deixando de lado a 
“política” .

Nova formulação

Entre a nostalgia do consenso 
que parece se refletir na linguagem 
usual e aquela formulação abstrata 
(às vezes francamente teleológica e 
normativa) da política que a vê 
como atividade necessariamente 
produtora de consenso e garanti- 
dora da vida social organizada 
existe, portanto, aguda oposição. 
Desde o século XVII, o questiona
mento da visão teleológica do Es
tado levou a uma formulação mais 
adequada da idéia teórica expressa 
em estado virtual pela conotação 
pejorativa da linguagem popular 
atual. Trata-se de conceber a polí
tica como conflito e consenso ao 
mesmo tempo; ou, mais precisa
mente, como produção do con
senso através do conflito organi
zado, para a disputa do poder.

Aludindo a esse conceito para
doxal e contraditório, o cientista 
político francês Maurice Duverger 
(1917- ) afirma que, se não 
existe uma imagem totalmente ob
jetiva da política, é porque não há 
uma política totalmente objetiva. 
Ele acredita na presença de duas 
interpretações diametralmente 
opostas e complementares por trás 
de todos os sistemas de valores. 
Desse modo, para uns, a política 
seria essencialmente uma luta atra
vés da qual determinados grupos

assegurariam o domínio da socie
dade, usando o poder em função de 
seus próprios interesses. Para ou
tros, ela é uma atividade que tem 
como objetivo a ordem e a justiça, 
servindo de instrumento ao inte
resse geral e ao bem comum. Logo, 
o Estado e o poder constituído ser
viriam tanto como instrumento de 
dominação de uns sobre outros, 
como para estabelecer algum tipo 
de ordem social.

Essa noçãjo da política como 
conquista e utilizaçao do poder a 
fim de estabelecer e assegurar a ob
servação de normas sociais tem 
dois aspectos básicos. De um lado, 
limita a análise a fatores puramente 
imanentes, concretos, da vida so
cial, abstendo-se de recorrer a ex
plicações finalísticas, transcenden
tes ou religiosas. De outro, vendo 
na política aquele conjunto de ati
vidades onde as noçoes abstratas 
de conflito e consenso adquirem 
manifestação palpável, ela evita an
tecipar qualquer julgamento no que 
se refere ao caráter da vida política 
numa sociedade particular, abrindo 
caminho ao estudo factual.

A política: uma ciência

A origem dessa concepção pode 
ser observada, ao final da Idade 
Média, com a secularização do 
pensamento político, começando 
por Maguiavel, que o libera de con
siderações ético-religiosas, pas
sando por Hobbes, que formula de

maneira incisiva a relação entre po
der político e ordem social, até 
Montesquieu*, que inicia efetiva
mente a pesquisa comparativa so
bre os vários sistemas políticos da 
época, tentando verificar a influên
cia de diversos fatores culturais, 
climáticos, etc., sobre a evolução 
de cada um deles. Esses três teori- 
cos podem ser vistos como funda
dores da ciência política na acep
ção contemporânea dessa discipl ina.

Para compreender o objetivo 
atual da ciência política, é essencial 
abandonar a identificação dema
siado exclusiva (implícita nos este
reótipos da linguagem usual) entre 
política e atividade eleitoral, parti
dária, etc.

“ Político”, na acepção atual, é 
tudo o que se refira a tomada e à 
implementação de decisões, bem 
como ao estabelecimento de nor
m as e à imposição de sua obser
vância, em qualquer sociedade. Os 
mecanismos tradicionalmente iden
tificados com a democracia liberal
—  partidos, eleições, parlamentos, 
etc. —  constituem um dos princi
pais arranjos institucionais para a 
tom ada de decisões e a resolução 
de conflitos, todavia não esgotam a 
realidade “política”. E possível que 
o objeto de estudo da ciência polí
tica seja melhor exemplificado, 
num pais, pelo Parlamento* e pelo 
sistema partidário; noutro, pelas 
Forças Armadas; num terceiro,
pela burocracia* e petos órgãos
técnicos do Estado —  se o pro-
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/ * S  equipesca 
V *  equipamentos de pesca s.a.

O incentivo fiscal a certas atividades é parte da política econômica.

cesso decisório tiver efetivamente, 
em todos os casos, esse encaminha
mento institucional. A ideologia* 
tem função importante nesse meca
nismo; em certos casos, reiterações 
ideológicas proclamam a decadên
cia da “política”  e o advento de 
processos decisórios puramente 

técnicos” ou “ neutros . No en
tanto, por ser sua concepção muito 
mais ampla, a ciência política atual 
toma tais ideologias simplesmente 
como indicadores de uma possível 
mudança na localização institucio
nal dos processos decisórios efeti
vos. Seu objeto de estudo define-se 
como a tentativa de estabelecer 
correlações entre diferentes arran
jos institucionais, as estruturas so
ciais mais amplas que os susten
tam, e as conseqüências, para a 
sociedade ou para diferentes gru
pos sociais, em termos do padrão 
de decisões característico de cada 
arranjo institucional particular.

Politização crescente

Entendendo-se como objeto da 
ciência política todo o conjunto de 
atividades relacionado com a to
m ada e implementação de decisões 
sobre as coisas que interessam a 
grande número de pessoas, o que se 
verifica é um aumento sem prece
dentes da “política” , desde as últi
mas décadas do século XIX. O nú
mero de atividades que constituem 
atualmente objeto de decisão e re
gulamentação governamental não 
poderia ser imaginado no início da- 
quçle século.

A medida que assumem novas 
responsabilidades, as diferentes es
feras de governo, em todos os paí-

ses, deslocam proporções crescen
tes dos recursos disponíveis para o 
setor público. Tornam-se, dessa 
maneira, mais poderosas, no sen
tido de que suas decisões afetam 
cada vez mais pessoas, em número 
também crescente de aspectos e ati
vidades. Até a eclosão da Primeira 
Guerra Mundial (1914/18), mesmo 
nos países mais avançados, era re
lativamente pequena a proporção 
da população que vivia em cidades, 
que se submetia a serviço militar 
obrigatório, que dependia de siste
m as públicos de educação, e assim 
por diante. Atualmente, essa pro
porção é elevada mesmo nos países 
menos desenvolvidos. Da mesma 
forma, a proporção dos recursos de 
cada país que é canalizada direta
mente através dos orçamentos go
vernamentais, em todos os níveis, é 
maior que no século XIX.

Esse aumento de “volume de go
verno” deu-se tanto nos países eco
nomicamente desenvolvidos quanto 
nos subdesenvolvidos. Portanto, as 
atividades que requerem decisões 
amplas aumentam constantemente, 
e com elas aumenta o interesse das 
pessoas direta ou indiretamente en
volvidas em participar de tais deci
sões. O mundo torna-se cada vez 
mais “politizado” , ao contrário do 
que sugerem as concepções ideoló
gicas tecnicistas.

VEJA TAM BÉM : Cidadania; Cor
porativismo; Estado; Governo; 
Ideologia; Liberalismo; Participa
ção Política; Partido Político; Po
der; Regime; Sistema Político; So
ciedade; Totalitarismo.

Política
Econômica

Um governo pode considerar a 
reforma* agrária o melhor meio de 
ampliar o mercado interno e pro
mover o crescimento econômico de 
seu país. Outro pode achar saluta
res, no combate à inflação, o con
trole salarial e a redução da oferta 
monetária. Um terceiro veria na 
nacionalização da empresa uma 
forma decisiva para  o desenvolvi
mento. Em quafquer caso, porém, 
trata-se da formulação de uma 
política econômica —  conjunto de 
medidas tomadas pelo governo de 
um a nação no sentido de influir e 
atuar nas decisões sobre produ- 
ão*, distribuição* e consumo* de 
ens*, e serviços da sociedade. 

Essa atuação, no entanto, não se 
prende exclusivamente a critérios 
econômicos, mas a um complexo 
de fatores de ordem econômica, so
cial e política.

O alcance e a qualidade de uma 
política econômica variam muito 
de país para país, fundamental
mente de países socialistas para

países capitalistas. No socialismo*, 
constitui um processo de planeja
mento e execução de diretrizes. 
Nos países capitalistas —  onde o 
sistema produtivo e a atividade 
econômica orientam-se, em geral, 
pelas forças aleatórias do mer
cado* — , a política econômica de
fine-se, principalmente, em função 
de problemas conjunturais (de 
curto a médio prazos} e carrega o 
peso constante não só de pressões 
episódicas como também de inte
resses privados, exigindo contínuo 
reestudo e redefinição.

Decisões políticas

O estudo da política econômica, 
ramo da ciência econômica, requer 
o conhecimento dos métodos de 
análise e dos esquemas próprios da 
teoria econômica. Seu campo de 
ação engloba a produção, circula- 
çao, distribuição e consumo de 
bens e suas inter-relações.

Entretanto, nem sempre há per
feita coerência entre os objetivos 
propalados e as medidas concretas 
de política econômica que são ado
tadas. Por mais que haja aceitação 
formal dos objetivos —  desenvolvi
mento, pleno emprego, combate à 
inflação — , os meios afetam inte
resses de grupos, que naturalmente 
reagem. Por isso, as decisões estão

Com a progressiva politização das sociedades, incluíram-se na pauta de de
cisões políticas problemas urbanos, como o zoneamento imobiliário.
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Crise aeonAmlca. monstro qua Roosevelt atacou com o "N ew  Oaal".

intimamente associadas a proble
mas políticos, e condicionadas à 
atuaçao de grupos organizados 
(partidos, associações de classe, 
sindicatos e movimentos de opi
nião* pública, por exemplo). Alem 
disso, a política econômica é limi
tada pela própria visão que os go
vernantes t£m sobre o papel do Es
tado* na vida social e econômica, 
e por seus valores éticos.

Assim, certas recomendações 
podem ser inviáveis por causa da 
situação particular aa conjuntura 
política, e certas soluções ou alter
nativas podem deixar de ser leva
das em consideração — ou mesmo 
deixar de ser pensadas — por não 
estarem encaixadas na ideologia* e 
no pensamento político dos gover
nantes e dos setores dominantes.

De maneira geral, pode-se classi
ficar a intervenção da política eco
nômica em três tipos, segundo os 
objetivos que um pais se _propõe: 
estruturais, de estabilizaçao con
juntural e de expansão.

Quando um governo propõe 
políticas estruturais, está tratando 
de agir no sentido de modificar a 
estrutura econômica do país, alte
rando a forma de propriedade (por 
meio de reforma agrária, por exem
plo), regulando o funcionamento 
do mercado (proibição de monopó
lios e trustes) ou criando empresas 
públicas. Incluem-se ainda a regu
lamentação dos conflitos trabalhis
tas, alteração na distribuição de 
renda, medidas de socialização e 
nacionalização.

A política de estabilização con
juntural, por outro lado, é adotada 
para a superação de certos dese
quilíbrios ocasionais da atividade

econômica. Ela envolve tanto uma 
luta contra depressões e crises 
como o combate à inflação ou 
ainda à escassez ocasional de gêne
ros e matírias-primas. Essa política 
t  intensamente aplicada nos países 
capitalistas mais desenvolvidos.

Os instrumentos de estabilização 
comuntural variam de acordo com 
o objetivo pretendido. No caso de 
uma oferta excessiva de determina
dos produtos, pode-se recorrer, por 
exemplo, ao incentivo às exporta
ções (o governo brasileiro optou 
por essa política para evitar uma 
superprodução de tecidos e calça
dos, cujo mercado interno não cres
cia em ritmo satisfatório). Se a in
tenção é elevar a demanda efetiva, 
pode-se aumentar a dívida pública 
— como aconteceu durante o 
New* Deal —, recorrendo-se ao 
open market (mercado de títulos 
governamentais de curto prazo) e 
aplicando os recursos assim obti
dos em atividades que geram 
grande número de empregos.

Para o combate a inflação, os 
meios mais usados (principalmente 
por governos de inspiração conser
vadora) são aqueles que caracteri
zam a política chamada “moneta- 
rista”. O controle dos salários e a 
redução da oferta monetária são os 
elementos fundamentais dessa polí
tica que procura reduzir os créditos 
e os recursos dos consumidores. 
Opõem-se a essas medidas os eco
nomistas da corrente estrutural ista, 
que encontram as causas da infla
ção na inflexibilidade da própria 
estrutura econômica. A solução a 
longo prazo estaria numa política 
econômica estrutural e não em me
didas conjunturais.

A política de expansão, por sua 
vez, tem por objetivo a manutenção 
e/ou o aceleramento do cresci
mento econômico. Ela está intima
mente ligada às duas outras, pois, 
para que haja crescimento, os go
vernos tanto podem considerar es- 
senciais_ as medidas de combate à 
depressão e à inflação como podem 
achar fundamentais certas refor
mas nas estruturas. A política de 
“substituição de importações” con
duzida em muitos países da Amé
rica Latina — entre os quais o Bra
sil — é um caso típico de 
expansão, pois segue a orientação 
do governo no sentido de promover 
a aceleração do crescimento econô
mico. Geralmente, os meios para se 
empreender a política de expansão 
giram em torno da proteção alfan
degária e da política cambial, pois 
permitem a proteção das atividades 
internas contra a concorrência de 
grupos estrangeiros. No entanto, 
esse objetivo tem dado prioridade a 
outros meios (política de absorção 
de tecnologia, de planejamento de 
obras infra-estruturais e de inver
sões públicas), em substituição a 
expedientes utilizados em alguns 
aises, no século XIX, como a tri- 
utação do comércio externo para 

obtenção de recursos para a ação 
governamental.

O poder do Estado

Em alguns aspectos, a política 
econômica coincide com a existên

cia de um poder do Estado e é uma 
das formas de exercício desse po
der. Dessa maneira, todos os Esta
dos poderiam dar inúmeros exem
plos sobre o modo de interferir na 
economia.

Na época do mercantilismo* (do 
século XVI ao XVIII) foi colocada 
em prática uma orientação estatal 
que visava a promover o cresci
mento da economia, mesmo que 
isso se desse às custas dos demais 
países.

Os teóricos do mercantilismo 
propunham o fortalecimento do Es
tado para atender a duas finalida
des: de um lado, proteger os inte
resses comerciais da nação no 
estrangeiro; de outro, romper as 
barreiras feudais internas, que difi
cultavam o comércio, opondo forte 
resistência ao desenvolvimento e à 
expansão do capitalismo nascente.

Os instrumentos normalmente 
empregados pelos Estados nacio
nais resumiam-se nos seguintes ex
pedientes: incentivos às exporta
ções, imposição de tarifas e 
restrições às importações, garan
tias de mercados externos e au
mento das reservas em metais* pre
ciosos (então identificados com 
riqueza e poder nacional).

Todas essas medidas vieram a 
contribuir para o desenvolvimento 
posterior da ciência econômica, 
particularmente quanto ao que diz 
respeito às teorias do comércio* ex
terior e da moeda.

As funções do Estado sofreriam

■
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A política econômica pode ter grande influAncia no mercado exportador.
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modificações significativas durante 
o liberalismo*, que caracterizou a 
primeira fase do capitalismo* in
dustrial no século X IX  e no co
meço do século XX. A ação do 
Estado passou a cingir-se à manu
tenção da ordem e das “regras de 
jogo” econômicas. Sua função era 
compreendida apenas naquilo que 
se referia à elaboração e ao cumpri
mento de leis, bem como à defesa 
nacional.

Teoricamente, o Estado teria de 
seguir os princípios do laissez-faire 
e ao  laissez-passer, num momento 
em que os condutores da  economia 
eram as forças livres do mercado. 
O Estado atuava em termos de 
política econômica, tomando medi
das de controle da  emissão monetá
ria, garantia de mercados externos 
para produtos industriais e de cen
tros fornecedores de produtos pri
mários e matérias-primas.

A crise* econômica de 1929 as
sinalou o fim da economia liberal, 
que acompanhara o desenvolvi
mento do capitalismo industrial. O 
Estado passou a intervir crescente
mente nas atividades econômicas, 
não apenas para combater e evitar 
as crises cíclicas do sistema, mas 
para promover e orientar o desen
volvimento.

Ao nível teórico, o economista 
John Maynard Keynes* compreen
deu que a salvação do capitalismo 
dependia em boa parte da ação do 
Estado.

Influenciando economistas e go

vernantes contemporâneos, mos
trou que era possível evitar e com
bater os efeitos das crises cíclicas 
do sistema através de uma ade
quada política de despesas e recei
tas governamentais (manejo do or
çamento do Estado), que já  vinha 
sendo, em p arte , aplicada na polí
tica monetana.

Antes das formulações de Key- 
nes — contidas principalmente em 
seu livro Teoria Geral do Emprego, 
Juros e Dinheiro (1936) — , os go
vernos usavam sempre o mesmo re
médio para as crises: procuravam 
manter equilibrado o orçamento 
público e estável o valor da moeda, 
evitando interferir nos mecanismos 
de mercado, supondo que este vol
taria  “naturalmente” a impulsionar 
a economia.

O teórico inglês, no entanto, 
mostraria que os instrumentos mais 
eficazes —  tanto no combate aos 
efeitos depressivos da crise, como 
na sua prevenção — eram a polí
tica monetária e a política fiscal, 
que determinam o mvel e a quali
dade das despesas a serem feitas 
pelo setor público, bem como dos 
tributos a serem arrecadados.

Foi o próprio Keynes quem 
criou as bases teóricas para a ação 
preventiva do Estado.

Considerava que as crises provi
nham, basicamente, de uma insufi
ciência da demanda efetiva do país 
(demanda por bens de consumo, 
mais a demanda por bens e servi
ços de investimento): haveria tanto

Nacionalização dos recursos naturais: uma arma para o desenvolvimento.

Grupos organizados podem influir politicamente nas decisões econômicas.

subconsumo como subinvesti- 
mento, e a produção dos bens de 
consumo e de produção não se es
coaria no mercado, impedindo o 
pagamento de salários e lucros, o 
que significa desemprego, depres
são do nível da atividade produtiva 
e aumento de estoques invendáveis. 
Para ele, o governo deveria agir no 
sentido de elevar a demanda efe
tiva, por meio de um grande au
mento de suas despesas, sem a ne
cessidade de recorrer a aumentos 
dos impostos para financiá-las.

Os Estados Unidos antecipa- 
ram-se a Keynes. Para combater os 
efeitos da crise de 1929, o presi
dente Franklin Delano Roosevelt* 
aplicou a política econômica do 
New D eal: fez com que fossem am
pliadas as transferências de renda 
para os desempregados, por meio 
de seguro-desemprego e assistência 
social; promoveu a expansão das 
obras públicas, gastos que seriam 
financiados mediante a expansão 
da dívida pública, sem um corres
pondente aumento nas receitas vin
das de impostos.

O tabu do “ orçamento equili
brado”, segundo o qual as despesas 
deveriam sempre equivaler às recei
tas, tomou-se superado, deixando 
de constituir o objetivo fundamen
tal daqueles que cuidavam do di
nheiro público.

Prometendo saldar suas dívidas, 
o governo acabava mobilizando

imensos recursos adormecidos, 
aplicando-os na dinamização do 
sistema econômico. Estava, desse 
modo, aparentemente garantida a 
expansão da demanda efetiva, pe
los efeitos diretos e induzidos dos 
gastos autônomos efetuados.

A política de combate às crises 
acaba, quase sempre, provocando 
pressões inflacionárias.

Um grande problema enfrentado 
pela economia capitalista contem
porânea é como evitar a depressão 
e o desemprego sem suscitar uma 
inflação crônica. A utilização de 
instrumentos indiretos (monetários, 
fiscais, e outros) não apresentou re
sultados satisfatórios, de maneira 
que se recorre cada vez mais ao 
controle direto de preços e salários.

A política econômica acabou 
por tornar-se um instrumento es
sencial na própria vida do sistema 
capitalista, em que o Estado deixou 
de ser simplesmente a potência pro
tetora de um certo tipo de organi
zação econômica. Sua intervenção 
reguladora estendeu-se a todos os 
campos e o liberalismo foi substi
tuído pelo dirigismo estatal, agindo 
dentro das estruturas de mercado, 
quando possível, ou fora delas, se 
necessário.

VEJA TAM BÉM : Economia; Pla
nejamento Econômico.
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Política
Internacional

A análise das relações interna
cionais ganhará pleno sentido so
mente após a Idade Média: não 
havia lugar para política interna
cional quando o mundo era 
constituído por povos isolados, 
quando a Europa se dividia, prati
camente, em castelos e feudos. A 
política internacional só apareceria 
com a  formação de um sistema eu
ropeu de Estados (na época mo
derna), desenvolvendo-se depois até 
a disposição de países num sistema 
mundial.

Impermeabilidade e teorização

A formação dos Estados territo
riais modernos dependeu de com
plexas transformações sociais e 
econômicas, que correspondem à 
desagregação da ordem feudal, à 
reativaçao das linhas comerciais de 
longa distância e ao surgimento do 
capitalismo*. No lugar da cavala
ria* medieval e do castelo fortifi
cado, entra em cena a artilharia, a 
infantaria (particularmente a partir 
da Guerra dos Trinta* Anos) e o 
Estado de base territorial ampla, 
cercado por um invólucro de fron
teiras — todas distantes dos cen
tros de produção e dos núcleos po
pulacionais civis.

Uma vez configurado um sis
tema europeu de Estados, cuja cen
tralização de poder atingia graus 
até então desconhecidos (período, 
de absolutismo* monárquico), sur
giu a necessidade de compreender 
a nova situação e de interpretar 
seus conflitos.

No plano político interno, tais 
transformações seriam expressas 
pelos filósofos nos termos das dou
trinas sobre a soberania e a legiti
mação da autoridade política cen
tral (teorias que tratam dos direitos 
e deveres dos súditos).

No que diz respeito à política ex
terna, o Estado seria considerado a 
unidade bãsica do sistema, pois foi 
ele que permitiu a maximização da 
segurança econômica e militar das 
aglomerações humanas. A política 
internacional passa a ser pensada a 
partir desse Estado, caracterizado 
por uma relativa “ impermeabili
dade” de seu território, tal como se 
fosse uma cápsula inacessível à pe
netração estrangeira.

Para o fenomeno que surgia, 
apareceram logo várias doutrinas e 
em todas elas acha-se presente a 
preocupação com a soberania dos 
Estados.

Enquanto o jurisconsulto holan
dês Hugo Grotius* mantinha ainda 
a velha distinção entre “guerras 
justas” e “ guerras injustas” —  ad
mitindo a interferência de um Es
tado nos negócios de outro Estado, 
quando em defesa de súditos opri
midos — , Samuel von Pufendorf 
(1632-1694) lançava rejeição com
pleta às interferências: nada justifi
cava a violação da jurisdição (terri
tório e bens) de um soberano por
outro.

De inicio, os principios do relacionamento internacional eram aplicados só na Europa: fora dela. era como se tudo 
fosse permitido, e os próprios governantes europeus estimulavam a pirataria e a submissão de povos.

Leibniz*, po r sua vez, estabele
ceria a noçao de igualdade entre 
Estados, demonstrando que, se um 
soberano não pode ser obrigado a 
obedecer senão através da guerra*, 
o status de um príncipe territorial 
não difere do de um imperador. 
Essa noção foi formulada tendo 
como base uma realidade histórica 
já  então inquestionável: a existên
cia de territórios “ impermeáveis” .

A guerra torna-se, assim, um re
curso extremo e dispendioso, mas o 
único que permitiria a uma nação 
romper as fronteiras dos outros Es
tados, conquistando a capacidade 
de intervir em questões internas de 
países estrangeiros. Quando cons
tataram  isso, diversos teóricos — 
entre os quais Jean-Jacques Rous- 
seau* — começaram a compreen
der o sistema de Estados como algo 
“anárquico”. Isso quer dizer que, 
sem o concurso da guerra, ne
nhuma unidade apresentaria condi
ções de impor sua vontade a outra, 
e, portanto, a não ser na remota hi
pótese de um “ Estado mundial” 
único, não poderia haver um di
reito internacional impositivo (pois 
seriam os próprios Estados que 
iriam impor o direito para si 
mesmos).

Só vale para europeus

Os conflitos e as guerras entre 
soberanos europeus —  que volun
tariamente aceitavam as regras das 
relações internacionais —  deixa
vam quase incólumes as fronteiras, 
as riquezas, as populações e os Es
tados localizados na Europa.

Embora freqüente, o recurso à 
guerra foi muitas vezes limitado 
pelo cálculo de irracionalidade que 
isso envolvia. O mérito da demons
tração dessa irracionalidade per
tence, cm grande parte, aos teóricos 
do sistema de Estados. Entre esses

P ara  R o u sseau , a p a z  e n tre  as  naç õ es  p o d e ria  ser o b tid a  se e las  red u zissem  
as desigualdades internas e unissem as forças numa ampla federação.
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teóricos, destacou-se Leibniz, que 
considerava irracional o recurso à 
guerra, face aos custos mínimos 
exigidos para seu êxito.

Outros fatores, entre os quais o 
desenvolvimento da técnica diplo
m ática e até mesmo de um direito 
(ou de uma “ética”) internacional, 
abriram novos caminhos para a so
lução de conflitos internacionais, 
refletindo essa atitude de autocon- 
tenção fundada numa relativa ra
cionalidade militar.

A partir da Revolução Indus
trial* e, sobretudo, com as duas 
guerras mundiais do século XX 
(1914-1918 e_ 1939-1945) — em 
que a produção de materiais béli
cos ultrapassou todas as previsões 
— , as considerações dos estudio
sos e dos observadores da política 
internacional sofreram importante 
superação, tanto no que diz res
peito à área de operações guanto 
no que se refere às populaçoes en
volvidas. Com efeito, não só os 
equipamentos bélicos foram produ
zidos em escalas “ irracionalmente” 
altas, como também os conflitos 
atingiram as próprias fronteiras 
dos Estados europeus.

Por outro lado, desde as grandes 
navegações dos séculos XV e XVI, 
as limitações auto-impostas pelos 
países europeus simplesmente 
nunca prevaleceram fora da Eu
ropa. Súditos do Velho Mundo par
tiam para terras distantes, onde fa
ziam o que a ética não lhes permitia 
no seu continente: empreendiam 
ações de rapina e pirataria, geral
mente protegidos, armados e apoia 
dos pelos seus respectivos monar-

cas. O relacionamento dos Estados 
europeus com as colônias também 
não obedecia aos mesmos princí
pios éticos.

Como se vê, grande parte dos 
conceitos político-militares elabo
rados pelos filósofos limitou sua 
aplicaçao, durante muito tempo, ao 
continente europeu.

A paz perpétua

A partir da independência dos 
Estados Unidos em 1776 e, sobre
tudo no século XIX , com a liberta
ção dos antigos domínios coloniais 
espanhóis, portugueses e franceses, 
os conceitos referentes ao sistema 
europeu de Estados tornaram-se 
muito restritos face a essa nova 
realidade: o sistema “ mundializa- 
va-se”.

Era então necessário que se for
mulassem interpretações teóricas 
mais consistentes a respeito das re
lações entre Estados, particular
mente no que se referia a seus con
flitos, os quais não davam sinais de 
erradicaçao definitiva.

Os filosofos do “contrato social” 
(de Spinoza*, Hobbes* e Locke* a 
Rousseau e Kant*) comparavam o 
procedimento dos Estados na arena 
internacional ao comportamento 
dos indivíduos em sua condição na
tural originária anterior à existên
cia da autoridade entre eles. Os sel
vagens destroem-se mutuamente 
porque não conhecem outra hierar
quia além da permitida pela desi
gualdade de força física. A guerra 
e a agressão ficam assim explica
das como corolário da doutrina da

soberania tal como foi formulada 
por Leibniz, por exemplo.

Discordando praticamente de to
dos seus antecessores, Rousseau 
afirma que os indivíduos partici
pam de guerras somente por serem 
membros de Estados. Para ele, toda 
guerra é conflito entre Estados, e 
terminaria instantaneamente se 
fosse possível a destruição instan
tânea de uma das partes. Com esse 
raciocínio, o filósofo francês queria 
demonstrar que não é tão simples 
fazer analogias entre a “ sociedade 
internacional” e a anarquia origi
nária do estado natural da socie
dade: a analogia pode ser feita na 
consideração dos Estados como 
unidades que agem entre si, mas 
não se estende às motivações subje
tivas dos indivíduos. Tudo isso 
queria dizer que as causas últimas 
do conflito internacional residem 
na própria existência de um sis
tema anárquico de Estados.

Kant tentou encontrar uma 
forma de erradicar o conflito, ima
ginando um conjunto de normas 
eticas e jurídicas que conduziriam 
os homens à paz. Em seu ensaio 
"Paz Perpétua", o filósofo vê no 
auto-aperfeiçoamento ético dos Es
tados (em sua conduta internacio
nal) a possibilidade da paz eterna.

Rousseau contra-argumentaria 
que isso apenas demonstra que, 
numa situação anárquica (sem hie
rarquia de poder), nao há paz auto
m ática —  não há sequer uma ga
rantia mínima de que a guerra será 
evitada — , a não ser que os gover
nantes a considerem contraria a 
seus interesses.

O poder dos armamentos modernos torna as nações mais vulneráveis e aumenta a necessidade de entendimento.

O avanço cientifico de alguns paises 
contribui para que a noção de sobe
rania se desloque para a área do de
senvolvimento econômico, tecnoló
gico e social.

Dois aspectos das conclusões de 
Rousseau permaneceram essenciais 
à teoria das relações internacio
nais: o que fala das transformações 
internas dos Estadòs, no sentido de 
minimizar o efeíto das desigualda
des sociais, econômicas e políticas 
(o que provocaria uma influência 
benefica sobre seu comportamento 
externo); e, por outro lado, o que 
diz respeito a criação de uma fede
ração de Estados, de tal modo que 
uma decisiva concentração de for
ças estivesse sempre ao lado da fe
deração. Isso desestimularia a 
agressão por parte de qualquer 
membro isolado.

Uma mesa de bilhar

O século XIX conheceu um pe
ríodo relativamente longo de paz, 
na Europa: havia tal desproporção 
de poder entre a Inglaterra e as de
mais nações européias que, pelo 
exercício de sua vocaçao impe
rial” e pela hábil manipulação de 
alianças no continente, ela foi ca
paz de manter certo equilíbrio de 
poder, tornando pouco praticável o 
belicismo dos dois séculos anterio
res (pax britannica).

Mas essa calma relativa vai ser 
substituída pela cprrida colonia
lista em direção à África e à Ásia, 
antes mesmo do século XX, e pelo 
surgimento de duas potências de 
primeira classe a partir da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918): os 
Estados Unidos e a União Sovié
tica. A atuação desses países no ce
nário político internacional iria 
modificar drasticamente aquela si
tuação, que já  apresentava sinais 
de realinnamento dos centros de 
poder mundial.

Porém, o sistema europeu de Es
tados continuaria, ainda por vá
rios anos, mantendo sua velha im a
gem, que se assemelha a uma mesa
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ção, sem a necessidade de se cruza
rem fronteiras, enquanto que as li
gações econômicas deixam de se 
limitar ao intercâmbio de mercado
rias via comércio internacional, 
um a vez que a “ mundialização” do 
sistema capitalista e da indústria 
moderna estabeleceu redes interna
cionais de produção e comerciali
zação.

D a mesma forma, a política in
terna dos governos faz-se cada vez 
menos soberana, na medida em que 
suas decisões em todos os campos 
—  desde ajustes salariais e traba
lhistas até a segurança dos investi
mentos —  afetam direta e imedia
tamente os interesses de empresas 
e grupos sediados em outros países. 
Um sistema mundial de comunica
ções, por outro lado, acelerou a in
ternacionalização dos conflitos 
ideológicos, o que se manifesta nas 
dificuldades encontradas para 
acordos sobre transmissões televi- 
sadas via satélite entre os Estados 
Unidos e a União Soviética.

O Estado não acabou

Apesar das fortes tendências à 
internacionalização, ainda não se 
pode falar do fim imediato do Es
tado territorial como unidade bá
sica do sistema internacional. De 
um lado, acelera-se a interdepen
dência —  fato relativamente novo, 
posterior a 1910/20 — , de outro, 
ocorre também a aceleração de 
processos de diferenciação, inclu
são e exclusão de populações diver
sas em unidades territoriais já  exis
tentes ou em “nações novas”, e de 
esforços no sentido de preservar 
identidades nacionais.

A idéia da “destruição instantâ
nea do oponente” , delineada pelos 
filósofos do século XVIII, tor
nou-se verossímil com os arm a
mentos nucleares, dada a capaci
dade de destruição dos engenhos. 
M as não é menos verdade que essa 
destruição pode ser, além de instan
tânea, mútua, tornando a agressão 
quase impraticável, nessa escala.

Sob muitos aspectos, a situação 
internacional ainda pode ser com
preendida —  do ponto de vista das 
grandes potências —  em termos do 
velho modelo da “anarquia interna
cional” : apesar dos vastos recursos 
que as potências possuem, não é 
possível controlar os acontecimen
tos de nações periféricas, como é o 
caso da Indochina e do Oriente* 
Médio.

Para os países subdesenvolvidos, 
essa política é inadequada, pois as 
alianças e os alinhamentos não se 
dão entre nações iguais. Eles deixa
ram de aceita-la como uma necessi
dade político-militar de soberania, 
pois passaram a compreender “ so
berania” como desenvolvimento 
econômico e social. Assim, desde a 
crise* econômica mundial de 1929, 
esses países subdesenvolvidos vêm 
reagindo à dependência aos países 
chamados “centrais” : é nesse sen
tido que aparecem políticas como 
a de não-alinhamento” (protago
nizada pela Argélia e Iugoslávia).

VEJA TAMBÉM: Dependência: 
Diplomacia; Estado; Guerra Fria; 
Organizações Internacionais.

de bilhar: existe uma interação pu
ramente externa de quantidades 
iguais, que podem ser separadas ou 
reagrupadas em alianças, sem com
prometimentos mais rígidos e dura
douros. Entretanto, embora sua 
forma persistisse, ela realmente ten
dia a desaparecer em função de 
uma interdependência econômica, 
ideológica e militar, no lugar da  ja  
obsoleta imagem do Estado-cáp- 
sula, impenetrável.

Internacionalização 
dos conflitos

A noção de territorialidade foi 
questionada de forma decisiva, pela 
primeira vez, através da guerra aé
rea. A crescente interdependência 
econômica, a formação de um sis
tema mundial de comunicações e a 
possibilidade de ataques nucleares 
intercontinentais completaram esse 
processo, iniciado com a Revolu
ção Industrial. H á uma transform a
ção no próprio caráter dos confli
tos internacionais: não é possível 
limitá-los a determinado território 
(o alcance das armas é muito 
maior), nem restringi-los às forma
ções militares (também os civis são 
diretamente atingidos). Desse 
modo, há uma muaança no signifi
cado e na função da unidade ele
mentar do sistema de relações in
ternacionais, que não pode mais ser 
concebida como o tipo de Estado 
da Renascença e do início da época 
moderna.

Paz Perpétua de K ant torna-se, 
assim, totalmente inadequada para 
a compreensão da interdependência 
e das desigualdades internacionais 
conterriporaneas. Em termos mili
tares, e possível a destruição dos 
núcleos populacionais e de produ-

A aproximação entre potências diminuiu as tensões Internacionais no inicio 
da década de 1970. (Kissinger, dos EUA. e Chi Peng Fei, da China.)

A diplomacia é um dos fatores que tornou possfvel a atitude de autocontenção. (Conferência de Paz do Vietnam.)
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Políticos,
Direitos

M uitos direitos políticos atuais derivaram  de lutas reivindicatórias. (Discurso fem inista  e m ulher votando.)

Nos palses subdesenvolvidos o elevado Indice de analfabetism o constitu i um dos principais obstáculos á ampliaçSo 
dos direitos políticos, lim itando consideravelm ente o núm ero de eleitores, sobretudo nas zonas rurais.

Numa democracia*, os direitos 
políticos constituem-se, basica
mente, na alistabilidade (direito de 
votar) e na  elegibilidade (direito de 
ser votado), embora outras condi
ções possam ser incluídas entre 
eles, tais como o voto secreto.

Pode-se distinguir claramente — 
como faz a constituição* brasileira 
de 1967 —  os direitos e garantias 
individuais* dos direitos políticos. 
Mas, se não houver direitos e ga
rantias individuais (direito de livre 
associação, de ir e vir, de manifes
tação do pensamento, etc.), ficam 
prejudicados os direitos políticos.

No que se refere à elegibilidade, 
há dois tipos principais de limita
ções: a incompatibilidade e a sus
pensão do direito. No primeiro 
tipo, a constituição de 1967 prevê 
varios casos em que não é permi
tida a inscrição eleitoral. O obje
tivo é impedir que os ocupantes de 
determinados cargos utilizem os re
cursos e o prestígio corresponden
tes a essas posições de destaque 
para influenciar o eleitorado. Essa 
restrição é aplicada a certo número 
de cargos nas forças armadas, no 
serviço público civil e mesmo em 
empresas públicas ou de economia 
mista.

Dessa forma, os indivíduos que 
quiserem se candidatar a cargos 
eletivos deverão desincompatibili- 
zar-se de suas funções num prazo 
previamente estabelecido.

A condenação por delitos que in
frinjam o Codigo Penal acarreta 
acessoriamente a suspensão de di
reitos políticos. A partir de 1964, 
tal instrumento passou a ser utili
zado pelo Poder Executivo*, que, 
depois de processo sumário, sus
pende a atividade político-eleitoral 
do cidadão; com essa faculdade, 
antes restrita à Justiça, o Executivo 
passou a ter poderes para, a seu cri
tério, proceder a uma depuração 
política.

A  extensão d o s  d ireitos  
p o lítico s

A partir do século XVII, tem ha
vido em todo o mundo uma pro
gressiva universalização dos direi
tos políticos, tanto no caso de 
alistabilidade como no de elegibili
dade. Há porém diferenças de um 
país para outro. Desde o início da 
Idade Moderna, na Europa, foram 
utilizados critérios com base nos 
quais se limitava o sufrágio. Essas 
limitações podem ser tradicionais, 
censitarias, de capacidade e de resi
dência.

De acordo com os critérios tra
dicionais, o voto somente pode ser 
exercido pelos chefes de família; e, 
segundo os critérios censitários, 
exige-se um mínimo de renda anual 
ou de propriedade fundiária. No 
Brasil, durante o Império, para se 
candidatar a deputado ou senador, 
era necessário atestar renda anual. 
Tal procedimento só habilitava 
eleitoralmente os proprietários de

algum poder aquisitivo. Os crité
rios de capacidade referem-se prin
cipalmente à sanidade mental, à 
idade e ao nível de instrução, en
quanto os critérios de residência 
exigem que se more no distrito elei
toral por determinado período de 
tempo.

No Brasil, durante o período re
publicano, foi instituído o sufrágio 
universal e, em 1934, o direito de 
voto à mulher. Entretanto, perma
neceram as restrições segundo o 
critério de capacidade.

A mais importante delas é a não- 
alistabilidade dos analfabetos (em 
1970, cerca de 30 a 40% da popu
lação de mais de 15 anos eram 
analfabetos).

Vista como um processo histó
rico amplo, a universalização do 
sufrágio desenvolve-se lado a lado 
com a universalização do serviço 
militar obrigatório e reflete a pró
pria consolidação dos modernos

Estados nacionais, nos quais a in
corporação de novos grupos se faz 
paralelamente a sua inscrição no 
serviço do Estado e, conseqüente
mente, a sua integração no circuito 
do sistema econômico.

Essa incorporação, no entanto, 
não é autom ática e espontânea, 
mas traduz tanto as diversas posi
ções sociais e econômicas da popu
lação, como também os interesses 
que predominam dentro da estru
tura política existente. O aspecto 
que pode ilustrar claramente essa 
relaçao entre a aquisição da cida
dania* política e a estrutura sócio- 
político-econômica existente é a di
ferença entre as estratégias 
utilizadas para a extensão do di
reito de voto nas áreas urbanas e 
rurais. Como nas áreas urbanas 
normalmente não se espera um 
comportamento “dependente” por 
parte dos eleitores, as restrições im
postas são quase sempre indiretas

e sutis, através do distritamento e 
pela própria mecânica eleitoral. 
Nas áreas rurais, a possibilidade de 
exclusão total é mais freqüente, 
um a vez que há a predominância 
de analfabetos. Isso beneficia, de 
modo geral, os conservadores, con
trariando muitas vezes os interesses 
dos setores urbanos e liberais. No 
entanto, em muitos países, a exten
são do direito de voto às camadas 
rurais pobres foi, na verdade, obra 
de políticos conservadores, que, 
ainda hoje, o utilizam como contra
peso ao voto urbano, quando este 
se torna muito independente e 
ameaçador.

VEJA TAMBÉM: Cidadania; 
Constituição; Democracia; Elei
ções; Estado; Individuais, Direitos 
e Garantias; Populismo; Regime; 
Representação.
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"L'Histoire du Soldat", de Stravinski: várias tonalidades sobrepostas.

Politonalidade

Dá-se o nome de “ politonali
dade” ao emprego simultâneo de 
duas ou mais tonalidades diferentes 
no mesmo trecho musical. Quando 
o processo se limita a duas vozes, 
ocorre a bitonalidade.

Nessa generalização, alguns au
tores costumam distinguir a poliar- 
monia — justaposição de acordes* 
que pertencem a tonalidades dife
rentes (em Petrouchka, de Stra
vinski*, por exemplo, determinados 
períodos justapõem acordes de sol 
menor com si bemol maior) —  e a 
polimelodia —  desenvolvimento si
multâneo de linhas melódicas inde
pendentes, em tonalidades diferen
tes, sem formar acordes (trecho de 
L ’Histoire du Soldat, também de 
Stravinski, para violino, em sol be
mol e clarinete em lá maior).

Embora a diafonia tenha exis
tido, por vezes, na  forma politonal, 
a politonalidade só passou real
mente a ser praticada e desenvol
vida conscientemente entre 1915 e 
1925, principalmente por Darius 
Milhaud (1892- ).

Na música anterior a essa época,

encontra-se a politonalidade, por 
exemplo, num Canon de Bach*, 
quando uma voz está em ré menor 
e a outra em lá maior.

Antes da Primeira Guerra Mun
dial, também Béla Bartók*, na 
composição (Bagatelas para Piano) 
e Cnarles Ives*, no Coral 67.° 
Salmo, haviam-na empregado.

Essa expansão do pensamento 
tonal parecia oferecer novas possi
bilidades para os materiais e as es
truturas conhecidas. Nesse sentido, 
a idéia de tonalidade teve pouco de
senvolvimento posterior: são cam a
das separadas de som, que formam, 
como em L ’Homme et Son Désir, 
um a polifonia feita de densidade de 
sons.

Milhaud fez uma tentativa de 
criar movimentos e formas polito- 
nais, sobretudo em Les Choephores 
e Saudades do Brasil (1931).

Nos trabalhos politonais, o uso 
de idéias diatónicas possui, fre
qüentemente, um a intenção jocosa. 
As formas são geralmente peque
nas, derivadas de padrões vocais e 
de dança, música popular, dan
çante, folclore*, jazz*, café-con- 
certo e musical*.

VEJA TAM BÉM : Harmonia; M e
lodia; Música.

Pollock

Na pequena cidade de Cody, Es
tado de Wyoming, no dia 28 de ja 
neiro de 1912, nasceu um menino 
cujo nome apareceria em telas onde 
violência e vitalidade marcariam  a 
revolta de uma geração e defini
riam a arte de vanguarda nos anos 
40: Paul Jackson Pollock.

Passou a infância no oeste, e, em 
1925, quando sua família se fixou 
na Califórnia, foi levado pelo ir
mão mais velho, Carlos, a matricu- 
lar-se na Escola de Artes de Los 
Angeles. Durante dois anos escul
piu e pintou; no entanto, rebelde a 
toda autoridade, acabou sendo ex
pulso. Por algum tempo, trabalhou 
arduamente na pequena fazenda do 
p a iIn ic io u -se  nessa época sua li
gação — mais tarde compulsiva —  
com o álcool.

Em 1929, novamente influen
ciado por seu irmão Carlos, Jack
son partiu para Nova York, onde 
estudaria por dois anos na Art Stu- 
dent League. Assim, iniciou sua 
educação formal sob a orientação 
de Thomas Hart Benton 
(1889- ), cujo regionalismo 
conservador jam ais assimilou. No 
entanto, a força rítmica e abstrata 
do estilo ilustrativo e popular de 
Benton acabou sendo elaborada e 
ampliada por Pollock nos quadros 
pintados antes de 1935, onde se ex
ploravam as distorções expressivas 
e a negação de qualquer papel de 
destaque ao tema. O relaciona
mento com Benton foi importante 
para o jovem pintor, também na 
medida em que ele se rebelou con
tra as idéias conservadoras do mes

tre. Nessa época, Jackson Pollock 
começou a interessar-se pela obra 
de Albert Penkanr Ryder 
(1847-1917). Foi atraído especial
mente pela composição baseada em 
formas simplificadas e em ritmos 
uniformes. O contato com Benton 
e Albert Penkam Ryder originou 
em Pollock a concepção de pintura 
como um veículo de intensas emo
ções, criando um estilo que resul
tava muito mais da intuição ime
diata do que de uma assimilação da 
cultura.

Pollock voltou para o oeste em 
1930, e só se fixou definitivamente 
em Nova York em 1935. Sua incli
nação para o drama, como expres
são de força atuante e de conflito, 
somada à influência dos muralistas 
mexicanos Orozco*, Siqueiros* e 
Rivera* e à descoberta da  arte indí
gena norte-americana, levou-o a ex
plorar o regionalismo heróico. 
Com Siqueiros aprendeu a aplica
ção mais concisa dos pigmentos na 
tela, e adaptou seus impulsos às 
formas brutais de Orozco. Dessa 
fase são as dimensões heróicas de 
seus primeiros murais, como por 
exemplo a coleção da Universidade 
de Iowa.

Ao tomar contato com o Expres- 
sionismo* e com Picasso*, passou 
a refletir sobre a natureza radical 
da arte moderna, percebendo que a 
abstração poderia ser — mais que 
exploração de linhas — uma ex
pressão de fantasia, inquietação e 
paixões. Assim, começou em 1936 
trabalhos semi-abstratos, revelando 
um expressionismo violento (por 
exemplo, A  Chama, de 1937). De 
1938 a 1942, Pollock realizou 
afrescos e murais para o_ Federal 
Art Project (uma instituição criada 
por Roosevelt* para assegurar o 
sustento dos artistas).

Nessa época, tomou contato
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com o Cubismo*, que lhe transmi
t id a  noção de um organismo arqui
tetônico na superfície a ser pintada; 
e, tentando descobrir e explorar o 
espaço, fez muitos desenhos sobre 
figuras de Picasso, que deram ori
gem a vários de seus agressivos 
quadros “ animais”, pintados por 
volta de 1943.

O público e a maturidade

Pollock fez sua primeira exposi
ção na Galeria MacMillan (Nova 
York, 1942), ao lado de artistas 
abstratos americanos e franceses.
A presença destes últimos ajudou a 
fermentar novas idéias e estimulou 
a vanguarda dos Estados Unidos.
Outro centro importante era a Ga
leria Arte Deste Século, de Peggy 
Guggenheim, onde expuseram pela 
primeira vez pintores americanos 
que se tornariam famosos.

Os primeiros trabalhos relevan
tes de Pollock surgem nessa época.
M acho e Fêmea, por exemplo, sin
tetiza os interesses dos anos ante
riores, fluente no jogo de imagens.
Suas investigações derivadas do 
Surrealismo* deram origem a títu
los mitológicos, como Pasiphae 
(1943) e A  Loba  (1943). D ata de 
1944/45 o uso de figuras totêmicas 
em diferentes graus de abstração.

Durante quatro anos, Pollock 
expôs na galeria de Peggy Gugge
nheim, mostrando nessas telas sua 
interpretação dos princípios difun
didos pelos artistas surrealistas ex
patriados durante a guerra, e intro
duzindo novos elementos básicos 
de sua criação, como o automa
tismo e o aleatório.

Em 1944, casou-se com a pin
tora Lee Krasner. Nessa época, co
meçou a preocupar-se em conse
guir uma matéria espessa para 
expressar a concentraçao emocio
nal. Duas tendências dividiam seu 
estilo: o arabesco linear, presente 
em O Inconsciente A zul, por exem
plo, e o empastamento, manifesto 
em Os Olhos ao Calor e Substância 
Lucilante. Esta última, por conter 
uma rica pasta de pigmentos, anun
cia a densa teia de tinta de alumí
nio e esmalte que caracterizaria os 
trabalhos seguintes.

A partir de 1947, Pollock define 
uma autonomia de linguagem, su
perando o Surrealismo através da 
utilização do dripping (“goteja- 
me n t o )  —  técnica que consiste em 
pintar usando latas furadas por 
onde escorre a tinta. (Assim, a ma
nifestação automática do incons
ciente ligava-se a uma técnica, o 
que não se dava entre os surrealis
tas.) Ampliando sua expressão, 
preocupou-se em efetivar uma rela
ção de identidade entre o artista e 
seu trabalho. As dimensões da su
perfície a ser pintada são aumenta
das; os instrumentos comuns de um 
pintor — cavalete, paleta, pincéis 
— cedem lu^ar a bastões, trolhas, 
facas, tinta liquida gotejante, areia, 
vidro quebrado. Assim, a constru
ção que se apresenta como infor
mal é, na verdade, determinada 
pelo domínio de uma técnica pre
cisa: o movimento da mão, o gesto 
cheio de vitalidade e de ação. Em 
1949, o crítico Harold Rosemberg 
deu o nome de Action-Painting a 
esse novo estilo. A descoberta
dessa linguagem determina a malu- Num a p a r e n t e  J o g o  d e  a c a s o s  c r o m á t i c o s ,  o  a r t io t o  e m p r e g a  t ó c n ic a e  m u i t o  p r « e io a o  ( “ P o e t e s  A z u i s " .  1 9 5 3 . )

;ho e Fêmea".)Imagens vibrantesfazem emergir antigas experiências. ("Mai

ridade e o apogeu da criação artís
tica de Pollock, que se expressam 
nas obras produzidas entre 1947 e 
1953: A Catedral (1947), Cinco 
Fios ( 1947), Verão (1948), Número 
Um (1949), Bruma de Lavanda 
(1950), R itm o O utonal(1950) e ou
tro Número Um (1950) são qua
dros de alumínio onde predomina 
um barroco delirante e arrebatado 
em suas energias. Ainda desse pe
ríodo é o Numero 29 (1950) pin
tado em vidro, contendo colagem 
de conchas, seixos e pedaços de 
arame.

Depois da partida de Gugge
nheim para a Europa, em 1947, 
Pollock expôs regularmente na Ga
leria Sidney Janis. Em 1950, Gug
genheim organizou-lhe a primeira 
exposição na Europa. Conhecido 
nacional e internacionalmente, fez 
várias experiências em branco e 
preto (1951/52), dando origem a

3u adros drásticos e belos do porte 
e Número 14, Eco, Número 11, 

Número 5 e Número  7. Voltando 
às telas coloridas, produziu outras 
grandes obras: Convergência, Pos
tes A zu is  e Esforço Dormente. A 
partir de 1953, tentou um novo ca
minho, retomando as formas circu
lares exploradas no início de sua 
produção artística, e continuando a 
utilizar o expressionismo de man
chas empastadas. Dessa forma sur
giram Abismo, Oceano Cor Cinza, 
Quatro Oposições. Nos anos se
guintes, Pollock dedicou-se a pes
quisas pouco produtivas, o que de
terminou um declínio em seu pro
cesso criador.

Morreu tragicamente em 11 de 
agosto de 1956, vítima de um de
sastre de automóvel em East 
Hampton. Por sua emotividade, 
Pollock jam ais chegou a formar es
cola, mas ajudou a pintura ameri
cana a encontrar sua maturidade e 
seus próprios caminhos.

VEJA TAM BÉM : Cubismo; Da- 
daísmo; Pop-art; Surrealismo.
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Polônia

SUM ÁRIO

Localização: leste da Europa 
Limites: mar Báltico (N); Tchecoslo- 

váquia IS); União Soviética <L); 
Alemanha (RDA) (O)

Superfície: 312 677 km*
População: 33 664 0 00  habitantes 
Cidades principais: Varsóvia (capital

-  1 377 100 hab.), Lodz 780 900  
hab.). Cracóvia (657 300 hab.), 
Wroclav (560 300 hab.)

Idioma: polonês
Religiões: catolicismo (95%). protes

tantismo, cristianismo ortodoxo e 
judaísmo

Portos principais: Gdynia, Gdansk, 
Szczecin 

Aeroporto principal: Varsóvia 
Ferrovias: 26 587 km 
Unidade monetária: zloty

Cerca de 98% dos habitantes da 
República Popular da Polônia des
cendem dos polacos, um povo es
lavo* originário dos Cárpatos que 
se instalou na bacia formada pelos 
rios Oder e Vístula, no início da era 
cristã. Até o século X viviam orga
nizados em tribos, clãs e famílias, 
migrando de uma pastagem a outra 
com seus animais. Nessa época, 
porém, o chefe Miezko (930-992), 
senhor das regiões de Poznan e 
Cracóvia, unificou todas as tribos 
polacas, submetendo-as a sua auto
ridade. Depois casou-se com Do
brava, irma do duque da Boêmia e 
fundou a dinastia dos Piasts, con
solidando o Estado polaco da Grã- 
Polônia (Poznania). E durante o 
seu reinado que a expressão Polska 
(em português, Polonia), passa a 
ser usada para designar uma nacio
nalidade diferenciada dos eslavos 
em geral.

Estabilização e influências

A história do povo polaco está 
muito ligada à de seus vizinhos ger
manos*, que os forçaram a abando
nar as margens do Báltico e as re
giões situadas entre o Elba e o 
Oder. No entanto, a partir da con
versão de Miezko ao cristianismo*, 
em 966, a Polônia passou a estar 
profundamente ligada ao Ocidente, 
por intermédio da ação da Igreja, 
ro ram  os monges franciscanos e 
dominicanos que instituíram, nos 
territórios poloneses, o sistema so
cial vigente no resto da Europa da 
época: o feudalismo*. E a cristiani
zação empreendida por esses reli
giosos garantiu ao clero grande 
força política, pois os chefes pola
cos, em troca de apoio político con
tra os senhores feudais, doaram ter
ritórios à Içreja.

Até o seculo XI, o Estado po
laco viveu uma grande instabili
dade política. Os reis —  quase

Os muros de Varsóvia lembram séculos de resistência do povo polonês diante do expansionismo alemão e russo.

L u tas  c o n tra  sen h o res  fe u d a is  g e rm â n ic o s  m a rc a ra m  a  fo rm a ç ã o  do  E s tad o .

nunca coroados —  combatiam-se 
constantemente e cada senhor lo
cal, proprietário de grandes exten
sões territoriais, reconhecia o sobe
rano que melhor servisse a seus 
interesses e privilégios.

Quem logrou obter uma estabili- 
zaçao política foi Boleslau II, o 
Ousado (1039?-1083), o primeiro 
soberano a ser reconhecido sem 
grandes contestações na maior 
parte do território polaco. Senhor 
de um Estado relativamente coeso, 
Boleslau II procurou desenvolvê-lo 
economicamente, utilizando sobre
tudo o solo, fértil e dotado de im
portantes recursos minerais. Histo
riadores da época descreveram a 
Polônia como “um país onde o ar 
é são e a terra é fértil, as florestas 
abundantes em mel e as águas em 
peixe, e onde os cavaleiros são 
ag uerr idos, os camponeses trabalha
dores, os cavalos resistentes, os 
bois prontos para o trabalho; as va
cas dão leite abundante e os carnei
ros muita lã” .

O período de estabilização polí
tica coincide, também, com a orga
nização de trocas de mercadorias 
com as principais cidades do Oci
dente, entre as quais Roma e Bi- 
zâncio. Graças a esse intercâmbio, 
a Grã-Polônia recebeu influências 
das culturas mais complexas da 
época. Ao lado dos palácios, foram 
construídas várias igrejas, orna
mentadas com vitrais, afrescos e 
mosaicos, à moda das grandes ci
dades européias. Não ter sofrido as 
invasões mongólicas foi outro fator 
que favoreceu o desenvolvimento 
do Estado polaco.

A lavoura do trigo e a criação do 
gado sempre foram a principal ati
vidade econômica da Polônia, não
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apenas por constituírem a base ali
mentícia da população, como por 
serem produtos de troca, negocia
dos com o estrangeiro, por meio de 
pequenas aglomerações que se si
tuavam nas proximidades do mar 
Báltico. Além dessas atividades,

firaticavam-se a caça e a coleta de 
rutas e plantas silvestres.

A partir do século X, no entanto, 
as culturas diferenciaram-se, pas- 
sando-se a importar mudas de 
plantas frutíferas, como a uva. As 
maiores vinhas eram cultivadas em 
propriedades da Igreja, sendo 
muaas trazidas da  França e da Ita- 
lia. Além da videira, importava-se 
o cânhamo e o lúpulo.

A ca ja  era utilizada para a ali- 
mentaçao e fornecia peles para o 
fabrico de vestimentas quentes. Os 
polacos valorizavam particular
mente os animais de suas florestas, 
e, para evitar seu extermínio, deter
minavam territórios especiais onde 
a caça era permitida (os zaseki).

A grande propriedade

Quando as tribos polacas ocupa
ram os territórios situados entre os 
Cárpatos e o Báltico, dividiram es
sas terras pelos vários clãs e famí
lias, formando-se, assim, uma mul
tidão de pequenos proprietários 
rurais. Progressivamente, porém, 
constituiu-se a grande propriedade 
rural: os senhores mais ricos foram 
absorvendo a terra dos pequenos 
proprietários e, na medida em que 
recebiam privilégios de seu sobe
rano, iam subjugando, também, os 
camponeses livres. Os latifúndios 
necessitavam de grande quantidade 
de mão-de-obra, e, como os escra
vos —  íuitigos prisioneiros de 
guerra —  já  eram quase inexisten
tes, a economia agrícola passou a 
exigir a servidão. Embora a trans
formação do camponês em servo 
tenha se processado lentamente, a 
partir do século XIV a grande pro
priedade tornou-se cada vez mais 
freqüente, o que implicou o desapa
recimento gradual e quase com
pleto dos agricultores livres. Estes 
passaram a trabalhar para grandes 
proprietários na cultura do trigo 
(que era exportado em larga es
cala). Ainda no século XIV foi ins
taurada a corvéia — trabalho com
pulsório, em certos dias do ano, 
nas propriedades senhoriais. Por 
coincidir normalmente com o pe
ríodo indicado para  a semeadura 
ou para a colheita, essa obrigação 
empobrecia mais ainda os campo
neses. O processo de pauperização 
do pequeno agricultor —  que de
terminava sua total dependência ao 
proprietário rico —  reforçou-se no 
século XVI, quando a legislação 
proibiu ao camponês deixar a terra 
sem autorização do senhor local.

Graças a sua riqueza, os senho
res conseguiram grande poder polí
tico, fugindo ao controle dos sobe
ranos e apoiando-se militarmente 
na cavalaria*, formada por mem
bros de famílias nobres quase des
providas de meios, que passavam a 
servir os senhores contra suseranos 
vizinhos ou os exércitos do mo
narca, em troca de terras e privilé
gios. Em virtude disso, a nobreza 
rural se fez um importante — e às 
vezes inoportuno —  parceiro polí
tico d a  C o ro a .

Em 1939. quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida
p e la  A le m a n h a ,  p e r d e n d o  u m  q u in t o  d a  p o p u l a ç ã o  e  d o is  t e r ç o s  d e  s u a  r iq u e z a .

Próximo aos rios, nas encruzi
lhadas dos caminhos comerciais, 
foram se formando, a partir do sé
culo XI, mercados onde eram tro
cados os produtos comerciais. Nes
sas localidades instalaram-se, 
também, fortificações que serviam 
para defender estradas e passagens. 
No século XII, algumas delas, 
como Gdansk (Dantzig), Poznan e 
Gniezno, possuíam bastante impor
tância e uma população relativa
mente grande. Nesses centros for
mou-se a burguesia polaca, 
interessada no desenvolvimento co
mercial, que instituiu as leis comu
nais, conseguindo assim escapar ao 
controle da  aristocracia rural.

Durante o século X III, a Polônia 
foi submetida à colonização germâ
nica, fator que acelerou seu pro
cesso de urbanização. Durante esse 
período, as cidades polonesas tor
naram-se quase independentes, 
sendo dotadas de autonomia jurí
dica, administrativa, militar e fi
nanceira. A administração local 
passou a ter o direito de cobrar im
postos dos cidadãos e, graças às ri
quezas que acumularam, as cidades 
polacas desenvolveram-se rapida
mente, a partir dessa época.

No século seguinte, os colonos 
alemães passaram a desempenhar 
papel de grande importância, parti
cipando da administração e do 
clero e tornando-se algumas vezes 
chefes militares. Seu interesse, po
rém, concentrava-se nas cidades, e 
sua atuação em nada alterou a es
trutura rural. Mais tarde ocorreu 
um processo de “repolonização” 
nos centros urbanos.

A partir do século XIII, desen
volveram-se, nas cidades polone
sas, o artesanato e as indústrias de 
madeira e da forja. Cracóvia, 
Lwow e Gdansk eram os centros 
exportadores de sal, chumbo, co
bre, ferro, trigo, madeiras e peles, 
e importavam tecidos e outros pro
dutos que vinham da Hungria, da 
Alemanha, da Prússia, da Moscó- 
via e da Inglaterra.

Esse foi um período de grande 
expansão econômica, no qual se 
desenvolveu igualmente a cultura, 
que —  por influência do Ocidente 
—  to rn o u -se  p ro fu n d am e n te  la tin i-

Stanislaw II promoveu o desenvolvimento da capital (à direita) antes da dominação russo-germânica.
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zada: quase todos os textos e ser
mões eram escritos em latim, na 
época, a língua literária oficial. 
M as foi após a fundação da Uni
versidade de Cracóvia (1364) que a 
cultura polonesa teve seu maior de
senvolvimento.

U nião  com  a Lituânia

Desde 1233, quando se instalou 
a Ordem dos Cavaleiros Teutôni- 
cos, os polacos tinham seu acesso 
ao mar Báltico bloqueado. A pres
são germânica acentuava-se, prin
cipalmente no norte do país, e o rei 
polaco Casimiro II, não tendo con
seguido vencer os teutônicos, re
nunciou ao domínio do Báltico.

Essa situação só se inverteu 
quando Hedwiges (ou Jadwiga — 
1370-1399), filha de Luís I, o 
Grande (1362-1382), rei da Polô
nia e da Hungria, casou-se com o 
grão-duque da Lituânia, Ladislau 
Jagiello. Tornando-se rei da Polô
nia, em 1386, como Ladislau II, ele 
uniu-se à Lituânia, conseguindo 
mobilizar a grande força militar 
que derrotou os teutônicos (Grun- 
wald, 1410). Porém, foi a paz de 
Torun que, em 1466, garantiu à Po
lônia um acesso ao mar Báltico, as
sim como a posse de Gdansk e a 
recuperação da Pomerânia.

Tornando-se novamente uma 
grande potência do Báltico, a Polô
nia iniciou sua expansão em dire
ção à Moscóvia e ao mar Negro. 
Os poloneses conquistaram a ci
dade de Kiev aos tartaros e passa
ram a ocupar grandes territórios 
russos, onde se instalaram os no
bres poloneses. Mais tarde começa
ria outro conflito, com o princi
pado de Moscou, que, tornando-se 
um estado, iria exigir para si a to ta
lidade dos territórios russos liberta
dos dos tártaros.

A história política

Os séculos XV e XVI foram 
prósperos para as enormes proprie
dades rurais da Igreja e da no
breza: a Europa ocidental consu
mia grandes quantidades de trigo, 
linho, couro e madeira, levando os 
senhores feudais a se interessarem 
mais pela produção do que pela co
brança de tributos aos servos. As 
propriedades rurais absorveram 
terras dos camponeses, obrigados a 
trabalhar cinco dias por semana 
para os senhores.

Surgiram na época as manufatu
ras metalúrgicas, e a mineração foi 
incrementada. Ao mesmo tempo, 
as cidades ganhavam impulso; o 
comércio prosperava diante do es
coamento de mercadorias através 
do mar Báltico e da possibilidade 
de grandes transações com a Eu
ropa ocidental. Nesse período, o 
país viveu sua Renascença*.

Enquanto as artes e a ciência so
friam influência de italianos e fran
ceses, os pensadores políticos do 
renascimento polonês vincula
vam-se a correntes ideológicas an- 
ti-feudais.

Em 1572, após a morte do úl
timo Jagiello, o rei passou a ser 
escolhido por toda a nobreza, in
fluenciada por interesses estrangei
ros. No decorrer do século XVII, 
as guerras com a Suécia, Turquia 
e Rússia levaram o país à ruma.

Em 1697, Augusto II —  eleitor da 
Saxônia —  foi escolhido para o 
trono, dando início à chamada Era 
Saxônica. Em 1764, foi eleito Sta- 
nislaw II —  Augusto Poniatowski 
(1732-1798) —  que seria o último 
rei da Polônia. Inicialmente, sua es
colha parecia conseguir ao país 
maior independência com relaçao a 
Catarina II, da Rússia. Mas, com 
o apoio dos grandes proprietários e 
alegando sufocar a revolta campo
nesa, o exército russo invadiu o 
país. Em 1772, deu-se a primeira 
partilha da Polônia entre russos, 
austríacos e prussianos. Houve um 
breve renascimento da vida cultu
ral, econômica e científica da na
ção, e o ponto alto do período foi 
a aprovação da constituição de 3 
de maio de 1791. No entanto, dois 
anos mais tarde, ocorreu a segunda 
partilha do país, dessa vez entre a 
Rússia e a Prússia. Logo depois, 
eclodiria a insurreição nacional li
derada pelo general Tadeusz Kos- 
ciusko (1746-1817)_ —  herói da 
Guerra de Independência dos Esta
dos Unidos — , que resultou na ter
ceira partilha: Rússia, Prússia e 
Áustria eliminaram do mapa o Es
tado polonês.

O século XIX foi marcado por 
três grandes revoltas nacionais: 
1830, Insurreição de Novembro; 
1848, Primavera dos Povos, que se

caracterizou pelo levante na Craco- 
via e na Polonia ocidental; e 1863, 
Insurreição de Janeiro, envolvendo 
todo o reino. Além disso, os polo
neses participaram ativamente de 
revoluções na Alemanha, Itália e 
Hungria. No início do século XX 
(1905), eclodiram movimentos es
tudantis, operários e camponeses 
contra as tropas czaristas. Greves, 
manifestações de rua e guerrilhas 
rurais sucederam-se em todo o 
país. Em 1918, após 125 anos de 
submissão, a Polonia voltou a ser 
um Estado independente. A 7 de 
novembro formou-se o governo po
pular provisório, chefiado por Josef 
Pilsudski* (1867-1935). Os traba
lhadores conseguiram a jornada de 
trabalho de oito horas e algumas 
leis sociais foram aprovadas. Ini
ciou-se a seguir o processo de unifi
cação do país, que deu origem a in
surreições na Polônia ocidental e 
na Silesia, nos anos de 1919, 1920 
e 1921. Em 1920, a Polônia enfren
tou nova guerra com a Rússia, con
seqüência das tentativas de Josef 
Pilsudski de apoderar-se de terras 
russas nas fronteiras ocidentais. 
Em 1926, Pilsudski liderou um 
golpe de Estado e assumiu o poder. 
O período caracterizou-se pela li
mitação das liberdades democráti
cas e pela queda do nível de vida 
dos trabalhadores.

Doze anos mais tarde —  outu
bro de 1938 — , o governo polonês 
rejeitou a imposição do III Reich 
relativa à anexação de Gdansk 
para a criação de um corredor en
tre a Alemanha e a Prússia orien
tal, em território polonês. A 1.° de 
setembro de 1939, o país foi inva
dido por tropas nazistas, sofrendo 
brutal devastação. A 21 de julho de 
1944, foi lançado um manifesto à 
nação, que deu início ao processo 
de libertação polonesa, com a for
m ação do governo popular.

Setembro de 1944 (com a ocupa
ção do país por tropas russas) mar
cou o início da reforma agrária e 
da nacionalização da indústria na 
Polônia. A 21 de abril do ano se
guinte formou-se o governo de Uni
dade Nacional, com a participação 
de políticos no exílio. A 19 de ia- 
neiro de 1947 foram realizadas 
eleições parlamentares com vitória 
dos partidos de esquerda: Partido 
Operário Polonês, Partido Socia
lista Polonês, Partido Popular 
(camponês) e Partido Democrático. 
Em 1948 os dois primeiros fun
dem-se para criar o Partido Operá
rio Polonês Unificado (Partido Co
m unista Polonês) sob a direção de 
W ladyslaw Gomulka (1905- ). 
Não tardam, no entanto, a surgir 
sérias divergências no interior do 
Partido, e Gomulka, acusado de



Polônia 7
desvio nacionalista e liberal, é afas
tado da direção partidária. Em seu 
lugar assume a liderança Boleslaw 
Bierut, cuja posição política estava 
em sintonia com as diretrizes do 
PC soviético. Bierut permaneceu 
na chefia partidária de 1949 até 
1956, quando da denúncia dos er
ros de Stálin* por Nikita Kruchev*, 
no XX Congresso do Partido Co
munista da URSS. Esse aconteci
mento teve profundas repercussões 
na vida política da Polônia. Em vá
rias cidades, operários e estudantes 
saíram às ruas exigindo maior li
berdade de expressão e independên
cia nacional frente à hegemonia da 
União Soviética. Concomitante- 
mente, novas divergências surgi
ram no interior do Partido e Go- 
mulka voltou a sua direção, 
vencendo a facção stalinista. Ape
sar da reação nacionalista do povo, 
Gomulka não levou à frente um 
rompimento com a União Soviética 
e concluiu no mesmo ano um 
acordo com Moscou sob as ques
tões internacionais.

Em 1968 a Polônia é novamente 
agitada por uma onda de manifes
tações estudantis e de intelectuais 
que voltam a reclamar ampliação 
da democracia socialista e autono
mia nacional, sob a influência das 
medidas liberais levadas a efeito na 
Tchecoslováquia, por Dubcek. A 
má reação do governo às reivindi
cações e a participação da Polônia 
na invasão da Tchecoslováquia in
fluem decisivamente para o des
gaste de Gomulka junto ao povo. 
Essa distância aumenta, em 1970, 
quando o governo determina uma 
série de medidas de ordem econô
mica, _provocando violentas mani
festações operárias. Em nome do 
socialismo, os trabalhadores exi
gem mudanças radicais na política 
econômica. Esses acontecimentos 
desencadearam uma profunda crise 
política, culminando com a queda 
de Gomulka, substituído na dire
ção do Partido por Edward Gierek 
(1913- ).

A nova economia

A vida econômica da Polônia, a 
partir de 1940, está basicamente li
gada a dois acontecimentos impor
tantes: a Segunda Guerra Mundial 
—  que causou grandes destruições 
em todo o país (um quinto da popu
lação e dois terços das riquezas fo
ram destruídos) —  e a instauração 
do socialismo*, logo após o tér
mino do conflito.

O desenvolvimento da economia 
polonesa mostrou-se excepcional, 
especialmente quanto à industriali
zação, que proporcionou vertigi
noso crescimento do produto na
cional bruto — cerca de 150%, 
entre 1953 e 1967.

Desde o fim da guerra de 
1939/45 salientam-se duas grandes 
modificações na orientação impri
mida pelo Estado socialista na di
reção da economia e da  sociedade 
polonesas, e que resultaram em três 
períodos distintos. Até 1956, houve 
uma inversão maciça na indústria 
pesada e na reconstrução do país, 
além do movimento no sentido da 
coletivização e nacionalização em 
geral. De 1956 a 1970, ocorreu 
grande crescimento e incentivo às 
inversões em indústrias gerado-

A recuperação nacional começou com a reforma agrária, em fins de 1944. 
e prosseguiu com um grande desenvolvimento industrial.

ras de bens de capital e intermediá
rios, assim como à recuperação da 
agricultura. E, a partir de 1970, a 
prioridade coube às indústrias de 
bens de consumo. As graves crises 
políticas (1956 e 1970) determina
ram algumas dessas modificações, 
mas sempre visando ao aprimora
mento do sistema econômico ado
tado. Assim, o plano qüinqüenal de 
1971-1975 proporcionou, nos três 
primeiros anos, um aumento de 
32,9% da renda nacional.

Até a Segunda Guerra, a Polônia 
era um país essencialmente agrí
cola. Mesmo depois, o setor conti
nuou tendo grande importância, 
principalmente no que diz respeito 
ao emprego de mão-de-obra. (Em 
1972, 15 577 100 pessoas, equiva
lente a cerca de 46% da população, 
viviam no campo.) Seus principais 
produtos são alimentícios —  trigo, 
aveia, centeio, batata e açúcar de 
beterraba (este sofre transformação 
industrial).

A partir da reforma agrária con
duzida pelo Estado socialista,, 
houve grandes transformações na 
produção agrícola. A princípio, 
procurou-se coletivizá-la ao má
ximo, tanto pela formação de fa
zendas estatais, em terras expropria
das, como pela formação de 
cooperativas agrícolas. Ate 1956, 
foram criadas dez mil cooperativas 
e cerca de 6  500 fazendas coletivas. 
A seguir (como resultado da crise 
de 1956), reduziu-se o número de 
cooperativas, que sempre encontra
ram resistência por parte dos cam-

Íioneses. Em 1959, uma nova 
òrma de cooperativa foi criada — 

os círculos operários. Seu objetivo 
é promover o crédito agrícola — 
feito através de um fundo — , com 
incentivo à mecanização e ao au
mento da produtividade.

Na indústria ocorreu maior de
senvolvimento, apesar das grandes 
dificuldades iniciais, oriundas da 
necessidade de reconstruir o que 
fora arrasado pela guerra e da mu
dança de regime econômico e polí
tico. Esse desenvolvimento deve-se 
em grande parte à incorporação da 
bacia carbonífera da Silésia, na  di
visa com a Alemanha Oriental e 
Tchecoslováquia, e também às di
retrizes imprimidas pelo Estado.

Os investimentos dirigiram-se 
fundamentalmente à indústria pe
sada — metalurgia e siderurgia —  
e à fabricação de produtos interme
diários (como a indústria química), 
máquinas, tratores e instrumentos 
agrícolas. Em 1970, a indústria era 
responsável por cerca de 54% do 
produto gerado no país e 24% dos 
empregos.

À produção de bens de consumo 
não cresceu muito até 1970, em vir
tude da prioridade dada à produ
ção de bens de equipamentos e pro
dutos intermediários. A partir 
desse ano, no entanto, a orientação 
do governo modificou-se, após a 
crise política que culminou com a 
posse de Edward Gierek na secreta
ria geral do Partido Operário Polo
nês Unificado (os bens de consumo 
passaram a ter prioridade).

A transição para a economia so
cialista determinou uma sensível 
alteração no comércio e nas rela
ções exteriores do país, efetuadas 
principalmente com a União Sovié
tica e os países da Europa oriental.

O nazismo fez milhões de vítimas no campo de concentração de Auschwitz.
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Depois houve progressivo aumento 
do comércio com países capitalis
tas, particularmente com a Alema
nha Ocidental e os Estados Unidos. 
Um sinal significativo dessa aber
tura para o Ocidente foi a entrada 
da Polônia no GATT* — Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio. Em 
1973, cerca de 50% das importa
ções polonesas provinham de paí
ses socialistas do leste europeu, en
quanto cerca de 65% das 
exportações eram feitas para esses 
mesmos países.

O sistema bancário gira em 
torno de três entidades criadas em 
1948 —  o Banco Nacional, o 
Banco de Investimentos e o Banco 
da Agricultura — que têm a exclu
sividade do crédito requerido pelas 
empresas socializadas.

A Polônia faz parte do Comecon
—  organização de cooperação eco
nômica dos países de economia 
centralmente planejada, que reúne 
as nações do leste europeu e Cuba. 
Nos quadros do Comecon, a Polô
nia conheceu um a das mais rápidas 
taxas de expansão econômica.

A intensa vida 
cultural

Grandes nomes destacam-se nas 
atividades culturais polonesas. Na 
música, Frederic Chopin* imortali
zou, em suas composições, as aspi
rações de liberdade de seu povo. 
Foi o inspirador de Stanislaw Mo- 
niusko (1819-1872), Karol Szyma- 
nowsk (1882-1937) e outros. Ig- 
nacy Paderewski* —  compositor, 
pianista e homem de Estado —  e 
W ladyslaw Zelenski (1837-1921)
—  também pianista e compositor
—  são outros nomes de destaque 
da vida musical polonesa. Além de
les, salienta-se nesse setor Krysztof 
Penderéck (1933- ), autor de 
Paixão Segundo São Lucas e Dies 
Irae, oratório em memória das víti
mas de Oswiecin. Ainda no campo 
da música, realiza-se na Polônia, 
de cinco em cinco anos, o Concurso 
Internacional de Piano Frederic 
Chopin e o Concurso de Violino 
Henryk Vieniawski. Anualmente, 
no mes de setembro, é realizado o 
festival “ Outono de Varsóvia” , de
dicado à música contemporânea e 
às composições de vanguarda.

A literatura deu à Polônia os

grêmios Nobel de 1905 —  Henryk 
ienkiewics (1846-1916) —  e de 

1924 — Wladislaw Reymont 
(1867-1925). Inspirada essencial
mente na problemática nacional, a 
literatura reforçou no povo o senti
mento de unidade. São três os 
maiores poetas nacionais: Adam 
Mickiewicz (1798-1855), Juliusz 
Slowacki (1808-1842) e Zygmunt 
Krasinski (1812-1859).

A guerra, a ocupação nazista e 
as grandes transformações sociais 
por que passou o país exerceram 
grande influência na obra de escri
tores como Tadeusz Rosewicz 
(1921- ), Tadeusz Breza 
(1905- ) e outros. A leitura é 
muito difundida e a imprensa vei
cula cerca de três bilhões de exem
plares anualmente.

Tal como nas outras manifesta
ções artísticas, as artes plásticas 
sofrem influências do momento his
tórico. Daí serem nacionais os te
mas de maior destaque. Jan Ma-

A Polônia tem um urbanismo de alto nlvel. (Blocos residenciais e jardins do Palácio da Cultura. Varsóvia.)

Mas tembém preserva as velhas construções. (Portão Dourado. Gdansk.l

tejko (1838-1893) (grandes 
composições históricas^ Piotr Mi- 
chalowski (1800-1855) (quadros de 
batalhas) e Artur Grottger 
(1837-1867) (cenas de insurreições 
nacionais) são pintores de renome. 
Na escultura salienta-se Wladislaw 
Hasior (1928- ), cujos traba
lhos reúnem efeitos de luz, som e 
movimentos.

A cerâmica converteu-se em 
forma plástica independente, com a 
qual salientou-se Janina Karc- 
zewska; com suas formas de sen
tido múltiplo. Também os cartazes 
poloneses são famosos em todo o 
mundo, especialmente os de Jan 
Lenica, Tadeusz Trepbowski e 
Waldemar Swierzy (193 1- ).

Na arquitetura, algumas das 
mais famosas soluções urbanísticas 
são testemunhos do nível atingido 
pelos projetistas da Polônia. _

Tambem o cinema polonês des
fruta de fama e respeito internacio
nais. Andrzej W ajda (1926- ), 
com K anal e Cinzas e Diamantes; 
Jerzy Kawalerowicz (1922- ), 
com Madre Joana dos Anjos; Ka- 
zimierz Kutz (1929- ) e Stanis
law Rozewicz (1924- ),_ com 
Obras sobre a ocupação alemã, são 
nomes que se destacam.

Na Polônia existem 69 teatros 
em funcionamento, dos quais 24 
são de fantoches (onde se projeta
ram Erwin Axer (1917- ), Lud- 
wig Renn (1889- ) e Krystyna 
Skuszanka (1924- ), alem do 
teatro-laboratório de Jerzy Gro- 
towski(1933- ).

Um país de grandes 
planícies

A Polônia é considerada a liga
ção da Europa ocidental com a 
oriental. Eixo de grandes vias de 
comunicação entre a URSS e o 
Ocidente, e entre os países escandi
navos e os da bacia do Danúbio, é 
um país formado por planícies que,
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começando na Rússia, atravessam 
o centro de seu território e vão de
saparecer ao norte da Alemanha. 
Resultantes de erosão fluvial e 
principalmente glacial, essas terras 
planas servem de leito aos princi
pais rios poloneses. Por elas pas
sam o Vístula (1 090 quilômetros); 
o Oder (848); o W arta (762); o Bug 
e o Narew. Todos eles são navegá
veis em mais de 50% de seus cur
sos. Nessas planícies irrigadas al- 
ternam-se vastas culturas, bosques 
de pinheiros, pradarias e pastagens. 
Os rios são importantes meios de 
comunicação, assim como os ca
nais artificiais construídos para in- 
terligá-los (por exemplo, o canal 
W arta-Oder).

Em Pomerãnea e Mazúria existe 
grande quantidade de lagos que se 
escondem entre bosques e colinas, 
tornando a região preferida pelos 
turistas.

As costas marítimas são areno- 
sast  baixas e desprovidas de articu
lação, havendo lagunas formadas 
por cordões aluviais transportados 
pelas correntes marítimas.

Uma série de colinas e bosques 
m arca as terras altas da Polónia, 
na região centro-sul do país. A 
oeste, situa-se a Silésia, rica em ja 
zidas minerais; a leste, os planaltos 
de Lysa Gora. No sul ficam as 
maiores cadeias de montanhas, 
conseqüência do enrugamento 
ocorrido no Período Terciário, for
madas de rochas eruptivas e meta- 
mórficas: trata-se dos montes Bes- 
kids, os Sudetos e os Cárpatos (o 
rio Oder corre entre os montes Bes- 
kids e Sudetos; e entre os Beskids 
e Cárpatos corre o rio Dunajec, 
afluente do Vístula). Próximo à 
nascente do Dunajec localiza-se o 
ponto mais alto da Polônia: monte 
Rysy (2 499 metros).

O clima é continental, com for
tes oscilações térmicas, mais sensí
veis na parte oriental do país. Os 
invernos são rigorosos e os verões 
quentes, com chuvas que atingem a 
média de 600 a 800 milímetros 
anuais. O clima na costa do Báltico 
é mais ameno e estável.

A vida urbana

A Polônia abriga entre seus ha
bitantes ucranianos, bielo-russos, 
alemães, eslovacos, judeus, turcos, 
gregos e ciganos.

Na região sul estão as cidades de 
Katowice, W albrzyche Wroclaw,os 
grandes, entroncamentos ferroviá
rios e rodoviários, áreas industriais 
(principalmente metalúrgicas) e as 
siderurgias de Cracóvia. No norte, 
os portos e cidades litorâneas são 
menores, destacando-se Gdansk. 
Na região central, das grandes 

lanícies, são cultivados o trigo, a 
atata, a cevada e a beterraba. 

Suas cidades mais importantes são 
Lodz e Varsóvia, a capital, cuja 
parte velha caracteriza-se pela be
leza da arquitetura (igrejas góticas 
e casas barrocas). E o local prefe
rido dos artistas, onde vivem jo 
vens pintores, poetas e músicos. Na 
periferia acham-se os principais or
ganismos políticos e econômicos 
do país.

V E J A  T A M B É M ;  E u ro p a .

Pólos

Existem dois pólos na superfície 
da Terra*, aos quais correspondem 
dois outros na esfera* celeste. São 
pontos de intersecção do eixo de 
rotação da Terra com a superfície 
dela (os primeiros) ou com a esfera 
celeste (os dois últimos).

Um dos pólos celestes, o pólo 
norte, situa-se numa dire_ção dis
tante cerca de Io da direção da  es
trela Alfa Ursae Minoris, a cha
m ada estrela Polar ou Polaris (a 
mais brilhante da Ursa Menor), que 
dista do Sol* cerca de 500 anos- 
luz. Corresponde ao pólo norte (ou 
ártico, ou ainda boreal) terrestre. O 
pólo sul (também chamado pólo 
antártico ou austral) está diame
tralmente oposto ao pólo norte.

Para uma pessoa situada na su
perfície da Terra, toda a esfera ce
leste gira em torno de dois pontos 
imóveis nela situados, ou seja, os 
pólos norte e sul celestes. Analoga
mente, os pólos norte e sul terres
tres seriam os únicos dois pontos 
imóveis na superfície da Terra. Na 
realidade isso não ocorre, pois os 
movimentos da Terra não obede- 
cem_ ao modelo astronómico que 
supõe um eixo de rotação de dire
ção fixa no espaço.

Existem também, além desses 
pólos geográficos, dois pólos mag
néticos terrestres, para onde con
fluem as linhas de força do campo 
magnético da Terra. Ó pólo norte
s itu a -se  n o s  a rre d o re s  d o  c e n tro  d o

Sendo achatada, a Terra sofre a ação de um binário de forças exercidas pelo 
Sol e pela Lua. fazendo-a girar em torno de um eixo que cruza o equador. 
Esse movimento e o de rotação provocam a precessão, cujo eixo descreve 
um cone com perfodo de 25 765 anos: "o grande ano terrestre".

Dia polar á meia-noite: devido à posiçào relativa da Terra, o Sol permanece por seis meses no horizonte.
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Partículas provenientes do espaço interagem com o campo magnético ter
restre. produzindo as auroras boreais.
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A determinação do pólo (um ponto ideal) pode se basear no movimento de 
estrelas polares, que, num período de 24  horas, descrevem círculos em 
torno dele. Marcando-se a posição de uma delas em determinado momento 
e repetindo a observação doze horas depois. obtSm-se dois pontos, a meia 
distância dos quais encontra-se o pólo (convém repetir a experiência).

oceano Ártico* e o pólo sul, nas vi
zinhanças do m ar de Ross, no con
tinente antártico, a uma altitude de 
aproximadamente 3 quilômetros. O 
pólo norte magnético, por sua vez, 
situa-se no arquipélago canadense, 
e o pólo sul magnético, perto das 
costas da Antártida*, bem ao sul 
da Tasmânia.

Um fenômeno polar

Nos pólos ocorrem eventos que 
não se dão em nenhum outro ponto 
da Terra. Um dos mais “estranhos” 
refere-se ã duração dos dias e das 
noites. Devido ao eixo de rotação 
da Terra estar inclinado 23° 26’ em 
relação à perpendicular ao plano 
da eclíptica (plano da órbita da 
Terra), o Sol permanece constante
mente sobre o horizonte durante 
um período de seis meses. O “ dia” 
polar é, no entanto, mais lon^go do 
que sua “noite” , pois o crepusculo 
dura cerca de sete semanas. O 
campo magnético terrestre é mais 
intenso nas proximidades dos pólos 
magnéticos. Tal fato torna essas re
giões particularmente importantes 
quanto à alteração eletromagnética 
entre partículas elementares prove
nientes do espaço externo e o 
campo terrestre. Um dos resultados 
dessa interação são as auroras bo
reais e austrais. Aparecem comu- 
mente depois do por-do-sol, deslo- 
cando-se pelo céu durante a noite. 
§ua forma e sua cor são variáveis. 
Às vezes, são arcos que cruzam o 
céu de um horizonte ao outro. Ou
tras vezes assumem formas que se 
assemelham a bandeiras. Como se 
situam no zénite, as auroras bo
reais tomam a forma de uma coroa 
luminosa (chamada “corona”). 
Seus raios seguem a direção das li
nhas de força do campo magnético 
da Terra. As auroras distribuem-se 
segundo as linhas geodésicas circu
lares determinadas em torno de 
uma zona; tendo por centro aproxi
mado o polo geográfico.

Continente novo e 
continente antigo

Os pólos descrevem um movi
mento muito irregular, resultante 
de várias causas, algumas meteoro
lógicas, outras geofísicas. No pri
meiro caso estão o deslocamento, 
com a mudança das estações, de 
grandes massas de água e de ar, e 
a  fusão das geleiras. No segundo 
caso, provavelmente o mais impor
tante, a origem do movimento de
nominado migração dos pólos” , 
cuja origem se encontraria nos des
locamentos de massa no interior da 
Terra. Esse movimento que o pólo 
executa sobre a superfície da Terra 
é chamado “polodia”. Tem a forma 
de uma curva espiral, que se alarga 
e se contrai, e permanece total
mente contida num círculo de 25 
metros de diâmetro. A este movi
mento, que é secular, acrescenta-se 
outro, de amplitude menor, deno
minado “movimento chandle- 
riano”, cujo ciclo de variação dura 
catorze meses.

Suspeita-se de que exista um a re
lação entre a migração dos pólos e 
os movimentos do manto abaixo da 
crosta terrestre —  considerados re
lativamente ao núcleo da Terra. A
própria crosta provocaria m udan

ças e se arranjaria na direção do 
eixo polar.

Esta hipótese envolve particular
mente a teoria de A. Wegener*, 
enunciada em 1920, sobre a forma
ção dos continentes e a derivação 
de um continente novo a partir do 
continente mais antigo.

O afastamento entre o eixo de fi
gura da Terra e o eixo em tom o do 
qual se dã a rotação (posição do 
pólo) recebe o nome de “mutação 
euleriana” .

A amplitude desse afastamento 
mede cerca de 8  décimos de se
gundo de arco, e sua periodicidade 
e composta de dois tempos: um de 
catorze meses e outro de doze. O 
cálculo desses períodos apóia-se 
nas chamadas equações de Euler*, 
que pressupõem ser a Terra um 
corpo rígido. Mas, como a Terra 
não é um corpo rígido, os períodos 
eulerianos não correspondem rigo
rosamente à realidade.

Existe também uma nutação eu
leriana diurna —  de amplitude de
1 milésimo de segundo de arco — 
correspondente, na superfície da 
Terra, a um afastamento entre os 
eixos de figura e de rotação, me
dindo, no solo, cerca de 3 cm. De
vido as forças de atração gravita- 
cional não-simétricas que o Sol, a
Lua e7 em menor escala, os outros

planetas exercem sobre a Terra, 
esta fica sujeita a um movimento 
de precessão. Pode-se associar esse 
movimento ao ‘Jogo de balanceio” 
que o eixo do piao executa.

O eixo de rotação da Terra des
creve uma superfície cônica em 
torno do eixo da eclíptica, levando 
para isso cerca de 25 870 anos, o 
que significa que os pólos estão, 
lentamente, mudando de posição 
no céu.

Atualmente, o eixo de rotação da 
Terra intercepta a esfera celeste nas 
proximidades da estrela Polar. No 
entanto, por volta do ano 3000 
a.C., a estrela Polar era a Alfa Dra- 
conis, da constelação do Dragão. 
Calcula-se que num futuro muito 
longínquo (5 500 anos), a estrela 
Polar será a Alfa Cephei e que no 
ano 14 000 será a estrela Vega. O 
pólo celeste boreal, contudo, não 
descreve um círculo perfeito ao re
dor do eixo da eclíptica: oscila le
vemente, ora para dentro, ora para 
fora, afastando-se cerca de 1 0  de 
arco. Tais oscilações constituem o 
fenômeno da nutação.

VEJA TAM BÉM : Astronomia; 
Esfera Celeste; Geomagnetismo;
M ec â n ic a  O  c ie  s t  e.

Poluição

“ Poluere” , em latim, significa 
“sujar” , “m anchar”. Em geral é a 
essa idéia que se prende o conceito 
que o leigo tem de poluição. Para 
ele, o ambiente é poluído quando 
estã sujo ou exala mau cheiro. Esse 
é, portanto, um conceito de caráter 
essencialmente estético, que não 
leva em conta a possibilidade de 
que ambientes aparentemente lím
pidos e cristalinos propiciem o apa
recimento de microrganismos às 
vezes muito nocivos a saúde. Por 
exemplo: a água destilada que re
cebe uma gota com cultura de bac
térias causadoras da febre tifóide 
ou de vírus da hepatite infecciosa 
apresentará um aspecto límpido, 
embora esteja altamente poluída. 
Por outro lado, a água de um rio 
poderá ter coloração chá mate por 
conter matérias químicas inócuas à 
saúde e propícias à proliferação de 
peixes. Sera uma água de aspecto 
sujo, embora não poluída.

Ecologia e poluição

Existe certa dificuldade para se 
chegar a um conceito de poluição, 
pois ele abrange um grande número 
de aspectos, aos quais será dada 
maior ou menor ênfase conforme a 
perspectiva adotada pelo técnico 
ou especialista.

Para o ecólogo, poluição signi
fica toda e qualquer alteração de 
natureza física, química e biológica 
que venha a desequilibrar o ciclo 
biológico normal, propiciando alte
rações na flora e fauna do meio. 
Esse conceito não envolve ne
nhuma preocupação prática de pro
teção ao ambiente com vistas a sua 
reutilização.

Para o sanitarista, a poluição 
estâ ligada, em geral, a transmissão 
de doenças, à presença de elemen
tos tóxicos ou ionizantes, e outros 
que possam simplesmente modifi
car as características do meio, de 
modo a impedir sua utilização.

Na verdade, o conceito de polui
ção, embora se apóie no aspecto 
ecológico, não deixa de ter também 
um sentido utilitário.

Algumas das conseqüências da 
poluição, não são provocadas por 
alterações de caráter ecológico. 
São efeitos diretos da introdução 
de substâncias ou organismos noci
vos no meio,

Assim, a ingestão de um tóxico 
ou a contaminação bacteriana do 
homem não podem ser considera
das danos biológicos resultantes da 
composição do meio. Uma ave que 
é abatida por um tiro não morreu 
porque o ambiente ficou alterado 
pela presença do projétil.

As conseqüências da poluição 
caracteristicamente provocadas 
por fatores externos ao meio são 
denominadas de “contam inação”.

A poluição nasce com o homem

Ao surgir a vida na Terra, tive
ram início as modificações do meio 
ambiente. A espécie homo-sapiens,
procurando garantir uma sonrevi-
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No trajeto que percorre entre a 
fonte e o escoadouro, o agente po- 
luidor infiltrado no curso de água 
pode ser transformado em outras 
formas, por meio de processos quí
micos, físicos ou biologicos.

As fontes de poluição da água 
podem ser naturais ou humanas 
(esgotos, despejos industriais, des
pejos de águas pluviais de áreas ur
banas, águas de retorno de irriga
ção, drenagem de minas, etc.).

Não e possivel determinar 
quanto e como o homem polui, 
pois os poluentes aquáticos são 
misturas complexas de muitas 
substâncias, algumas das quais não 
muito conhecidas.

Resíduos degradáveis são mate
riais que podem ser decompostos 
pelos processos naturais ou por téc
nicas de engenharia baseadas nes
ses processos. São resíduos menos 
perigosos para a água, podendo ser 
reduzidos em quantidade e intensi
dade. Tal é o caso dos esgotos 
domésticos, de alguns despejos in
dustriais, etc. Os resíduos nao de
gradáveis, provenientes de outros 
despejos industriais, água de irriga
ção, drenagem de minas, escoa
mento de aguas pluviais, etc., po
dem ser diluidos ou mudar de 
forma dentro da água, mas não são 
apreciavelmente reduzidos em 
quantidade ou intensidade.

O esgoto doméstico é a fonte 
mais comum de materiais alta
mente putrescíveis. Esses materiais 
instáveis podem ser transformados 
em compostos inorgânicos estáveis 
(bicarbonatos, nitratos^ sulfatos e 
fosfatos), através da açao de bacté
rias e outros organismos das águas 
naturais.

Se a carga poluidora não for de
masiadamente pesada, a purifica
ção será aeróbica e feita por esses 
mesmos organismos com a utiliza
ção de oxigênio dissolvido e conse
qüente ausência de gases fétidos.

Quando a poluição é mais forte 
gue a capacidade de autodefesa da 
agua, ocorre um tipo de degrada- 
çao (anaeróbica) que resulta na 
aparição de gases malcheirosos 
(metano, gás sulfídrico, mercapta- 
nas, etc.).

Os despejos industriais freqüen
temente contêm sais inorgânicos ou 
metálicos, compostos orgânicos 
sintéticos e outros materiais que 
podem ser tóxicos, corrosivos, de 
mau odor, mau sabor e outros efei
tos indesejáveis. Eles são mais (ou 
menos) nocivos segundo as carac
terísticas da água: temperatura, 
grau de diluição ou mistura, fatores 
químicos e bioquímicos, etc.

Os despejos urbanos e indus
triais contêm uma variedade de 
compostos químicos ainda não 
identificados. Por isso não se co
nhece bem seu efeito sobre a saúde 
humana. Efeitos agudos não são 
prováveis (exceto no que se refere 
aos causados por nitratos e outros 
produtos químicos), mas as pessoas 
expostas por longo tempo à ação 
dos poluentes podem contrair 
doenças crónicas (como distúrbios 
gastrintestinais).

O vírus é uma importante área 
de estudos da poluição aquática. O 
aperfeiçoamento da técnica de reu- 
tilizaçao das águas indicará os 
meios para separar os organismos 
c ap o zcs  d e  c a u s a r  d a n o s  à  saúde»

Nos centros urbanos, o despejo e o esgoto provocam a poluição das âguas, prejudicando as condições de vida.

vência maior do que aquela permi
tida pela seleção natural, gerou 
problemas que, embora afetem ou
tros seres vivos, são especifica
mente humanos.

O homem criou um ecossistema 
próprio. Esse sistema é piramidal 
de base ampla, situando-se o ser 
humano em seu ápice. Para ele 
converge todo fluxo energético, 
sendo que, desse ponto de vista, sua 
ecologia é particular. Divorciou-se 
da biocinose, que se tornou sua es
crava. A energia desse sistema é 
dissipada, mas a matéria que lhe 
serve de veiculo precisa ter seu re
fluxo e o homem sabe como reali
zar essa operação. No entanto, se
ria necessário que o fizesse de 
maneira ordenada e planificada, o 
que nem sempre acontece.

Água poluída

A água foi a base do rápido e in
tenso desenvolvimento do homem 
dinâmico, móvel e inovador, funda
dor das cidades e organizador dos 
Estados.

Um corpo de água (nome que se 
dá a rios, lagos, mares) é um sis
tema dinâmico que recebe conti
nuamente materiais sólidos, líqui
dos e gasosos e energia em diversas 
formas, originadas por fontes natu
rais ou decorrentes da ação do ho
mem.

As águas naturais contêm orga
nismos vivos que podem afetar a 
todo momento suas características 
iniciais.

Esses elementos, constituídos ou 
não de matéria viva, dispersam-se 
na água por difusão ou mistura, e 
é assim que a água chega ao escoa
douro natural (os oceanos) e ao re
ceptor (o peixe e, de maneira direta 
ou indireta, o homem). Alguns poluentes são misturas complexas. Conhecem-*« apenas os afeitos.
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Os óleos e as graxas muitas ve
zes inutilizam águas destinadas à 
recreação e ao turismo. A poluição 
por óleo é conseqüência quase ine
vitável de uma civilização como a 
atual, dependente de tecnologia ba
seada na utilização do óleo.

As águas que banham os cais 
dos portos são pretas e espessas, de 
tanto óleo que os navios ancorados 
despejam nelas. As camadas finas 
de oleo impedem a reareação (reno
vação do oxigênio) das águas, 
criando dificuldades para as plan
tas marinhas absorverem esse gás. 
Assim, ficam bem diminuídas as 
possibilidades de aproveitamento 
dessas plantas como fontes propi
ciadoras de alimento.

Usado no combate às pragas, os 
inseticidas também vão chegando 
ao sistema aquático, levados pelas 
enxurradas, pela água de retorno de 
irrigação, etc. Uma prova de que o 
D D T pode contaminar o homem 
está nas aves que se alimentam de 
peixes com concentração desse in
seticida: os pássaros contaminados 
apresentam 1 milhão de vezes mais 
D D T que os peixes comidos.

Os defensivos agrícolas PCB (bi- 
feris policlorados) foram notados 
em 1966; no início da década de 
1970 já  estavam espalhados por 
todo o planeta.

O mercúrio, um metal pesado, 
acumula-se nos peixes e nos mamí
feros que o consomem. A concen
tração de mercúrio nos peixes 
chega a ser mil vezes maior do que 
na agua. O mercúrio transforma-se 
quase inteiramente em metil-mer- 
cúrio, quando atinge o tecido ani
mal, e o metil-mercúrio é facil
mente absorvido e vagarosamente 
eliminado.

O episódio de Minamata no Ja
pão tornou-se tristemente clássico. 
Inúmeras pessoas que se alimenta
ram de peixe enlatado, contami
nado por mercúrio, tiveram distúr
bios neurológicos, e muitas che
garam à morte.

Os outros metais pesados tam 
bém são bastante tóxicos.

Deve-se fazer referência ainda 
aos detergentes sintéticos, que, por 
possuírem ligações sulfônicas 
(ABS-Alquil benzeno sulfonato), 
são altamente resistentes à biode- 
gradação. Em contato com a água, 
produzem espumas que prejudicam 
a vida aquática.

As águas poluídas criam proble
m as para certas indústrias que pre
cisam gastar muito dinheiro para 
purifica-las e depois utilizá-las. E o 
caso da indústria de refrigerantes e 
da de cervejas: a água empregada 
na produção requer quase os mes
mos padrões de qualidade que a 
água destinada ao uso doméstico.

Ar poluído

O homem adulto ingere em mé
dia 1,5 quilo de alimentos, 2 quilos 
de água e IS quilos de ar por dia, 
podendo viver cinco semanas sem 
comer, cinco dias sem beber e 
cinco minutos sem respirar.

O ar inspirado entra em contato 
com 70 metros quadrados de su
perfície alveolar, nos pulmões. O 
ser humano é obrigado a respirar o 
ar disponível, qualquer que seja a 
concentração de poluentes. O con
sumo contínuo e obrigatório é in-

Buscando conforto, o homem constrói mais indústrias e polui o ambiente.

dispensável aos pulmões, mas mui
tos outros órgãos também são 
afetados pelo ar: olhos, nariz e ou
vidos.

Embora muitas das decorrências 
dos poluentes ainda sejam desco
nhecidas, alguns efeitos agudos 
manifestam-se na irritação das mu
cosas do sistema respiratório, na 
tosse, no desconforto causado por 
maus odores, na irritação dos 
olhos, no prejuízo da visibilidade, 
no envenenamento e mesmo na 
morte.

A doença crônica, o encurta
mento da vida, o câncer no pul
mão, a bronquite, o enfizema e as 
doenças alérgicas são os efeitos que 
podem surgir a longo prazo.

Alguns gases ae escapamento 
dos veículos são cancerígenos. 
Além disso, poluem a atmosfera 
com altas taxas de monóxido de 
carbono.

As emissões industriais vêm in
crementando a concentração de gás 
carbônico ([CO,) na atmosfera. Um 
de seus efeitos prejudiciais é o fato 
de funcionar como narcótico, obli
terando os estômagos das folhas, 
impedindo a fotossíntese.

Os materiais sofrem os efeitos 
dos poluentes quase com a mesma 
intensidade que as pessoas. A abra
são dos objetos é provocada por 
partículas sólidas transportadas a 
altas velocidades. O ataque quí
mico dos materiais pode ser direto 
(por exemplo: o gás sulfídrico em
baça objetos de prata) ou indireto 
(absorvido pelo couro, o dióxido de 
enxofre transforma-se em ácido 
sulfúrico, que o deteriora). A corro
são também pode ser um efeito da 
poluição.

Os poluentes atuam igualmente 
sobre a atmosfera. Prejuízos à visi-

Além de prejudicar a visibilidade, causando acidentes, os gaias de escape tem supstancias cancerígenas.
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bilidade — conseqüência do levan
tamento de poeiras que permane
cem em suspensão ou da  formação 
de partículas que aumentam de ta
manho sob condições de umidade 
relativamente alta —  elevam o nú
mero de acidentes com veículos ter
restres e aéreos.

Mais freqüentes em áreas urba
nas, as formações de neblina difi
cultam o trânsito nas estradas.

A quantidade de radiação solar 
recebida por uma cidade com po
luição do ar é menor do que a nor
mal. E a radiação ultravioleta da 
luz solar é essencial para gerar vi
tam ina D no corpo humano, além 
de ter propriedades microbicidas.

Solo poluído

A má disposição do lixo urbano 
e o depósito de resíduos sólidos em 
terrenos baldios são geradores de 
moscas, ratos e outros animais no
civos. Queimados a céu aberto, tais 
resíduos tomam-se importante 
fonte de poluição do ar.

As latas, os plásticos e os vidros 
são materiais de difícil degradação. 
Por isso, quando lançados ao solo, 
tendem a permanecer sem reciclar 
os elementos químicos importantes 
para a matéria e sua estruturação. 
Além de causar problemas estéti
cos, podem constituir focos de inse
tos vetores de doenças transmissí
veis.

No Brasil, grande parte do lixo 
é composta de matéria orgânica, 
gerando problemas de saúde pú
blica, proliferação de insetos, etc.

Outro fator que concorre para a 
poluição do solo é o uso indiscrimi
nado dos defensivos agrícolas e fer
tilizantes. Se não forem utilizados 
de maneira adequada, alguns de
fensivos agrícolas, principalmente 
do grupo dos organoclorados 
(DDT, BHC, Endrin, etc.), podem 
persistir com seu princípio ativo tó
xico no solo, durante 1 0  ou mesmo 
15 anos.

Os organofosforados concorrem 
ainda para a eutrofização (acúmulo 
de sais minerais nutrientes) das 
águas, por lixiviação do fósforo do 
solo para os corpos hídricos. O 
mesmo problema ocorre com rela
ção aos adubos químicos, em geral 
a base de nitrogênio, fósforo, potás
sio e enxofre, que assim incremen
tam esses ciclos biogeoquímicos.

Quem polui e como

O ar das áreas urbanas recebe e 
transporta emissão crescente de 
matéria ou energia formadoras do 
fenômeno da poluição. Os recepto
res sofrem a ação poluidora e for
necem respostas que caracterizam 
seus efeitos.

As indústrias metalúrgicas 
(como as de fundição de ferro) lan
çam no ar material sólido fina
mente dividido e dióxido de enxofre 
gasoso.

Altas cargas de poeira provêm 
de indústrias de minerais não-metá- 
licos (produtos de material cerâ
mico e refratário, cimento, cimen
to-amianto, vidro, concreto e 
abrasivos). A poluição dá-se em 
quase todas as fases: na britagem, 
na moagem, no peneiramento, na 
secagem, no transporte, na calcina
ção, na oxidação e na esmaltação.

Constroem-ae aparelhos para controle da poluiçto: recurso que constata um 
problema de difícil solução. (Medidor Bosch para veículos a diesel.)

o mal.

Partículas em suspensão, gases 
orgânicos à base de enxofre (mer- 
captanas) e inorgânicos (gás sulfí- 
drico —  malcheiroso e toxico) são 
emitidos pelas indústrias de papel.

Tanques de armazenamento de 
óleo são fontes de emissão de vapo
res prejudiciais à atmosfera.

Matadouros, açougues e peixa
rias produzem mau cheiro, causado 
pela decomposição de matéria or
gânica.

Emissão de fuligem, gases de es- 
capamento e queima de combustí
veis são as atividades poluidoras 
dos veículos.

Muitos fatores influem no trans
porte e dispersão dos poluentes na 
atmosfera: a chuva retira materiais 
poluidores do ar atmosférico, numa 
ação de limpeza; o vento dispersa 
e dilui esses materiais; a inversão 
de temperatura (camada de ar su
perior mais quente do que as cam a
das mais baixas) dá origem ao 
efeito de teto que impede a diluição 
dos poluentes, concentrando-os 
pouco acima do solo.

Os danos à saúde e ao bem-estar, 
os custos de reparação de materiais 
danificados e o dinneiro gasto com 
as atividades de controle da polui
ção são temas de debates entre le
gisladores, autoridades executivas, 
cientistas e o público em geral. Tais 
discussões freqüentemente demons
tram o abismo entre o conheci
mento científico e tecnológico e a 
base necessária para um controle 
racional da qualidade do ar.

Em um sistema dinâmico como 
o do ar atmosférico, as variações 
de fluxo, dispersão, degradaç ao_e 
conversão em outros poluentes são 
constantes. Assim, é preciso encon
trar os meios de se evitar a geração 
de poluentes em suas fontes. Se não 
for possível, as pesquisas científi
cas deverão revelar os métodos que 
anularão seus efeitos posteriores. 
Há que conhecer os efeitos gerais 
e específicos dos poluentes do ar 
sobre o homem, as plantas, os ani
mais e os bens de uso e de con
sumo. E é necessário, ainda, saber 
quais os meios de se medir e detec
tar os poluentes quando em deslo
camento no ar.

Futuro
A capacidade do homem de 

adaptar o meio a suas exigências 
organicas praticamente eliminou 
suas possibilidades de adaptação e 
evolução biológicas. Cada vez 
mais, ele se afasta do ambiente na
tural, tornando irreversíveis os pro
gressos da tecnologia.

A adaptação do meio ao homem 
é feita de maneira quase individual, 
surgindo daí conflitos de interesses 
e disputa pelo maior conforto. Esse 
aumento do conforto individual

fera os chamados “problemas am- 
ientais”, entre os quais está a po

luição. O mundo moderno vem se 
apercebendo ainda de maneira 
muito incipiente de que o aumento 
da renda “per capita” acompa
nhado de poluição e degradação do 
meio ambiente não é economico, 
m as apenas pecuniário.

VEJA TAMBÉM: Ecologia; Ecos
sistema; Reflores lamento.
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Pombal, 
Marquês de

O marquês de Pombal não herdou o poder: conquistou-o através de uma longa e bem-sucedida prática politica.

Forte, terrível, capaz, Sebastião 
José de Carvalho e Melo, conde de 
Oeiras e depois marquês de Pom
bal, foi uma das figuras mais con
trovertidas da historia de Portugal.

Filho de pequenos fidalgos de 
mediana fortuna, nasceu em Lisboa 
a 13 de maio de 1699 e fez o curso 
de leis em Coimbra, onde passou 

rande parte de sua mocidade. Aos 
3 anos, enamorou-se da viúva 

Dona Teresa de Noronha, neta do 
conde dos Arcos*.

Mas a nobreza recusava-se a 
aceitar aquela união. Carvalho foi 
persistente: raptou a mulher (que ti
nha dez anos mais que ele) e ca
sou-se. Com isso, suas relações 
com os nobres, que já  não eram 
muito boas, pioraram ainda mais.

Com 39 anos, ingressou na vida 
pública. Orientado por seu tio 
Paulo de Carvalho, iniciou-se na 
política, tomando contato com pes
soas importantes da corte. Em 
1738, foi nomeado para a embai
xada de Londres, onde permanece
ria durante seis anos.

Em Londres e Viena, 
os primeiros fracassos

Nessa época, os ingleses domi
navam o comercio em Portugal. 
Por isso, gozavam de várias imuni- 
dades: dispensa de impostos, foro 
privativo, licença para andarem ar
mados, etc.

Sebastião de Carvalho não gos
tava da influência inglesa na eco
nomia do país: “ Todo dinheiro que 
gira é dos ingleses, que fazem 
adiantamentos aos produtores; en
viam mercadorias ao Brasil com 
nomes supostos de portugueses; lo
tam  os vinhos e falsificam-nos, des
truindo a boa fama do produto” .

Tais contrariedades originaram 
um projeto que seria uma das pe
dras fundamentais de seu futuro 
governo: desenvolver, sistematizar 
e controlar as relações comerciais 
com as colônias. Nas cartas que ele 
enviava de Londres, costumava 
contar pormenorizadamente as in
trigas palacianas e o choque que 
havia recebido vivendo na socie
dade britânica.

Os ingleses queriam comerciar 
diretamente com o Brasil. E, em
bora isso fosse proibido pelos trata
dos entre Portugal e Inglaterra, ha
via meios clandestinos que nem 
Dom João* V podia impedir.

A missão de Carvalho era ju sta 
mente a de fazer com que fossem 
respeitados os tratados internacio
nais em relação a Portugal. Missão 
não cumprida, Carvalho foi então 
enviado para a embaixada de 
Viena, onde entretanto fracassou 
novamente.

Para o governo de Dom João V, 
estava comprovada sua incapaci
dade como diplomata. Em 1749, 
foi destituído de suas funções e re
tornou a Lisboa.

Vinha casado com Leonor 
D a u n , u m a  jo v e m  de 24  an o s, f ilh a

do arruinado conde de Daun e da 
dama da Imperatriz da Áustria. (A 

rimeira mulher de Sebastião José 
avia falecido num convento e não 

lhe deixara filhos.) Dessa forma, 
compensava seu fracasso na diplo
m acia com a posição que conse
guira dentro da nobreza européia, 
que sempre lhe fora negada em 
Portugal.

As mudanças

No fim do reinado de Dom João 
V, profunda crise econômica e polí
tica dominava Portugal, que ainda 
nem tivera tempo de recuperar-se 
do longo período (1580/1640) de 
submissão à Espanha, no qual per
dera muitas colônias e sua Mari
nha, além de seu poderio comer
cial.

Na época da Restauração, ocor
reu a descoberta do ouro no Brasil, 
o que repercutiria profundamente 
no reino e na Europa.

No século XVIII, Portugal cons
tituía um todo econômico em 
íntima ligação com suas colônias, 
de onde saíam os produtos básicos 
para seu comércio internacional. 
Para Lisboa convergiam as merca
dorias —  tabaco, açúcar, madei
ras, ouro, diamantes, sedas, louças 
e especiarias — vindas da índia, da 
África e principalmente do Brasil.

Entretanto, enquanto a metró
pole portuguesa era obrigada a im
portar quase tudo o que fosse ne
cessário à vida nas cidades da 
costa, sua exportação era reduzida: 
sal, vinho e um pouco de lã. Para 
agravar a situação, a entrada e 
saída dos produtos —  um lucrativo 
n e g ó c io  —  e s ta v a m  n a s  m ão s  d o s

estrangeiros que dominavam os 
portos portugueses.

O predomínio sobre o comércio 
de Portugal era avidamente dispu
tado entre a França^ e Inglaterra, 
que, apesar de possuírem colônias, 
queriam se apossar dos grandes im
périos ultramarinos.

Os antagonismos europeus lan
çavam os países uns contra os ou
tros. Começava a esboçar-se a for
mação de, um bloco continental da 
França, Áustria e Espanha contra 
a Inglaterra, que se apoiava na 
Prússia e em Portugal.

Internamente, a situação portu
guesa piorava cada vez mais: agra
vava-se o contrabando, os organis
mos estaduais revelavam-se 
incompetentes, a nobreza ligada ao 
ultram ar abusava de seus poderes 
fazendo surgir veementes protestos 
entre o clero e os mercadores. O 
clero, por outro lado, andava desin
teressado das diretrizes do poder 
central tanto na metrópole como 
nas colônias.

O Estado, já  bastante enfraque
cido, oscilava em sua política inter
nacional, e as pressões externas au
mentavam pouco a pouco. A crise 
era bastante clara: o movimento 
dos navios portugueses diminuíra 
muito a partir de 1748, e baixara 
a produção de vinho, açúcar e ta
baco, produtos que representavam 
o sustentáculo da  economia portu
guesa.

Além disso, diminuía cada vez 
mais a entrada do ouro brasileiro 
na metrópole.

Nessa conjuntura, subiu ao po
der Dom José* I, que imediata
mente tentou uma mudança radical 
na crítica situação do país. Sua pri

meira providência foi a formação 
de outro gabinete: Sebastião José 
de Carvalho e Melo, Diogo de 
Mendonça Corte Real e Pedro da 
M ota e Silva foram os ministros es
colhidos.

Carvalho recebeu, primeira
mente, o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e da  Guerra. Depois, 
o d a  Administração das Minas do 
Brasil. E logo revelou-se a_ mola 
mestra da nova administração nas 
lutas travadas com os jesuítas*, 
com a velha nobreza portuguesa, 
com a Espanha, com os ingleses 
(na tentativa de recuperar os direi
tos e interesses perdidos pelo tra
tado de Methuen, de 1703) e com 
os franceses.

Um acontecimento inesperado
—  em 1775, Lisboa sofreu um dos 
piores terremotos de sua história
—  serviu para aumentar o poderio 
de Pombal.

Na luta pela reconstrução d a  ci
dade, ele acabou absorvendo o res
tante do poder. Tornou-se então o 
homem forte do governo do rei 
Dom José I.

Uma das primeiras preocupa
ções de Pombal foi reforçar o apa
relho do Estado. Para isso lutou 
contra os privilégios do clero (espe
cialmente da Com panhia de Jesus), 
da nobreza e da burguesia. Extin
guiu a Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores, que fora instituída em 
períodos mais prósperos, e esma
gou a plebe que reagia contra as 
péssimas condições de vida.

Com a criação da Companhia 
Geral da Agricultura dos Vinhos 
do Alto Douro, em 1756 —  que 
adquirira o direito do monopólio 
d a  v e n d a  n a  c id a d e  d o  P o r to  e de
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Aliado a Dom Josá I, o marquês tornou-se o homem mais influente do reino. A crise do ouro no Brasil prenunciou o declínio da autoridade pombalina.

exportação para o Brasil e Ingla
terra, assim como o direito de com
prar o produto dos lavradores a 
preços pré-estabelecidos — , Pom
bal subiu o preço do quartilho de 
vinho nas tavernas do Porto. O 
povo reagiu contra o aumento — 
e foi violentamente reprimido.

Com o objetivo de evitar uma 
reação dos mais poderosos, que 
procuravam defender-se, Pombal 
proibiu a exportação do ouro e ten
tou limitar os principais benefícios 
e lucros a grupos restritos e privile
giados. Para estabelecer um sis
tema de defesa do grande mercador 
e conseguir a simpatia de uma 
parte da nobreza, criou algumas 
companhias comerciais: Compa
nhia da Asia (1753), Companhia 
do Pará e Maranhão (1755), Com
panhia da Pesca da Baleia (1756), 
Com panhia Geral da Agricultura 
dos Vinhos do Alto Douro (1756), 
Companhia de Pernambuco e Pa
raíba (1759).

Por outro ladO; a fim de limitar 
o dinheiro disponível pelo pequeno 
comércio, regulamentou os emprés
timos a juros; reduziu os direitos 
do tabaco; e fixou os preços de 
compra e os encargos de fretes. A 
m aior parte dessas medidas fiscais 
visava especialmente ao comércio 
com a principal colônia, o Brasil. 
O alvará de 6  de dezembro de 
1755, por exemplo, contra os deno
minados “comissários volantes”, 
atacava diretamente o pequeno co
mércio para o Brasil, que era quase 
identificado com o contrabando.

Tais medidas despertaram vio
lentas reações, expressas de dife
rentes maneiras: luta armada no 
Brasil, revoltas populares no Porto, 
um atentado contra o rei (embora 
muitos autores acreditem que essa 
ação tenha sido apenas passional) 
e antagonismos dentro da burgue
sia lisboeta.

A todas essas revoltas, Pombal 
respondeu com repressão cada vez 
mais violenta.

Externamente, não obstante os 
conflitos de interesse entre portu
gueses e britânicos, e da  consciên
cia que Pombal tinha deles, sua

fiolitica continuava a apoiar-se na 
nglaterra.

O  início da  
queda

Em 1760, nova crise atingiu 
Portugal. A diminuição do ouro 
brasileiro nas Minas Gerais refle- 
tiu-se nos setores açucareiro, dia
mantino e escravista. As importa
ções da Inglaterra começavam a 
cair, e, em 1763, a crise atingiu 
também o porto de Lisboa.

Tudo isso significava menor ren
dimento ao Estado, cuja situação 
piorou ainda mais no período de 
1768 a 1771.

Procurando conter o avanço da 
crise, Pombal tentou preservar os 
grupos sociais que lhe interessavam
—  os que o apoiavam: os grandes 
mercadores, o funcionalismo e a 
nobreza cortesã.

Ao mesmo tempo, começou a 
procurar os responsáveis pela crise: 
as campanhas contra a Companhia 
de Jesus, orientadas pessoalmente 
por Pombal, transformavam os je
suítas no bode expiatório de toaos 
os problemas.

A violência de sua perseguição 
foi tanta que o papa, com o apoio 
da França e Espanha, resolveu ex
tinguir a Companhia de Jesus 
(1773). A expulsão dos jesuítas de

Portugal e de seus .domínios, as fo
gueiras da Inquisição e o rompi
mento das relações com Roma fo
ram outros aspectos que marcaram 
o governo pombalino.

As dificuldades no pagamento 
das importações levaram o mar
quês a pensar em outros recursos 
no ultramar e em Portugal. Ele in
centivou a produção de algodão, 
couro, arroz e cacau, e a instalação 
de indústrias nas zonas urbanas da 
metrópole. Entre elas estavam as 
fábricas de sedas e louças, em Lis
boa; lanifícios em Covilhã, Fundão 
e Portalegre; fábrica de tecidos de
algodão em Alcobaça e de chapéus 
em Pombal.

Na realidade, essas indústrias 
não propiciavam a formação de ou
tras, porque em sua maioria produ
ziam artigos de luxo.

Na última fase do governo pom 
balino, a oposição! passou a exercer 
uma pressão cada vez mais consis
tente. Enquanto isso, Pombal pro
curava incrementàr certo tipo de 
instrução: promoveu a montagem 

Re
acã

Real Mesa Censória, que tinha por

oifiérc:
Colégio dos Nobres, e a criação da

função administrar e dirigir as es
colas menores, fazendo parte de um

Odiado pelo povo. Pombal foi acusado de fraude, roubo e abuso do poder.

amplo esquema de repressão que 
incluía o controle de livros. Era a 
primeira vez que se tomavam pro
vidências no sentido de reorganizar 
os estudos depois dos alvarás de 
1759 e 1760, que tiravam dos jesuí
tas o direito de ensinar.

Em 1772, foi efetuada a reforma 
da Universidade de Coimbra (250 
anos depois da organização dos es
tudos realizada na época de Dom 
João* III). De acoroo com alguns 
historiadores, essa reforma consti
tuiu o maior mérito do governo 
pombalino.

Entretanto, a violência que havia 
caracterizado os últimos anos de 
seu governo isolava o ministro 
cada vez mais.

Com a morte do rei, que sempre 
lhe dera apoio, iniciou-se a “ vira- 
deira” (nome que o povo deu à mu
dança do regime).

Dona Maria* I subiu ao trono e 
Pombal retirou-se de Lisboa ape
drejado pelo povo. Em 1779, um 
ano e meio após seu afastamento, 
começou o processo Mendanha, se
gundo o qual Pombal era acusado 
ae abuso do poder, roubo e outros 
tipos de fraude.

Ele tentou defender-se transfe
rindo a responsabilidade de seus 
atos a Dom José I: o rei era o único 
culpado das perseguições e violên
cias de que o acusavam.

Dona Maria considerou a defesa 
de Pombal um atentado à memória 
de seu pai. Ordenou, então, uma 
sindicância aos atos do marquês.

De outubro de 1779 a janeiro de 
1780, Pombal foi duramente inter
rogado. Porém, sua reação foi sem
pre a mesma: acusava o rei de res
ponsável por seus atos. (Investiga
ções posteriores demonstraram que 
o marquês mentia em seus depoi
mentos.)

Foi condenado, mas, devido a 
sua avançada idade (80 anos) e 
suas péssimas condições de saúde, 
acabou sendo desterrado. Faleceu 
em agosto de 1782.

VEJA TAM BÉM : Inconfidência 
Mineira; Jesuítas; Mercantilismo; 
M ineração no B ras il; Portugal.
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Ponte

A ponte pode ser definida como 
um a estrutura utilizada para vencer 
obstáculos (abismos, rios, estradas 
e ferrovias) e usada como caminho 
para pedestres e veículos. A recente 
engenharia de pontes é uma combi
nação do desenvolvimento da 
forma estrutural (cuja origem histó
rica ainda não foi determinada), 
dos materiais de construção e dos 
métodos de projeto, fabricação e 
montagem.

A construção de pontes sempre 
dependeu de três fatores, a partir 
dos quais se desenvolveram os vá
rios projetos (que consideram o_s di
versos tipos de terreno): função a 
que se destina, material e tecnolo
gia disponível. Em termos de mate
riais, sua evolução abrangeu os ci
clos da madeira, pedra, tijolo, 
ferro, concreto e alumínio.

Os tipos

De modo geral, as pontes podem 
ser divididas em cinco categorias: 
viga, arco, suspensa, movei e 
pontão.

As de viga podem ser simples: 
um a ou mais vigas de madeira, pe
dra ou ferro suportadas por “en
contros” , nas extremidades; tipo 
consolo ou cantilever, quando a 
viga é apoiada sobre um encontro 
artificial, que parte de uma das 
margens, ou das duas, em direção 
ao tabuleiro (ponte Quebec, de 
1918, sobre o rio São Lourenço); 
de viga apoiada, em que uma viga 
contínua ou uma série de vigas se 
apóiam sobre um ou mais pilares 
intermediários (ponte sobre o rio 
Doce, de 1970, em Minas Gerais); 
e de treliça, formada por uma es
trutura reticulada, cujas vigas estão 
dispostas em rede e unidas entre si 
por solda ou rebites.

As pontes em arco são construí
das, geralmente, sobre leitos flu
viais profundos ou grandes abis
mos, onde não se poíem  empregar 
vigas que exijam pilares. Excetuan
do-se as construçoes em arco de pe
dra, todas as outras pontes em arco 
caracterizam-se pela utilização de 
dois pontos de apoio em cada ex
tremidade: um para o arco e outro 
para o tabuleiro. A ponte em arco 
de pedra, a mais antiga no gênero, 
muito usada pelos romanos, é for
m ada por uma série de blocos pre
viamente talhados e justapostos 
(ponte Emilius, de 178 a.C., sobre 
o Tibre, sucedida por outra estru
tu ra  semelhante —  a atual ponte 
Molle —  no ano 100 a.C.); a de 
arco engastado penetra no solo em 
ambas as extremidades, supor
tando, dessa maneira, o tabuleiro, 
que se assenta por cima do arco 
(ponte Dona M aria I, do fim do sé
culo XIX , no Porto); na de tabu
leiro intermediário, o tabuleiro 
corta a curvatura do arco quase na 
metade, apoiando-se nas extremi
dades dele e permanecendo sus
penso só no centro; a ponte de ta
buleiro inferior tem a parte 
transitável debaixo do arco, obten
do-se a sustentação por meio de ca- Em São Vicente (SP), a ponte suspensa suporta o peso dos grandes caminhões e o tráfego normal de veículos.

O projeto como um todo permitiu superar as antigas e precárias pontes.

bos de aço ou tirantes metálicos li
gados ao tabuleiro (ponte Volta, de 
1956, em Gana).

A ponte suspensa, em seus pri
mórdios construída com cipó, hoje 
visa a atender à necessidade de ul
trapassar longos obstáculos. Com 
a aparência de ponte de arco inver
tida, grandes torres metálicas são 
usadas para sustentar os jogos de 
cabos ou correntes aos quais se 
prende o tabuleiro. O peso deste, 
somado ao do tráfego, impõe às ar
cadas de cabos um grande esforço 
(ponte George Washington, de 
1883, em Nova York, e ponte Vinte 
e Cinco de Abril, em Lisboa, sobre 
o Tejo).

Em relação às pontes móveis, os 
principais tipos são: elevadiça, 
quando o tabuleiro todo ou apenas 
uma das seções eleva-se horizontal
mente, deixando passagem às gran
des embarcações (ponte Régis 
Bittencourt, em Porto Alegre); gi
ratória, acionada por motores que 
fazem deslocar lateralmente a pla
taforma; basculante, em que, por 
meio de cabos e correntes, ap o n te  
é levantada pelos extremos do ta
buleiro (ponte sobre o rio Eliza- 
beth, em Virgínia).

D esenvolv im ento  h istó rico

Apesar de se terem notícias de 
pontes desde a Antiguidade (como 
as de Assos, em madeira, e de Eu- 
boca, em pedra, na Grécia), foi 
com os romanos que a técnica de 
construção dessas estruturas se de
senvolveu. A mais antiga ponte ro
m ana de que se tem noticia é a Su- 
plicius (de madeira apoiada em 
pilares), construída sobre o Tibre, 
em 620 a.C. Ao total de oito pontes 
construídas sobre esse rio, os rom a
nos somaram centenas de outras, 
nos mais variados pontos do Impé
rio, ligadas ao sistema de estradas 
ou para fins militares. Construíram 
também numerosas redes de esgo
tos e aquedutos, sobre vales e rios 
(o aqueduto de Pont du Gard, do 
início da era cristã, é usado até 
hoje para abastecer a cidade de Ni- 
mes, na França). Com eles, a arte 
de construir pontes em arco semi
circular de pedra chegou a um alto 
grau de aperfeiçoamento: emprega
vam-se blocos de pedra cortada, li
gados com uma espécie de arga
m assa constituída de cal, areia,
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cascalho e matéria vulcânica. Esses 
êxitos no campo da superestrutura 
não tiveram correspondência no to
cante às fundações subaquáticas: 
os pilares apoiados em pedras em
pilhadas no leito do rio, sem prévia 
escavação, eram minados pela 
pressão da correnteza.

Com a queda do Império Ro
mano, a evolução das pontes sofreu 
uma interrupção de alguns séculos, 
durante os quais poucos progressos 
foram feitos. O magnifico sistema 
de estradas e pontes do Império en
trou em decadência, até que, no sé
culo XII, os monges beneditinos 
criaram em sua ordem uma ramifi
cação para construir e reparar tais 
estruturas. Muito da engenharia de 
pontes medieval deve-se àeles.

Ainda na Idade Média, no 
campo da infra-estrutura, procura- 
ram-se novas técnicas, a exemplo 
da ponte de Londres, cujas funda
ções, iniciadas no ano de 1176, 
consistiam em estacas de madeira 
cravadas fundo no leito do rio, com 
um a plataforma de madeira sobre 
elas a fim de suportar as pedras da 
estrutura.

Em 1635, na construção da 
ponte da Maastricht (Holanda), 
empregou-se pela primeira vez a 

a.
a construção dos pilares da 

ponte das Tulnerias, projetada em 
1685 por Jules Hadouin Mansart 
(1646-1708), usou-se uma draga 
para preparar o leito do rio: afun
dou-se uma chata com pedras e 
baixou-se até ela um caixão com 
pedras comprimidas, sobre as quais 
foram construídos pilares. Na 
ponte de Westminster, sobre o Tâ
misa (1738), Labeyle usou técnica 
similar: a cantaria era construída 
dentro do caixão, até que estivesse 
acima do nível da á^ua, quando o 
recipiente era, entao, removido. 
Posteriormente, era feito um esta- 
queamento para proteger as funda
ções da erosão.

Os caixões pneumáticos (ainda 
em relativo uso) foram empregados 
pela primeira vez na construção 
aos alicerces da ponte de Roches- 
ter, projetada por Sir William 
Cubitt (1785-1861) e John Wright 
sobre o rio Medway, em 1851. 
Posteriormente, Isambard King- 
dom Brunnel (1806-1859) usou o 
mesmo método, na ponte de Cheps- 
tow e na ponte Royal Albert 
(1855/59), para cravar tubulões: 
projetou um cilindro de ferro ba
tido, com cerca de 1 0  m para o pi
lar central, que foi mergulhado até 
o leito firme; por meio de ar com 
primido retirou a água do interior 
do cilindro e os trabalhadores pu
deram descer, através de uma câ
m ara de ar comprimido. O fundo 
foi então escavado, as rochas aplai
nadas e a base, concretada. Depois, 
o interior do cilindro também rece
beu concreto.

Especialmente a partir da se
gunda metade do século XX, surgi
ram outras técnicas de construção 
de alicerce dos pilares; é o caso aos 
tubulões obtidos através da crava
ção de tubos metálicos ou de con
creto pré-moldado com o simultâ
neo esgotamento da água e retirada 
do solo no interior do tubo; atin
gido o terreno firme e impermeável 
faz-se o alargamento da base do tu- 
bulão e inicia-se o lançamento do

concreto e a retirada simultânea do 
tubo metálico.

Todo o desenvolvimento no se
tor de construção de pontes só foi 
possível depois que ferro, cimento, 
concreto e aço passaram a ser utili
zados como materiais de constru
ção. O ferro, usado nas construções 
civis desde fins do século XVIII, 
possibilitou cobrir vãos maiores, 
construir em maior altura e dese
nhar plantas com maior flexibili
dade. A primeira ponte totalmente 
de ferro, com arco semicircular de 
1 0 0  pés de vão, foi construída por 
Thomas Fanolls Fritchard, em 
1779, sobre o rio Severn, na Ingla
terra. Quarenta anos depois, o ferro 
sobrepujava os demais materiais na 
construção de vigas, arcos e pontes 
suspensas. Em 1823, construiu-se, 
na Inglaterra, a primeira ponte de 
ferro para o trafego ferroviário; 
para  o ferroviário e rodoviário, 
construiu-se, em 1855, a Grand 
Turk Bridge (suspensa), com 250 
metros de extensão, abaixo das ca

taratas do Niágaila. O projeto foi 
de John Agustin Roebling (1806- 
1869). '

O aço, utilizado pela primeira 
vez na estrutura de pontes em 
1828, só substituiu o ferro, nesse 
setor, depois do Idesenvolvimento 
da siderurgia (a partir de 1860).

Em 1824, com o patenteamento 
do cimento portland  na construção 
civil, desenvolveii-se o concreto 
(cuja utilização em larga escala 
deu-se a partir de 1918, q u p d o  se 
conseguiu o correto domínio de 
suas propriedades), e mais tarde, o 
concreto armado, j  Este, envolvendo 
armações metálicas, resiste às 
ações de flexão e tração, com alta 
resistência à compressão. O pri
meiro arco de concreto armado foi 
o da ponte Chatellerault (1898), 
projetada por François Hennebi- 
que, passando o concreto, no sé
culo XX, a ser áplicado preferen
cialmente nas estruturas de pontes.

O concreto protendido (criado 
em 1888) consiste na disposição de

barras de aço fortemente distendi
das no concreto submetido a com
pressão. Abriu novos caminhos à 
engenharia, já  que a introdução de 
esforços internos permanentes 
compensava os esforços externos 
resultantes das cargas às quais o 
concreto é submetido.

N a engenharia de pontes, 
a segurança m áxim a

Depois da formulação das leis 
fundamentais da física e da quí
m ica (séculos XVII e XVIII), íni- 
ciou-se o desenvolvimento cientí
fico da edificação de pontes. 
Hooke* criou, em 1678, uma das 
leis fundamentais da mecânica de 
materiais e da proporcionalidade 
da tensão e fadiga. Bernouilli*, em 
1694, determinou a lei de flexão 
das vigas. Depois, em 1716, o go
verno francês organizou o Departa
mento de Pontes e Estradas; em 
1747, criou-se uma escola de dese
nho ligada ao departamento, para, 
em 1760, expandir-se na Escola de 
Pontes e Caminhos.

O arco elástico, que apareceu no 
início do século X lX , teve sua teo
ria e aplicação ao arco metálico de
senvolvidas em 1840 e, em 1857, 
Saint-Venat produzia uma análise 
das forças das vigas, tanto no li
mite elástico quanto na força 
máxima.

O aspecto mais importante do 
desenvolvimento da engenharia de 
pontes foi o cuidado do projeto 
como um todo. A partir do fim do 
século XIX , a ponte passou a ser 
projetada e calculada por engenhei
ros, em todos os pormenores e le- 
vando-se em conta os muitos fato
res que influem sobre a estrutura, 
desde as cargas e forças às quais 
um a ponte está sujeita: seu proprio 
peso, o do tráfego e seus efeitos di
nâmicos, as forças naturais repre
sentadas pela ação do vento, mu
dança de temperatura, terremotos, 
intempéries, etc. Atualmente, 
têm-se empreendido numerosas 
pesquisas sobre os efeitos das for
ças eólicas, que podem ser calcula
das com bastante precisão, reali- 
zando-se testes com um modelo de 
ponte num túnel de vento.

Consideram-se também os fato
res de segurança da ponte, os esta
dos limites, ou seja, um estado em 
que a estrutura, no todo ou em

Íiarte, cessaria de desempenhar a 
unção para a qual foi projetada. E 

um complexo trabalho de cálculo, 
que se realiza, por exemplo, em re
lação às pontes ferroviárias, que 
têm de suportar não só o peso aas 
locomotivas e vagões, como tam 
bém o impacto e os efeitos do des
locamento frontal e movimento la
teral das composições. O efeito de 
inúmeros fatores, tais como carga, 
impacto, fadiga do material e cor
rosão, tem sido calculado com rela
ção a diferentes tipos de estruturas 
e materiais de construção, sendo 
estabelecida uma margem de segu
rança para se evitarem recalques, 
fraturas, queda de algum elemento 
e outros acidentes.

VEJA TAM BÉM : Estruturas de 
Construção; Fundações; Materiais, 
Tecnologia dos.
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pintores voltam-se para as coisas 
menos exaltadas, como Coca-Cola, 
ice-cream-soda, hamburgers, super
mercados, painéis luminosos, etc. 
Eles estão de olhos abertos, eles es
tão vendo tudo. Eles são p o p . . . ”

Ser pop é reproduzir e aproveitar 
os objetos e materiais produzidos 
pela sociedade industrial, tais como 
eletrodomésticos, cigarros, embala
gens, alimentos enlatados, dando- 
lhes um novo significado. É trazer 
da rua para o atelier e do atelier 
para a galeria todas as coisas com 
as quais se convive diariamente.

Londres* e Nova York*, dois 
centros mundiais da cultura, do co
mércio e do desenvolvimento tec
nológico, são os focos de irradia
ção da pop-art, exatamente por 
causa dessas características. São as 
cidades-modelo (Nova York mais 
que Londres) de uma sociedade que 
se desenvolve estimulada pelos 
meios de comunicação, que come 
alimentos enlatados, que consome.

A tinta e o papel não bastam 
para os artistas pop. Eles querem 
usar todos os materiais possíveis, 
querem experimentar tudo. A rua, 
os bares, as lojas estão entulhados 
de símbolos e de imagens: a maté
ria-prima da pop-art.

A pré-história

Muito antes de manifestar-se 
como fenômeno de grupo, a pop-art 
teve precursores isolados.

Em 1870, o norte-americano 
Anon pinta embalagens como ele
mento? secundários da composição 
de seus quadros a óleo.

Entre 1912 e 1914, Picasso* faz 
várias colagens, uma das quais é 
cham ada décadas mais tarde de 
proto-pop. Copo de Absinto  
(1914), Interiores Metafísicos 
(1916) e Naturezas Mortas (1917), 
de De Chirico*, revelam a preocu
pação do artista com respeito a em
balagens: nesses quadros ele inclui 
um pacote de biscoitos e caixas de 
fósforos, ainda sem o destaque que 
esses produtos receberiam mais 
tarde da parte dos artistas pop.

Em 1921, aparece a obra que 
mais se aproxima das concepçoes 
pop: é Lucky Strike, do norte-ame
ricano Stuart Davis (1894- ). O 
quadro todo é um maço de cigar
ros, visto no mesmo plano, de 
frente e de lado.

Também na década de 20, Ed- 
ward Hopper* começou a ser 
aceito nos salões que desde 1908 
rejeitavam suas pinturas de trens, 
rebocadores, ruas da cidade, esta
ções elevadas de estradas de ferro. 
Obrigado a trabalhar em agências 
de publicidade para sobreviver, o 
que detestava, nessa época ele que
ria “pintar o sol batendo na 
parede”.

Os trabalhos aceitos de Hopper 
foram gravuras em água-forte, 
óleos e aquarelas, todas marcadas 
pela presença da cidade: edifícios, 
teatros, restaurantes, postes elétri
cos, hidrantes de incêndio. A ci
dade —  o mundo que o envolvia 
—  era seu tempo. (Lição que 
aprendeu de Robert Henri — 
1865-1929 — , com quem estudou 
no princípio do século.)

Domingo Cedinho, (1930), é 
um a rua vazia, uma fila de casas 
com erciais (toldos levantados), um

Inglesa de origem, a pop-art seria difundida pelos norte-americanos. ("Coca-Cola Verde", de Andy Warhol.)

Pop-art

Pop-art, new realism, nouveau 
réalisme, neo-dada, sign painting, 
new vulgarianism e commonism  
são alguns dos nomes do movi
mento desencadeado na década de 
1950 por artistas plásticos ingleses 
que reproduziam em suas obras a 
moda, a música, a comunicação e 
outros aspectos da cultura popular. 
Na década de 1960, os artistas nor
te-americanos tornaram a pop-art 
conhecida em todo o mundo, com 
seus hamburgers, sinais de trânsito, 
garrafas de Coca-Cola, estrelas de 
cinema e outros elementos do dia- 
a-dia.

Após a Segunda Guerra Mun
dial (1939/45), público e crítica es
tavam de acordo: o Expressio- 
nismo* abstrato de Jackson 
Pollock*, introspectivo, trágico, 
autodestrutivo, precisava acabar. 
Alguns artistas, como por exemplo 
o norte-americano Robert Indiana 
(1928- ), eram radicalmente fa
voráveis à idéia. “O expressio- 
nismo abstrato é o fim da arte” — 
disse Indiana. —  “ Sufocados por 
essa  atm osfera m alcheirosa, alguns Em seu universo, as coisas menos exaltadas. ("Hamburger” , C. Oldenburg.)
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★  ★

★ ★  ★  ★
★ ★ ★  ★

A liberdade na escolha dos motivos é total. (À esquerda. "Lucky Strike 1921", de Stuart Davis; à direita. "Tr6s Bandeiras", de Jasper Johns.)

são), fez, em 1955, seu primeiro 
trabalho-objeto: uma colcha de re
talhos jogada sobre uma cama e 
mais um travesseiro. Chamou de 
Combine (ou Assemblage, em fran
cês) esse trabalho que inicia um 
movimento paralelo ao pop, mais 
ligado aos dadaístas. Tambem fica
ram conhecidas suas colagens Ken- 
nedy. Para Rauschenberg, “a pin
tura refere-se à arte e à vida”.

Ainda em 1955, furioso com as 
discussões entre os expressionistas 
abstratos e os artistas figurativos, 
Jasper Johns (ele próprio abstrato, 
defensor de “pintar a pintura, e não 
a vida”) expoe uma pintura pura
mente abstrata —  em termos de 
uma imagem reconhecível, Trata-se 
de uma série de bandeiras e alvos. 
Tomando dois símbolos tão aceitos 
e tão  conhecidos (um nacional, ou
tro universal), ele sensibiliza o pú 
blico, e a critica não tem dúvidas: 
esses trabalhos de Jasper Johns são 
os primeiros na cidade de Nova 
York que podem receber o rótulo 
de “ pop-art” .

R ótu lo  inglês

A expressão “ pop-art” foi criada 
por Lawrence Alfoway, um dos 
participantes das reuniões de jo 
vens artistas plásticos, escritores e 
arquitetos ingleses que procuravam 
captar o sentido da história como 
ela estava acontecendo.

As primeiras reuniões datam de 
1952, quando esses ingleses, auto
denominados Grupo Independente, 
começaram a discutir (no Instituto 
de Arte Contemporânea de Lon
dres) cibernética, ciência, teoria da 
informação, filosofia, comunica
ção, música, moda, desenho indus
trial, violência no cinema, e outros 
assuntos. Faziam parte do Grupo

hidrante de incêndio, o poste carac
terístico das barbearias americanas 
e a sombra da manhã. Quarto de 
Hotel (1931), Barbearia (1931) e 
Nighthawks (1942) são obras que 
revelam ambientes aparentemente 
calmos, habitados por pessoas frias 
e distantes.

Ninguém influenciou mais os ar
tistas pop que Mareei Duchamp*. 
Em 1913, ele escandalizou Nova 
York ao apresentar no Armorial 
Show sua obra Nu Descendo uma 
Escada. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, ao lado de Kurt 
Schwríters (1886-1948) e dos da
daístas, Duchamp percorria as ruas 
à cata de “lixo , ou seja, desco
brindo o ready-made, o “ja  
pronto”. Em 1917, mandou a uma 
exposição um urinol chamado Fon- 
tain, recusado pelo júri de seleção.

O penico e outros ready-made, 
além de elogiados por artistas e se
tores da critica, inspiraram novas 
criações. Há paralelos entre Infeliz 
Ready-Made, de Duchamp, e Li
vro, de Jasper Johns (1930- ); 
entre o termômetro de Duchamp 
em Why Don ’t Sneeze e Termôme
tro, de Johns.

Outro antecipador da pop-art foi 
Willen de Kooning (1904- ), 
norte-americano, autor da série 
Mulheres (1954). Seus assuntos 
eram a cultura popular e a mulher. 
Juntando-as, ele recortou os lábios 
de um anúncio dos cigarros C amei 
publicado no Life Magazine e co
lou-os em cima da boca de uma das 
Mulheres. No entanto, Kooning 
não se considerava pop: “Eles es
tão em uma montanha e eu estou 
em outra” .

Robert Rauschenberg*. influen 
ciado por Duchamp e John Cage* 
(que defendia a utilização de todos 
os materiais em sua teoria da inclu- É um  re flex o  da s o c ied a d e  in d u s tr ia l. ("F a s h io n  P la te " , R. H a m ilto n .)
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Independente, entre outros, Wil- 
liam Turnbull (1922- ), Ri- 
chard Hamilton (1922- ), 
Eduardo Paolozzi (1924- ), Pe- 
ter Reyner Banham, Lawrence Al- 
loway, Sandy Wilson, Nigel Hen- 
derson, Alison (1928- ), Peter 
Smithson (1923- ), John Voelc- 
ker, John McHale.

Em 1955, John McHale voltou 
de uma viagem aos Estados Unidos 
trazendo várias revistas —  Es
qui re, Mad, Playboy. As publica
ções foram atentamente examina
das pelo grupo, que se mostrou 
vivamente impressionado com a 
evolução gráfica e temática dos ar
tistas americanos. Viram nos Esta
dos Unidos “a fo rja  de uma nova 
e inesperada inspiração, um país 
romântico dono de uma cultura 
atualíssima, de uma nova sensibili
dade em arte”.

Um dos artistas mais abertos à 
influência norte-americana foi Ri- 
çhard Hamilton. Na exposição Isto 
E Am anhã  (galeria Whiteçhapel, 
1956), primeira manifestação pú
blica do Grupo Independente, ele 
apresentou uma colagem intitulada 
Õ que É que Tom a os Lares de 
Hoje tão Dtferentes, tão Atraentes? 
A obra, genuinamente pop, reúne, 
numa sala' de estar da classe média, 
um atleta que segura um haltere 
com peso só num dos extremos, 
uma vedete deitada de mau jeito no 
sofá, um abajur com o emblema da 
Ford, uma dona-de-casa que limpa 
o tapete da escada com um aspira
dor de pó diferente: seu comprido 
cabo vai do rés-do-chão até o úl
timo degrau da escada (uma seta 
indica a metade do cabo com os di
zeres: “Os aspiradores comuns só 
chegam até aqui”). Pela janela, 
vê-se o filme em cartaz no cinema 
em frente: é o Cantor de Jazz, com 
Al Jolson. A sala de estar não tem 
teto. O espaço superior é tomado 
pelo céu preto e um pedaço da Lua 
como se fosse vista de perto, com 
suas montanhas e mares.

Nessa mesma exposição — 
ponto inicial da primeira fase da 
pop-art inglesa, a fase tecnológica 
— , Richard Hamilton, John 
McHale e John Voelcker m onta
ram um parque de diversões em mi
niatura, com perspectiva falsa, cita
ções de cultura pop, um retrato de 
Marilyn Monroe*, uma garrafa de 
cerveja e um robô.

A segunda fase da pop na Ingla
terra preocupou-se com o meio am
biente e deixou um pouco de lado 
o figurativo, retomando o abstrato. 
Lugar (1959) foi a exposição que 
introduziu essa modificação.

Depois veio a fase dominada pe-- 
las ideias que Richard Smith trouxe 
dos Estados Unidos, onde conviveu 
convJasper Johns e outros artistas 
concentrados nas pesquisas com 
símbolos comerciais, rótulos e em
balagens.

Richard Smith voltou à Ingla
terra em 1961, ano da exposição 
Jovens Contemporâneos. Além de 
Smith, também foram bem recebi
dos na mostra os artistas R. B. Ki- 
taj (influenciado por Jasper Johns), 
Joe Tilson (imagens fortes, preocu-

Êação com o grafismo) e Anthony 
•onaldson (abstrato, imagens frag

mentárias, calidoscópicas). De 
modo geral, os temas dos artistas 
pop ingleses são os dos norte-ame-

O artista pop transferiu para sua obra os fatos mais sim ples do cotidiano. ("A  B anheira", T . W esselm ann.)

P o rm e n o re s  da fig u ra  h u m a n a  g a n h a m  d e s ta q u e  no  tra b a lh o  d a  a lg u n s  a rtis ta s . (" In te r ru p to re s " . R o sen q u is t.)
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rieanos: alvos, vedetes, motocicle
tas, automóveis, máquinas, sexo, 
era espacial, jornais, fotografia e 
propaganda. Mas Nova York é o 
centro da cultura popular, e Lon
dres não pode competir em matéria 
de inovações tecnológicas, de cir
culação de informações e de merca
dorias. Por esse motivo, o fenô
meno pop é considerado essencial
mente norte-americano (novaior- 
quino, principalmente).

Em 1962, Nova York é um a ci
dade com seis estações de televisão 
transmitindo dia e noite imagens 
coloridas e em branco e preto; seis 
grandes diários trazendo dezenas 
de páginas cobertas de anúncios; 
centenas de publicações pornográ
ficas; cinemas abertos desde as oito 
horas da manhã até as seis do dia 
seguinte; anúncios luminosos gi
gantes apagando-se e acendendo-se 
nos lugares de maior concentração 
humana.

Nesse clima nervoso de variadas 
e instantâneas transformações, os 
artistas trabalham em obras que já  
têm, nessa época, um grande nú
mero de admiradores em todo o 
mundo.

Nos Estados Unidos, o desenvol
vimento da pop-art não ocorreu 
por fases, como na Inglaterra; 
deu-se pelo desenvolvimento de di
versas tendências, cada uma nas 
mãos de um artista ou de um 
grupo.

Andy Warhol (1930- ) co
meçou como pintor profissional e 
ilustrador. Dinheiro, Sopa e Coca- 
Cola surgiram espontaneamente 
em sua vida. O primeiro foi idéia 
de uma colecionadora. “O que é 
mais importante na vida?”, ela per
guntou. “ Dinheiro”, respondeu 
Andy. “Então por que você não 
pinta dinheiro? Andy Warhol pin
tou dinheiro. O caso das garrafas 
de Coca-Cola e das latas de sopa 
Campbell não foi diferente: ele gos
tava de Coca-Cola e de sopa 
Campbell.

Esses trabalhos (e muitos outros, 
como os retratos de Marilyn e de 
Kennedy), tornaram Andy Warhol 
conhecido em todo o mundo.

Roy Lichtenstein (1923- ) 
inspira-se em desenhos animados, 
histórias em quadrinhos e quadros 
célebres, como O Homem de Bra
ços Cruzados, de Cézanne e M u
lher de Chapéu Florido, de Picasso. 
G osta de acrescentar uma pitada 
de humor em tudo o que faz. Num 
trabalho de 1961, um oficial uni
formizado pensa: “Tenho de me 
apresentar a um tal de sr. Bel- 
lamy”. N a vida real, o sr. Bellamy 
é o marchand de Lichtenstein.

Robert Indiana talvez seja o 
mais “frio” dos artistas pop e o que 
mais radicalmente negou o legado 
do Expressionismo abstrato. Suas 
placas de trânsito com as palavras 

C om a” e “M orra” inscritas em 
dois círculos, lado a lado, são tec
nicamente bem executadas. Pare
cem superficiais, por terem boa 
aparência, mas dão o que pensar. 
No quadro Alabama, de 1965, es
creveu um comentário social sobre 
o racismo: “ Precisamente como na 
anatomia do homem, cada nação 
deve ter sua parte posterior” .

James Rosenquist (1933- ) 
começou nos andaimes, pintando 
enormes cartazes publicitários de

zenas de metros acima do solo. De
pois de pintar uma grande área de 
vermelho, um dia ele olhou para 
baixo, e os automóveis e as pessoas 
pareceram diferentes devido ao im
pacto da cor sobre seus olhos. 
Além de pintar quadros de grandes 
proporções ( F - l l l ,  1965), pintou 
motivos do passado —  retirados de 
revistas de 1945/55 —  e aspectos 
da natureza. Num de seus primei
ros trabalhos, Jardim de Flores, 
aparece a figura de um atleta de 
três braços. Folhas de plástico, es
pelhos e plexiglass são seus mate
riais preferidos.

Hamburgers gigantes, enormes 
pedaços de bolo com cobertura são 
alguns dos objetos criados por 
Claes Oldenburg*, que afirma: 
“Sou partidário de uma arte de 
bombas de gasolina vermelhas e 
brancas e sinais pestanejantes. . . 
sou pela kool art, 7 Up art, Pepsi 
art” . Em 1960, ele apresentou seu 
primeiro “meio ambiente” , A  Rua, 
junto com A Casa, de Jím Dine 
(1935- ). A idéia da exposição 
M eio Ambiente  era reproduzir den
tro da galeria o ambiente escolhido, 
com a máxima riqueza de porme
nores. Em 1963, seu trabalho de 
arte ambiental foi Quarto de Dor
mir, no qual ele inclui, critica
mente, um quadro de Pollock.

As exposições de Tom Wessel- 
mann (1931- ) questionavam 
as fronteiras entre o mundo “real” 
e o mundo “da arte” . Para ele, a 
pintura tinha que mostrar o belo e 
o feio, e precisava ser acrescida de 
objetos reais. “ Eu uso objetos reais 
porque preciso usá-los e não por
que eles precisam ser Usados.” Um 
vaso de flores pintado, um reci
piente de gelo real, um nu, uma 
montagem fotográfica do interior 
de uma casa, uma reprodução de 
Pierre A. Renoir* ao lado de miss 
América, televisão e rádio ligados, 
o telefone tocando: essa é uma de 
sua composições.

Outros artistas norte-americanos 
exploraram temas diferentes: nus, 
esquilos, presidentes, esportistas 
(John Wesley); banhistas de náde
gas salientes, grandes seios e lábios 
carnudos (Marjorie Strider); utili
dades de todo tipo (Alex Hay); tele
fones (Vem Blosum); frutas (Don 
Nice); heroínas de histórias em 
quadrinhos (Mel Ramos); caixas 
enfeitadas com chicletes, flores, re
frigerantes estampados sobre nái
lon, brim e algodão (Anthony 
Berlant).

N o resto da Europa

A influência de Mareei Du- 
champ resultou no nouveau réa- 
lisme. O movimento parisiense, im
pulsionado por Pierre Restany 
(1930- ), diferia do inglês e do 
norte-americano por estar preocu
pado com a “lógica intrínseca dos 
materiais” e em “ olhar a tecnologia 
de um lado metafísico” . Redação 
de manifestos e codificação das 
teorias do nouveau réalisme foi o 
trabalho que Pierre Restany come
çou a fazer em 1960.

Alguns trabalhos do nouveau 
réalisme foram: Retrato de um Ho
mem  (1964), pintado por Alain 
Jacquet e calcado no Alm oço na 
Relva  (é uma gravura em silk- 
screen, em branco, preto e cinza; a

O movimento utiliza os simbolos da comunicação. ("Marilyn", Rotella.)

N o s  g ran d es  c e n tro s , a m a té r ia -p r im a  da p o p -a rt. (" R u s h e s " , D o n a ld so n .)
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Expressando consumo, tomou-se consumida. ("Roberto Carlos". Leimer.)

figura do homem, peito e cabeça, é 
formada por pontos, círculos e pe
quenos quadrados); Marilyn De- 
collage (1963), de Mimmo Rotella 
(1918- ) — a atriz num ordiná
rio cartaz de rua, amassado e rasu
rado — ; Vege (1964), de Alberto 
Moretti que mostra um nu; The 
Cold War (1964), de Oyvind 
Fahlstrom (1928- ),éum atêm - 
pera em plástico e metal, com figu
ras e objetos soltos no espaço, uni
formes de soldados, braços e 
pernas.

No Brasil

A pop-art chegou ao Brasil em 
1966, quando alguns artistas de 
São Paulo e do Rio de Janeiro 
apresentaram trabalhos isolados 
com influências de Andy Warhol, 
Robert Indiana, Roy Lichtenstein, 
Robert Rauschenberg, Claes 01- 
denburg.

Propostas (1966) foi a exposição 
que mostrou ao publico os primei 
ros trabalhos pop: as misses de Ru
bens Gershman (1942- ) — 
mulheres em maiô, rostos inspira
dos em literatura de cordel — ; a 
série sobre a guerra do Vietnam e 
a gravura Garrincha, de Cláudio 
Tozzi (1944- ); a série Vísce
ras, de Antônio Dias (1944- ); 
e outros.

A questão mais discutida pelos 
artistas brasileiros era relativa à

participação do público na obra. 
Além de criar objetos que podiam 
ser tocados (os poemas tocáveis e 
as capas — parangolés — de Hélio 
Oiticica (1937- ) — , eles pen- 
savam_ no que deviam fazer para a 
pop não acabar sendo arte de elite. 
Mas foi inútil: são os ricos que fre
qüentam galerias, é nas paredes de 
suas casas que se encontra a histó
ria da pop-art brasileira.

Em 1967, a pop explodiu no 
Brasil. Flávio Império (1935- ) 
fez um quadro com relevo em 
gesso, pintado a óleo por cima, di
vidido em duas partes: norte e sul. 
Do lado norte, símbolos norte-ame- 
ricanos: a bandeira, soldados, ar
mas; no lado sul, símbolos da vida 
brasileira, como ex-votos. Em cima 
do quadro, uma placa: Thank you. 
Tomoshige Kusuno (1935- ) 
desenhou enormes sapatos; M aurí
cio Nogueira Lima (1930- ) 
criou a série de Beijos; Nelson Lei- 
ner (1932- ) pintou o popular 
cantor Roberto Carlos; e Cláudio 
Tozzi fez vários Bandido da Luz 
Vermelha.

No Rio de Janeiro, a exposição 
N ova Objetividade deu seqüência, 
em 1967, à exposição Propostas, de 
São Paulo.

VEJA TAM BÉM : Arte; Da- 
daísmo; Popular, Arte.

População

Dá-se o nome de “população” 
ao conjunto de seres da mesma es
pécie, localizado em determinado 
espaço e tempo. Tais agrupamentos 
podem ser de tipo humano, animal 
ou vegetal. Do ponto de vista da 
demografia*, estudam-se apenas 
populações humanas.

O Homo sapiens habita a Terra 
há aproximadamente 50 000 anos. 
A partir dessa época, sua expansão 
populacional deu-se em ritmo cres
cente: no tempo de Cristo, a popu
lação mundial era de cerca de 300 
milhões de indivíduos (conforme 
estimativas da ONU), em 1650 
chegava a 545 milhões de habitan
tes, passando para  1 608 milhões 
em 1900, e 4 000 milhões em 1976.

O incremento demográfico dos 
últimos dois séculos deve-se sobre
tudo às mudanças sociais e econô
micas ocorridas após a Revolução 
Industrial*, que determinaram uma

3ueda nas taxas de mortalidade* 
os países que se industrializaram, 

seguida, embora não imediata
mente, por um declínio nas taxas 
de natalidade*. Em contrapartida, 
a maioria dos países subdesenvol
vidos apresenta baixas taxas de 
mortalidade; no entanto, mantém 
elevados os índices de nascimento, 
pois adotou as modernas técnicas 
sanitárias sem passar pelas trans
formações sócio-economicas dos 
países desenvolvidos.

O crescimento populacional é di
ferente para cada país ou região — 
os seres humanos distribuem-se na

superfície terrestre segundo os flu
xos migratórios, além das diferen
tes taxas de crescimento vegetativo. 
Esses fluxos são condicionados por 
fatores históricos, de caráter econô
mico ou político.

Segundo estimativas da ONU, 
metade da população da Terra ha
bita apenas 5% da superfície do 
planeta.

Os homens desigualmente 
distribuídos

Um dos cálculos mais utilizados 
para se determinar o índice de con
centrações populacionais é o da 
densidade demográfica. Para efe
tuá-lo, divide-se o número de habi
tantes de determinada região pela 
extensão de sua área em quilôme
tros quadrados.

Tal medida não é muito precisa, 
pois o resultado indica apenas a 
densidade populacional média, sem 
levar em conta a existência de 
áreas mais povoadas (ou menos).

Como mostra o quadro 3 (pá
gina 24), a Europa e o continente 
mais densamente povoado do 
globo, com 94 habitantes por quilô
metro quadrado (1970). O menos 
povoado é a Oceania, que tinha 
dois habitantes por quilômetro 
quadrado no m esm oano. Embora 
os países subdesenvolvidos apre
sentem os maiores índices de densi
dade populacional (Índia, Ceilão, 
El Salvador), grande parte da Amé
rica Latina possui baixa concentra
ção demografica.

A China, que segundo estimati
vas da ONU concentra um quinto 
da população mundial, tinha uma 
densidade de 79 habitantes por qui
lômetro quadrado, no início da dé
cada de 1970 —  índice não muito



População 23

elevado: o Japão, por exemplo, 
possui uma média de 280 habitan
tes por quilômetro quadrado.

Com onze habitantes por quilô
metro quadrado, o Brasil é um país 
pouco povoado (quadro 1 , página 
23). A população concentra-se na 
região sudeste* — Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais e São 
Paulo — , apresentando os mais 
elevados índices demográficos do 
país: 43,9 habitantes por quilôme
tro quadrado, em 1970. Na região 
norte*, ocorre o inverso: deviao à 
floresta amazônica, cujos recursos 
ainda não são inteiramente apro
veitados, essa região dispõe de pe
queno contingente populacional, 
com apenas um habitante por qui
lômetro quadrado.

A expansão urbana

O processo de urbanização ca- 
racteriza-se pelo crescimento da 
proporção de seres humanos que 
vivem em cidades e pela diminui
ção proporcional das populações 
rurais.

Esse fenômeno resulta do desen
volvimento econômico e tecnoló
gico, notadámente em regiões in
dustrializadas. Em 1970, países 
como El Salvador e índia tinham, 
respectivamente, 38,2% e 19,8% de 
sua população total residindo em 
cidades, enquanto na Inglaterra 
essa porcentagem subia a 78,4%, 
no mesmo ano.

No Brasil, verificou-se um cres
cente deslocamento populacional 
para zonas urbanas entre 1950 e 
1970. No entanto, a parcela da po
pulação em zonas rurais ainda é 
maior do que a residente em zonas 
urbanas, exceto na região sudeste, 
onde se encontram os principais 
centros industriais do país, com 
72,8% da população urbanizada.

A forma ae vida nas grandes ci
dades acarreta novos valores cultu
rais, além de concentrar serviços 
especializados de difícil realização 
em zonas rurais, como hospitais, 
bancos, ensino superior e outros. 
Assim, as cidades que surgiram 
como resultado de melhores opor
tunidades sociais e econômicas 
passam também a ser geradoras 
dessas mesmas oportunidades, 
atraindo populações.

Adaptação ao ambiente

Todos os organismos, animais 
ou vegetais, distribuem-se pela su
perfície da Terra de maneira pecu
liar, de acordo com sua adaptabili
dade aos diversos tipos de 
ambiente. De maneira geral, as po
pulações animais fixam-se onde há 
condições para que a natalidade, 
dispersão, mortalidade e taxa de 
crescimento desenvolvam-se har
moniosamente, favorecendo a esta
bilidade populacional.

Quando há mudança para pior 
nessas condições ambientais, 
ocorre o deslocamento dos indiví
duos para outra área onde haja 
condições iguais ou semelhantes as 
anteriores. Uma mudança brusca 
pode acarretar o extermínio de uma 
população, fenômeno freqüente ao 
longo do desenvolvimento dos or
ganismos: devido a súbitas altera
ções climáticas, terremotos ou 
grandes erupções vulcânicas, po-

OUADRO 1

POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO BRASIL POR REGIÕES

1950/1970

REGIÃO ANO POPULAÇAO POPULAÇAO
URBANA % RURAL %

NORTE 1950 31,5 68.5
1960 37,8 62,2
1970 45,2 54,8

NORDESTE 1950 26.4 73,6
1960 34,2 65,8
1970 41.8 58,2

SUDESTE 1950 47,5 52,5
1960 57,4 42,6
1970 72,8 27,2

SUL 1950 29,5 70,5
1960 37,6 62,4
1970 44,6 55,4

CENTRO-OESTE 1950 24,4 75,6
1960 35,0 65,0
1970 48,3 51,7

BRASIL 1950 36,2 63,8
1960 45,1 54,9
1970 56,0 44,0

FONTE: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE —  1972

QUADRO 2

D EN SIDADE POPULACIONAL DO BRASIL POR 
REGIÕES E UNID A D ES DA FEDERAÇÃO

1974

REGIÃO ÁREA
(km 2)

BRASIL 8 511 965
NORTE 3 581 180

Rondônia 243 044
Acre 152 589
Amazonas 1 564 445
Região em litígio AM/PA 2 680
Roraima 230 104
Pará 1 248 042
Amapá 140 276

NORDESTE 1 548 672
Maranhão 328 663
Piaul 250 934
Região em litígio PI/CE 2 6 1 4
Ceará 148 016
Rio Grande do Norte 53 015
Paraíba 56 372
Pernambuco 98 281
Alagoas 27 731
Fernando de Noronha 26
Sergipe 21 994
Bahia 561 026

SUDESTE 924 935
Minas Gerais 587 172
Espirito Santo 45 597
Rio de Janeiro 43 268
São Paulo 247 898

SUL 577 723
Paraná 199 554
Santa Catarina 95 985
Rio Grande do Sul 282 184

CENTRO-OESTE 1 879 455
Mato Grosso 1 231 549
Goiás 642 092
Distrito Federal 5 814

DENSIDADE
(hab./km2)

11,01
1,01
0,46
1,41
0,61

,0,18
1,77
0,82

18.23 
9,22
6.70

29.71
29.24 
42,27 
52,51 
57,43 
49,64 
40,95
13.38

43.38
19.72 
35,08

3 743,58 
71,86

29,35
34,81
30.39 
24,91

2.70 
1,30 
4,58

93,14

FONTE: Anuário Estatístico, IBGE - 1974

pulações inteiras foram extintas.
Uma forma muito utilizada para 

se regular o tamanho e a freqüência 
das populações é avaliar-se a inter- 
relação entre uma população consi
derada e outras que contribuem 
para formar uma comunidade. A 
presença de predadores, por exem
plo, associada a variações ambien
tais, proporciona a seleção de orga
nismos mais aptos e concorre para 
a formação de um grupo popula
cional capaz de se manter. Os ou
tros desaparecem.

Mesmo que se verifiquem mu
danças ambientais brandas, alguns 
indivíduos sobrevivem e deixam 
descendentes dotados de mecanis
mos de defesa que permitem man
ter viva a espécie.

Viver é perigoso

A preocupação a respeito de 
um possível superpovoamento da 
Terra, acompanhado da escassez 
de recursos e suas conseqüências, 
tem alarmado os especialistas em 
ecologia.

Já nas primeiras décadas do sé
culo XX, previa-se que no ano 
2 2 0 0 , se a população mantivesse 
sua taxa de crescimento, o planeta 
não suportaria mais seus habitan
tes humanos, correndo o risco de 
uma mortalidade em larga escala
—  talvez a extinção da espécie.

A origem dos estudos quantitati
vos das populações pode ter sido 
apenas o resultado de uma curiosi
dade intelectual do homem. Toda
via, a necessidade de utilizar racio
nalmente os recursos naturais*, 
sobretudo na pesca*, onde ainda 
não há uma cultura semelhante à 
pecuária* ou à agricultura*, incen
tivou o aprofundamento dessas 
análises.

Aparentemente, é muito fácil co
nhecer o tamanho de uma popula
ção. No caso humano, uma insti
tuição oficial organiza o censo* e, 
dentro de pouco tempo, fornece in
formações acerca do número de 
pessoas e de suas características de 
sexo, raça, religião, etc., em deter
minada área. Na impossibilidade 
de se efetuar a contagem de cada 
indivíduo (censo), estima-se a po
pulação total através do processo 
de amostragem.

Os métodos de contagem para 
animais e vegetais variam muito, 
conforme as características do or
ganismo. É possível ter idéia do ta
manho relativo extraindo-se amos
tras e contando-se nelas o número 
de indivíduos de espécies diferen
tes. Embora seja menos preciso, 
esse tipo de mensuração vale como 
referência.

Para determinar a densidade da 
presença de certos organismos em 
uma área é preciso conhecer sua 
extensão e estimar o tamanho da 
população. Esse método é aplicado 
no caso de plantas e de alguns ani
mais: estabelece-se uma pequena 
área fixa (usada como unidade de 
amostra) e contam-se os indivíduos 
que habitam seus diferentes pontos. 
Assim, obtém-se uma estimativa da 
densidade populacional.

Exemplos e métodos

Na Inglaterra, foi verificada du
ra n te  d e te rm in a d o  m ês a  ex istên c ia
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de 264 000 artrópodes* por metro 
quadrado, distribuídos em 164 000 
acaros, 1 300 colembolos, 673 díp- 
teros, 190 himenópteros, 617 pau- 
rópodes, etc. Na República Demo- 
cratica do Congo*, encontra-se a 
média de um elefante em cada oito 
quilômetros quadrados, um porco 
selvagem em cada seis, um leao de 
quatro em quatro e três hipopóta
mos e quarenta antílopes por quilô
metro quadrado.

O metodo capaz de fornecer in
formações mais precisas sobre o 
tamanho de uma população con
siste em coletar, m arcar e soltar o 
animal, devolvendo-o a seu habi
tat*. Conhecendo-se o número de 
indivíduos marcados, é possível, 
nas próximas coletas, estimar o to
tal de habitantes da referida popu
lação por uma regra de três: sendo 
Aí o número de animais marcados, 
m  o número de indivíduos coleta- 
dos_ com marca e n o número de in
divíduos coletados sem marca, o 
número total (N) de indivíduos não 
marcados da população será:

M x n
N --------------- -- N +  M,

m
o número total de indivíduos da 
população.

No entanto, certa fração de in
divíduos marcados morreu, e o nú
mero N  de indivíduos não m arca
dos também não é o mesmo, no 
momento da captura. Se uma par
cela da população morreu, outra 
pode ter nascido naquele intervalo 
de tempo. Dessa forma, calcula-se 
o tam anho da população e também 
a taxa de mortalidade e natalidade.

O primeiro trabalho experimen
tal dessa natureza foi realizado 
com o objetivo de estimar o tam a
nho da população de peixes numa 
lagoa. Outros trabalhos foram efe
tuados na África, com a Glossina 
morsitans, a mosca transmissora 
da doença do sono (tsé-tsé). Imagi
nou-se um sistema de m arcação na 
Glossina, através da aplicação de 
esmalte de várias cores, que fizesse 
pintas em diferentes pontos do tó
rax. Assim, soube-se, através de um 
código, o local e a data em que a 
mosca foi coletada.

Os processos de regulação

A sucessão de medidas do tam a
nho de uma população mostra qual 
seu comportamento ao longo do 
tempo. Tamanho e densidade popu
lacional podem manter-se estáveis 
através de grandes períodos, ou en
tão variar intensamente.

A mariposa Bupalus pinarius, 
por exemplo, apresenta uma varia
ção em sua densidade populacional 
de até 30 000 vezes, de um ano 
para outro. O lince do Canadá va
ria de 50 a 7 000, com ciclos de al
terações relativamente estáveis (10 
e 11 anos).

As flutuações no tamanho de 
uma população dependem de vá
rios fatores. Em alguns casos, há 
nítida interferência do meio am
biente: temperatura, umidade, luz; 
em animais aquáticos, influem pH* 
e salinidade, por exemplo.

A fonte de alimento também é 
muito importante; dela resulta o 
equilíbrio biológico. Se uma espé
cie é predadora de outra, haverá 
uma interação entre elas, de ma

neira a aumentar a primeira, caso 
a presa seja abundante. Assim, a 
espécie predadora causará devasta- 
çcies em sua populaçào-vítima, 
diminuindo-a progressivamente. 
Com a redução da presa, o ali
mento escasseia e a predadora di
minui, permitindo um novo au
mento populacional da presa, e 
assim por diante.

Há autores que admitem uma 
auto-regulaçâo do tamanho das po
pulações, através do que se deno
minou “fatores densidade-depen- 
dentes” : são mecanismos que 
geralmente atuam quando o tam a
nho de uma população atinge seu 
ponto crítico, beneficiando o con
junto da população através do sa
crifício de alguns indivíduos. Esses 
mecanismos atuam segundo um 
princípio de retroalimentação 
(“feedback”), que pode ser positiva 
(“positive feedbaclc”) ou negativa 
(“negative feedback ). A retroali
mentação negativa ajuda a manter 
o sistema em equilíbrio. Exemplo 
de retroalimentação negativa 
ocorre no caso dos pequenos roe
dores conhecidos como lemingues, 
que vivem principalmente na No
ruega e nas regiões escandinavas. 
Quando uma população de lemin
gues cresce em demasia, ocorrem 
certas alterações hormonais e enor
mes hordas de lemingues emigram 
da região de superpopulação. Essa 
migração é impulsiva e os lemin
gues em marcha não se detêm para 
repousar ou comer, até encontra
rem um lagp, um rio ou um fiorde
—  quando então mergulham na 
água e morrem afogados.

O “feedback” positivo tem efeito 
oposto; nesse caso, oçorre um dese
quilíbrio: quanto menor for a den
sidade populacional, menor será o 
número de indivíduos que se repro
duzem, levando a população à 
extinção.

O controle de outras espécies

A explicação do controle popu
lacional mediante fatores depen
dentes da freqüência não satisfaz a 
todos os especialistas. Seus opo
nentes acreditam que os fatores 
ambientais são mais importantes, 
porque eles determinam o tamanho 
máximo que uma população pode 
atingir.

O crescimento de certa espécie 
em uma área específica e o respec
tivo equilíbrio podem ser descritos 
matematicamente, encontrando-se 
uma equação que explique tal cres-

Alteraçães no ambiente fazem com que populações de animais se deslo
quem para outras regiões onde possam viver.

QUADRO 3

D E N S ID A D E  PO PULACIO NAL POR C O N TIN EN TES E 
A LG UNS PAlSES SELECIO NADO S

1973

REGIÃO DENSIDADE
(hab.km 2)

REGIÃO DENSIDADE
(hab.km

ÁFRICA 12 AMÉRICA DO SUL 12
Argélia 7 Bolívia 5
Qana • 39 Brasil 12
Guiné 17 Equador 24
África do Sul 19 Paraguai 7

AMÉRICA CENTRAL 
CONTINENTAL 30

Argentina 9

El Salvador 181 ÁSIA 80
Guatemala 51 Ceilão (Sri Lanka) 202
México 28 China Continental 85

AMÉRICA DO NORTE 11 índia 175
Estados Unidos 22 Japão 291
Canadá 2 Mongólia 1

EUROPA 96 OCEANIA 2
Espanha 69 Austrália 2
França 95 Nova Guiné 6
Itália 182 Nova Zelândia 18

FONTE: Demographic Yearbook, ONU - 1973

f
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Na política populacional de palses como a índia, a alta taxa da natalidade é um dos mais graves problemas.

cimento. Esses cálculos partem do 
princípio de que o tamanho da po- 
pulaçao num instante t +  At, N (t 
+  At) depende do tamanho da po- 
pulaçao no instante anterior t, N 
(t); do número de indivíduos que 
nasceram nesse intervalo de tempo 
R (At); e do número de indivíduos 
que morreram nesse mesmo pe
ríodo t, M (At).

No caso de a população ser fe
chada, sem migrações, pode-se es
crever a igualdade: N (t +  A t) =  
N ( t ) +  R (At) — M (At).

A população estará em equilí
brio se N (t +  At) =  N (t), o que 
se verifica quando R (At) for igual 
a M (At). Se R (At) for maior que 
M (At), ela estará aumentando de 
tamanho; quando R (At) for menor 
que M (At), a população estará di
minuindo.

Todavia, é preferível trabalhar 
com taxa de natalidade e mortali
dade, em lugar do número de in
divíduos que nascem e morrem. 
Existem organismos cuja taxa de 
natalidade é diretamente propor
cional ao tamanho da populaçao e 
tem variação linear (como indica a 
figura 1, na página 24, onde R =  
natalidade e No =  população). Em 
outras populações, essa mesma 
taxa é proporcional ao tam anho até 
certo valor, depois do qual torna-se 
constante (figura 2, página 24). Em 
outras, ainda, a taxa ae nascimen
tos é diretamente proporcional até 
certo valor, tornando-se em seguida 
inversamente proporcional (figura 
3, página 24).

Se essas populações sofreram 
uma mortalidade em larga escala, 
apresentarão conseqüências dife
rentes.

O primeiro caso representa uma 
população teórica, da qual não 
deve haver representante na natu
reza. Essa população tenderia facil
mente ao extermínio, se a mortali
dade aumentasse: diminuindo seu 
tamanho, cairia também a natali
dade, e assim sucessivamente’. No 
segundo caso, a população apre
senta uma taxa de nascimentos 
constante. A mortalidade não inter
fere em seu crescimento, até que 
atinja um tamanho crítico, a partir 
do qual a natalidade fica propor
cional ao tamanho da população. 
Nesse caso, a população compor
ta-se como a anterior, estando su
jeita, portanto, à extinção.

A terceira população também 
possui um ponto crítico correspon
dente ao ponto máximo de nasci
mentos. Se a mortalidade não dimi
nuir a população além do tamanho 
crítico, o índice de natalidade au
menta e a população recupera-se. 
Porém, se ultrapassar o valor do ta
manho crítico, segue novamente o 
primeiro caso, caminhando para 
seu extermínio total.

Esses modelos permitem prever 
o que ocorre com uma população 
explorada pelo homem, e determi
nar o máximo de exploração tole
rada, eliminando os riscos da extin
ção da espécie.

VEJA TAM BÉM : Amostra; Censo 
Demográfico; Demografia; Migra
ção; Mortalidade; Natalidade; 
Nupcialidade; Populacional, Polí
tica; Predatismo; Seleção Natural.

Populacional, 
Política

A política populacional, ou de
mográfica, pode ser conceituada 
como um conjunto de procedimen
tos que têm por fim alterar os ele
mentos da dinâmica populacional, 
ou seja, as taxas de natalidade*, 
mortalidade* e as migrações*. 
Desse ponto de vista, procura agir 
sobre a evolução do tamanho da 
população, sobre sua estrutura etá
ria e sobre sua distribuição no es
paço territorial.

Outros estudiosos conceituam a 
política populacional como o con
junto de metas —  relativas ao ta
manho, composição, distribuição e 
ritmo de mudança da populaçao — 
que melhor correspondem aos obje
tivos declarados da política de de
senvolvimento, e ainda as estraté
gias para alcançá-las.

Essa definição deixa implícita a 
integração da política populacional 
no planejamento global das socie
dades nacionais. Embora na maior 
parte dos casos as políticas popula
cionais da atualidade careçam de 
um planejamento social e econô
mico rigoroso e limitem sua atua
ção principal a um único aspecto 
da dinâmica populacional —  a na
talidade — , os governos ou outras 
instituições tentam atuar em rela
ção à natalidade, mortalidade ou 
migração, utilizando instrumentos 
como a legislação do país, progra
mas administrativos, campanhas 
e d u ca tiv a s , etc.

Natalidade e desenvolvimento

O grande interesse atual pelo 
controle da natalidade deve-se ao 
crescimento demográfico acelerado 
dos países subdesenvolvidos. Nes
ses, a queda das taxas de m ortali
dade — sobretudo devido à aplica
ção da medicina sanitária —  e a 
permanência de elevados índices de 
natalidade, decorrentes de sua es
trutura social e econômica, foram 
responsáveis por forte incremento 
das populações.

O grande crescimento demográ
fico que se verifica nos Daíses da 
América Latina, Ásia e África tem 
provocado intensa controvérsia, 
principalmente no que diz respeito 
a sua conveniência econômica. O 
neomalthusianismo* acredita que 
as taxas de natalidade que se verifi
cam nesses países são incompatí
veis com seu processo de desenvol
vimento.

Dessa maneira, têm-se levado a 
cabo muitos programas de controle 
da natalidade em países subdesen
volvidos, sem considerar seu está
gio de desenvolvimento econômico, 
sua densidade demográfica e outros 
fatores característicos de cada país, 

ue só depois de bem avaliados po- 
em determinar a política a ser 

adotada.
Por outro lado, permanece con

trovertida a questão dos interesses 
internacionais envolvidos no es
forço que se desenvolve atualmente 
com vistas à redução das taxas de 
crescimento populacional dos paí
ses do Terceiro Mundo. O controle 
da natalidade é difundido nos paí
ses não desenvolvidos de diversas 
maneiras, por meio de entidades in
ternacionais apoiadas pelos países 
ad ia n tad o s .

A solução estéril

O planejamento familiar* não se 
confunde necessariamente com a 
política de controle de nascimen
tos, como é executada em muitos 
dos países subdesenvolvidos (_e que, 
na maior parte dos casos, A ao faz 
parte de um planejamento global 
da sociedade).

Entendido como uma decisão 
particular do casal de limitar o nú
mero de seus filhos, o planejamento 
familiar pode independer de uma 
política populacional controlista; 
por outro lado, compreendido 
como um aspecto da assistência à 
maternidade e à infância, dentro de 
um programa de saúde, refere-se 
unicamente a uma política de 
saúde* pública.

A preocupação dos programas 
de planificaçao familiar, entre
tanto, não parece ser çssa, em 
grande parte dos casos. Às vezes, 
não leva em conta preocupações 
com os direitos humanos ou com á 
saúde, sendo oferecidos incentivos 
em dinheiro para estimular a popu
lação a esterilizar-se. Esse pro
grama prevê, ainda, gratificações 
ao pessoal médico, para cada este
rilização efetuada.

A Igreja Católica também tem se 
interessado pelo problema do cres
cimento populacional e do controle 
da natalidade, tendo assumido uma 
posição oficial a respeito, através 
da encíclica Humanae Vitae 
(1968). Esse documento focaliza o 
problema sob os aspectos político, 
econômico e sobretudo ético da an- 
ticoncepção e condena o controle 
da natalidade pelos métodos cha
mados “artificiais” : a pílula, o dis
positivo intra-uterino, etc. O único 
m é to d o  de  c o n tro le  a c e ito  p e la
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O controle de nascimentos por anticoncepcionais recebeu prós e contras.

Igreja é o do “ritmo”, que consiste 
na abstenção sexual nos dias férteis 
do período menstrual.

Política populacional 
no Brasil

Embora no Brasil ainda não se 
tenha definido uma política demo
gráfica oficial, pode-se afirmar que 
existe uma tendência razoavel
mente clara quanto ao assunto, ex
pressa principalmente na legislação 
trabalhista, que constitui também 
um conjunto de normas capazes de 
alterar a taxa de natalidade.

A Constituição brasileira de 
1969, ao dispor sobre a remunera
ção do trabalhador, prevê o salá- 
rio-família —  5% do salário 
mínimo vigente para cada filho me
nor de 14 anos —  e estabelece a 
proteção à gestante, garantindo o 
direito ao descanso remunerado, 
sem qualquer prejuízo de emprego 
ou salário.

Esses dispositivos — que se- 
uem a linha geral da legislação 
rasileira sobre o assunto —  reve

lam-se (considerando-se seus efei
tos prováveis) implicitamente pró- 
nat alistas.

Entretanto, são contrariados 
mais adiante, na mesma Constitui
ção, na parte que-dispõe sobre o sa
lário da mulher, equiparando-o ao 
do homem. A igualdade dos direi
tos salariais constitui um fator de 
atração da mulher pelo mercado de 
trabalho, o que poderia resultar na 
alteração de seus padrões a res
peito do tamanho da família, já  que 
os filhos ocupariam no lar mesmo 
quase todo o tempo útil de uma 
dona-de-casa.

Duas outras leis —  que estabele
cem o auxílio-natalidade e o auxí- 
lio-maternidade — também podem 
ser consideradas de incentivo à na
talidade. A primeira-determina que

a gestante —  ou seu marido, se for 
ele o segurado na Previdência So
cial —  deve receber do emprega
dor, por ocasião do parto, um salá
rio mínimo vigente na região; a 
segunda determina que a gestante 

ue trabalha deve ter licença paga 
e 84 dias, ficando dispensada do 

trabalho algumas semanas antes do 
parto e cerca de 2 a 3 meses depois 
dele.

As leis que provocam resultados 
maiores de incentivo à natalidade 
são as que dispõem sobre os meios 
anticoncepcionais.

Quaisquer anúncios que incenti
vem a prática do aborto* ou que 
apenas divulguem meios para evi
tar a gravidez são alvo de punições 
severas, o que impede a difusão dos 
anticonceptivos mediante um pode
roso instrumento: os meios de co
municação de massa.

O aborto provocado é conside
rado crime contfa a vida, previsto 
no Código Penal, salvo quando não 
existir outro meio de salvar a vida 
da gestante, ou quando a gravidez 
se deve a estupro.

Pode-se concluir, portanto, que 
as leis brasileiras passíveis de in
fluenciar o comportamento da po
pulação em relação ao número de 
filhos são, essencialmente, pró-na- 
talistas. Deve-se considerar ainda 
como parte da política populacio
nal os programas de saúde pública 
que afetam a mortalidade (campa
nhas de vacinação, construção de 
redes de água e de esgoto, e outros) 
e também os programas de coloni
zação, que alteram as migrações 
internas e, portanto, a distribuição 
da população no espaço.

VEJA TAM BÉM : Aborto; D em o
grafia; Estatísticas Vitais; Fami
liar, Planejamento: População.

Popular, Arte

Denomina-se “ arte popular” de
terminado tiço de expressão — 
musical, literária, plástica, etc. — 
que pertença ao povo, ou seja, tida 
como patrimônio de um grupo. Ela 
pode decorrer de valores e aspira
ções de um povo (teatro* religioso 
medieval); ser expressada como 
técnica de produção ligada a deter
minada comunidade (cerâmica* de 
Alcobaça, Portugal); ou represen
tar a projeção sentimental ou o 
prolongamento de um modo de ser 
coletivo (samba*, no Brasil, e 
tango, na Argentina).

A arte popular está muito pró
xima do folclore*; as produções 
artísticas folclóricas são considera
das arte popular enquanto consti
tuem produtos culturais típicos de 
sociedades estratificadas. Contudo, 
num sentido mais amplo, a arte po
pular nem sempre abrange essas 
produções — geralmente de cará
ter regional (mas nem por isso im
permeáveis a influências e transcul- 
turações). Um ritmo como o rock*, 
por exemplo, expandindo-se dos

Estados Unidos para o mundo in
teiro, pôde gerar composições na
cionais em vários países e consti
tuir, ao mesmo tempo, um tipo de 
expressão musical popular sem 
qualquer raiz folclórica.

No folclore, a arte popular pode 
estar ligada aos usos e costumes de 
uma comunidade (bumba-meu-boi, 
no Maranhão); ao uso de certo ma
terial (cerâmica do Marajó); ao em
prego de determinado instrumental 
(rendas de bilro, no Ceará); ou ao 
desenvolvimento de certa técnica 
(tapetes de arraiolos, Portugal).

Do povo ou da elite

A arte popular sempre exprime 
algo comum a muitos homens; ela 
pode retratar a realidade, a atitude 
e os sentimentos diante dessa reali
dade, que corresponde a um grupo 
mais ou menos extenso de pessoas. 
Alguém se encarrega de elaborar 
essas atitudes e sentimentos e, a 
partir deles, produzir uma obTa de 
arte. Tal processo é individual, mas 
o indivíduo é limitado pela reali
dade em que está inserido e da qual 
o grupo a que pertence faz parte. 
Por integrar o mesmo grupo a 
que sua arte se destina, a relação 
entre o artista popular e seu pú
blico é muito estreita, a ponto de

Refletindo atitudes, sentimentos e tradições de um povo. a arte popular 
podo sor in t e r p r e t a d a  como uma atividado com unitária . (Auto medieval.)
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ambos se confundirem e de a arte 
ser vista como uma atividade co
munitária.

Muitos estudiosos estabeleceram 
duas categorias parã os diversos 
gêneros artísticos, segundo seus 
níveis de produção, participação e 
consumo: o popular e o erudito. 
Entretanto, nao são raros os enga
nos provenientes dessa conceitua- 
çãos e um dos mais comuns é con
siderar um gênero espontâneo 
(popular) e o outro elaborado (eru
dito). Os dois níveis só podem ser 
estabelecidos em termos sociológi
cos: a arte é considerada “de elite” 
enquanto privilégio de um pequeno 
grupo de indivíduos economica
mente capazes de possuí-la e/ou es
teticamente aptos a fruí-la (tratan
do-se, nesse caso, de uma arte de 
vanguarda, que não alcança ime
diata compreensão do grande pú
blico). Pode-se dizer que a separa
ção entre as duas modalidades de 
arte —  popular e de elite_—  é ob
servada com maior insistência nas 
sociedades em que predomina a es
tratificação em classes diferencia
das. Essa tendência, embora acen
tuada com o Renascimento*, já  
existia, por exemplo, na Grécia* 
Antiga, onde não era a tragédia que 
constituía o verdadeiro teatro po
pular, mas sim o espetáculo que, 
sem subvenção estatal, cobrava en
trada do público, extraindo seus 
próprios critérios artísticos da ime
diata experiência com a platéia. Es- 
boçava-se ali de forma naturalista 
quadros breves, repletos de temas e 
tipos do cotidiano mais simples, 
nada tendo em comum com o tea
tro das festas solenes, a tragédia 
aristocrática. No Renascimento, 
acentuou-se a separação entre a 
arte popular e a de elite, porque o 
artista converteu-se em “gênio”, 
passando a obra de arte a ser cria
ção de uma personalidade autô
noma, acima da tradição e mesmo 
da própria arte. É quando se firma 
um tipo de clientela recrutado nos 
mais altos estratos sociais, que du
rante séculos não sofreu modifica
ções fundamentais em sua origem 
(aristocrática e rica).

Do povo e da elite

Uma das características princi
pais da obra de arte de elite é, em 
muitos casos, sua raridade: um 
óleo de Cézanne*, por exemplo, 
quaisquer que tenham sido as in
tenções do autor, distingue-se por 
ter uma individualidade própria e, 
principalmente, por ser irreproduzí- 
vel. Além disso, representa uma 
produção de consumo limitado, o 
que restringe também sua divulga
ção (de certa forma, o museu repre
senta uma maneira de popularizar 
tais produções).

Uma obra de arte popular tam 
bém pode sair do anonimato; o au
tor passa a assinar suas obras, 
que são consumidas por uma elite 
economicamente capaz de adquiri- 
las. No Brasil, tem-se observado 
um movimento de produções artís
ticas da camada social de menor 
nível econômico destinadas a um 
mercado consumidor de objetos pi
torescos e exóticos (constituído por 
uma elite). Entretanto, a mudança
de público nem sempre retira da
obra seu caráter, sua identidade. Mais que método de produção, a tecelagem típica do Brasil é

A expressão estética de um povo pode vir associada ao uso de certos mate
riais, como a cerâmica ou a técnicas, como a fabricação de "arraiolos".

Por outro lado, nem todos os ar
tistas que trabalham segundo solu
ções formais fixas, legítima ou pre- 
tensamente populares, provêm das 
camadas populares. Certamente, os 
primeiros pintores “ primitivos” 
brasileiros vieram das classes com 
menor poder aquisitivo e suas 
produções destinavam-se ao con
sumo em seu meio. O sucesso co
mercial, porém, levou muitos ou
tros artistas a produzirem obras 
semelhantes para uma elite que 
consagrara o gênero. Nesse caso, 
a tematica, a forma e o processo, 
embora relacionados com as for
mas autênticas, não se originaram 
num meio social popular, nem fo
ram produzidos para ele.

A rigor, não existem comparti
mentos estanques na arte —  popu
lar ou de elite. A sua maneira, cada 
uma reflete a época, expressa a vi
são que o artista ou a sociedade 
têm do mundo. Geralmente, as mu
danças sócio-culturais afetam mais 
direta e imediatamente as camadas 
da população que participam da vi
vência dos grandes centros onde 
elas se processam. Por outro lado, 
a distância cultural e geográfica 
qué separa desses centros as popu
lações marginais e rurais faz com 
que os reflexos dessas mudanças 
sobre a expressão artística só sejam 
sensíveis algum tempo mais tarde. 
De uma maneira ou de outra, a arte 
popular pode acabar incorporando 
o desenvolvimento da arte de elite, 
e esta incluir, formal ou tecnica
mente, elementos provenientes da 
arte popular.

Muitos dos conceitos errôneos 
sobre a arte popular tiveram ori
gem no Romantismo*, que procu
rou atribuir origem popular a p ro
duções artísticas como as epopeias, 
romanças, fábulas, etc. Na reali
dade, isso nem sempre acontecia: 
essas obras, mantidas pela trans
missão oral, passaram da literatura 
para o povo analfabeto.

Mário de Andrade*, escrevendo 
sobre a procedência erudita das 
formas populares, citava a modi
nha, de fundo melódico europeu, 
que se transformou primeiro num 
gênero de salão e mais tarde em 
cantiga popular urbana. O autor, 
estudioso do folclore, achava que o 
brasileiro deveria escrever como fa
lava: “M acunaíma aproveita a es-

u m a  a rte  d e  so b re v iv ê n c ia . (R e n d a  d e  b ilros .)
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pera se aperfeiçoando nas duas lín
guas da terra, o brasileiro falado e 
o português escrito". Em 1924, 
com Amar, Verbo Intransitivo, ele 
provara a possibilidade de se fazer 
um “romance sutil” com sintaxe 
popular. Era uma terceira forma de 
arte, que, do ponto de vista da ela- 
boraçao, talvez fosse “erudita”, 
m as que, assimilando elementos 
populares, possivelmente resultasse 
numa forma “mais essencial e ex
pressiva”. Já  no século XVI, Joa- 
chin Du* Bellay constatava que o 
francês literário nutria-se do lin
guajar do povo, transformando os 
solecismos em regras gramaticais.

Uma tendência que começou no 
século XIX  e acentuou-se poste
riormente foi o desaparecimento da 
arte popular como produção popu
lar. Isso porque, com a expansão 
dos meios de comunicaçoes, há 
uma crescente nivelação e “homo
geneização” cultural, de forma que, 
mesmo as camadas que mantêm 
vivo o folclore, estão recebendo 
cada vez mais influências culturais 
dos estratos urbanos, passando as 
novas informações a integrar sua 
visão do mundo.

A arte padronizada

A situação conhecida como cul
tura* de massa (por “massa” enten
de-se uma coletividade de grande 
extensão, heterogênea quanto à ori
gem social e geográfica de seus 
membros) verifica-se no momento 
histórico em que pessoas e grupos, 
que antes viviam em universos cul
turais diferentes, passam a ter 
acesso a experiências de vida em 
comum. Surgem assim novas exi
gências, como a de transmitir men
sagens a um número cada vez 
maior de pessoas, além da de pa
dronizar a cultura segundo a satis
fação de um gosto médio, produ
zida em termos empresariais e 
distribuída através dos meios de 
comunicação. A cam ada popular 
torna-se consumidora e nao mais 
produtora ou participante. Dessa 
maneira, são muitos os autores

3ue negam às produções da cultura 
e massa a qualidade de expressões 

de arte popular. Umberto Eco 
(1932- ) afirma que, através 
das comunicações de massa, a 
mensagem é formulada segundo o 
código da classe dominante, a par
tir de uma cultura burguesa, na me
dida em que a cultura “ superior” 
ainda é a cultura da sociedade bur
guesa posterior ao século XVII. 
Muitos estudiosos consideram que 
a arte para as massas apresenta-se, 
freqüentemente, sob formas simpli
ficadas e padronizadas — expres
sões digeridas das manifestações 
artísticas da “elite”.

No entender de Eco, “ no âmbito 
de tal civilização, todos os que per
tencem à comunidade tornam-se, 
em medidas diferentes, consumido
res de uma produção intensiva de 
mensagens elaboradas industrial
mente em série, e transmitidas atra
vés dos canais comerciais, segundo 
um consumo submetido a leis de 
oferta e procura” . Nesse caso, as 
produções artísticas dirigidas para 
o consumo estão sujeitas à moda*, 
a exemplo de determinadas mani
festações artísticas (cantores 
da juventude) cuja notoriedade

A autêntica pintura "primitiva" surge num meio social popular. ("Últim a Ceia", de Raimundo de Oliveira.)

é efêmera. Mário de Andrade 
considerava esse tipo de produção, 
sujeita à moda, nao popular, mas 
“popularesca”, considerando o ele
mento moda excluído da obra fol
clórica devido a sua natureza tradi
cional (mesmo transitoriamente 
tradicional). O documento folcló
rico, em sua prática, pode até durar 
pouco tempo e desaparecer —  to
talmente esquecido dos intérpretes; 
continua, porém, a excluir de si a 
noção de moda e, conseqüente
mente, de transitoriedade. O docu
mento popularesco, por sua vez, 
dado seu semi-eruditismo, implica 
civilização, progresso e, com isso, 
a transitoriedade e a moda.

Para Hauser, o que existe são 
-duas formas distintas de arte: a do 
povo e a popular. A primeira é 
vista como uma “ atividade poética, 
musical e plástica de estratos so
ciais carentes de ilustração e não 
pertencentes à população industrial 
e urbana” ; a popular seria “ a pro
dução artística ou pseudo-artística 
que responde às exigências de um 
público predominantemente urbano 
e tendente à massificação”. En-

§uanto a arte do povo está próxima 
a arte folclórica, a arte popular 

consistiria em produções artísticas 
dirigidas para a massa.

VEJA TAM BÉM : Cultura de 
M a s s a ;  F e s t a s  Populares no Brasil; 
Folclore; Público.Na simples e heróica literatura de cordel, a arte do povo para o povo.
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Populismo

O populismo costuma ser defi
nido como um apelo a alguma 
forma de democracia direta ou de 
participação das massas populares 
no poder político. Essa valorização 
do “popular” pode ser espontânea 
ou manipulada, associada a ideolo
gias de direita ou de esquerda.

__ Há pelo menos três conceitua- 
ções, na análise do populismo. A 
primeira identifica-o com um movi
mento político específico, como

fior exemplo o populismo russo do 
im do século X IX  — movimento 

de grupos radicais, sobretudo jo 
vens da elite urbana ansiosos por 
romper seu isolamento através da 
aproximação com o povo, princi
palmente com os camponeses. De
vido à rigidez da autocracia cza- 
rista e à passividade das massas às 
quais esses grupos revolucionários 
se dirigiam, Togo eles se inclinaram 
para o terrorismo. Alguns dos prin
cipais nomes do anarquismo* euro
peu ligam-se de algum modo a essa 
origem, particularmente Net- 
chaiev*, inspirador do conceito 
anarquista aa  propaganda pela 
ação. Um dos feitos mais notórios 
do grupo Narodnaya Volya (Von
tade do Povo) foi o assassínio do 
Czar Alexandre* II, no dia 1.° de 
maio de 1881.

Nos Estados Unidos, o popu
lismo foi um movimento político 
agrário preocupado em combater o 
grande capitalismo urbano do leste. 
Reivindicava maior controle gover
namental sobre os bancos e uma 
política de crédito favorável aos pe
quenos proprietários rurais. Sua in
fluência foi mais no sentido de de
mocratizar o sistema político.

Populismo e bonapartismo

As duas outras conceituações de 
populismo estão ligadas à tradição 
intelectual e política européia, que 
praticamente o consideram como 
sinônimo de “bonapartismo” , 
“cesarismo” ou “democracia, ple- 
biscitária” . Uma delas refere-se 
simplesmente à existência de mas
sas populares “ disponíveis” , inca
pazes por si mesmas de ação polí
tica organizada, porém “mobilizá
veis” para o apoio a líderes e go
vernos autocráticos.

Numa terceira abordagem, a 
conceituação é feita em termos 
mais estruturais e numa visão his
tórica mais abrangente. Dá-se 
maior ênfase a seu aspecto menos 
transparente, buscando suas carac
terísticas mais essenciais na crise 
do próprio Estado*: a instabilidade 
do equilíbrio èm que ele se baseia, 
a precariedade da aliança entre as 
forças sociais que sustentam a elite 
dirigente. De um lado, apreende-se 
a relação existente entre as m udan
ças estruturais da  sociedade e a as
censão ou o declínio de grandes ca
tegorias sociais e economicas; de 
outro, analisa-se a representação 
política dessas categorias no Es
tado, seu acesso ao núcleo organi
zado de poder, e ainda a impotên
cia política ao nível das grandes Com  o getunsm o. O Brasil atravessou um a fase populista, refletindo um a situação com plexa e  transitória.

massas populares. O fenômeno do 
populismo resultaria das relações 
entre estas variáveis.

A análise do bonapartismo feita 
por Marx* ilustra bem esta última 
conceituação. Em O Dezoito Bru
mário de Luís Bonaparte, Marx 
analisa a situação das classes e fra
ções de classes na França, e mostra 
que a pequena burguesia francesa, 
em sua impotência política, volta
va-se para  Napoleão III esperando 
que ele lhe concedesse até mesmo 
o sol e a chuva.

Três interpretações

Podem-se conceber, portanto, 
três perspectivas distintas na inter
pretação do populismo. Na pri
meira, ele refere-se a um movi
mento político mais ou menos 
organizado, que pode ter maior ou 
menor importância, bem como ob
jetivos completamente diferentes, 
como se verifica nos exemplos 
russo e norte-americano do século 
XIX. Numa segunda perspectiva, 
ele pode referir-se tanto às condi
ções de insegurança social, que tor
nam as pessoas suscetíveis ao apelo 
populista, como ao próprio con
teúdo desse apelo; que pode variar 
desde o simples hábito demagógico 
dos sorrisos e apertos de mao até 
o messianismo* de tendência totali
tária. Porém, imagens, símbolos e 
propaganda constituem somente 
instrumentos para a mobilização 
do apoio popular na conquista do 
poder político.

Na terceira perspectiva, que se 
poderia chamar de “estrutural”, 
procura-se esclarecer as questões- 
chave do fenômeno: quais as cir-Populismo ou bonapartismo: apelos semelhantes à massa. III.)
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Na Argentina, o grau de urbanização permitiu ao peronismo mobilizar o povo contra a aristocracia agrária.

cunstâncias em que surge a política 
populista e quais as condições em 
que ela impõe às elites dirigentes a 
utilização dessa fonte de poder 
político — o apoio popular — 
através do apelo difuso, às vezes 
emocional.

O populismo é sempre um re
gime particular. Inicia-se como 
um a ampliação ou abertura da 
arena política e acaba, à medida 
que se estabilizam as regras do 
jogo, com a participação das novas 
camadas sociais incorporadas; e 
pode também terminar mediante 
um “fechamento” autoritário 
quando um dos grupos em luta pelo 
poder, ou uma nova coalizão, re
corre à força. O apelo populista 
pode expressar realidades inteira
mente diferentes em termos sociais, 
políticos e econômicos. Na Ingla
terra, as reformas que culminaram 
com a plena incorporação da classe 
trabalhadora à vida política, em 
1867, tiveram certo componente 
“populista”, mas foram em grande 
parte o resultado da política con
servadora, cujo maior expoente foi 
Disraeli*. Essa política era uma 
reação à burguesia e à nova socie
dade urbano-industrial, mas teve 
como resultado uma efetiva incor
poração política da classe trabalha
dora na sociedade inglesa.

Populismo latino-americano

Na América Latina, surgiram di- 
yorsos regimes populistas a partir

de 1930, em particular o peronismo 
argentino. No entanto, o agrupa
mento de forças é completamente 
distinto. A mobilização popular é 
empreendida não por uma aristo
cracia agrária, como no caso in
glês, mas contra ela (ou ao que se
ria seu equivalente local). E uma 
mobilizaçao empreendida por uma 
nova elite, de origem militar, até 
certo ponto apoiada por interesses 
industriais e comerciais. O getu- 
lismo brasileiro também poderia 
ser interpretado dessa forma, em
bora seja uma situação mais com
plexa, em virtude do grau de urba
nização no Brasil daquela época (a

fiartir da década de 1930), bem in- 
erior ao da Argentina.

Regime de transição

Uma fase populista resulta quase 
sempre de algum tipo de crise na 
estrutura política, de algum tipo de 
impasse entre os grandes interesses 
organizados que costumam susten
tar essa estrutura.

No entanto, o caráter particular 
dessa crise varia de um país para 
outro. A ascensão de Charles De* 
Gaulle, em maio de 1958, teve em 
comum com outros regimes popu
listas o caráter plebiscitário e auto
crático que assumiu. Mas dificil
mente se poderia interpretar a crise 
da Quarta República francesa nos 
mesmos termos do populismo lati
no-americano.

Da mesma forma, a passagem a

nível de maior organização (ou a 
permanência em um nível passivo 
e difuso) das camadas populares, 
chamadas a apoiar um regime po
pulista, depende tanto dos objetivos 
da elite que dirige esse regime 
como de todo o conjunto de condi
ções econômicas, sociais e culturais 
em que elas se encontrem. E possí
vel afirmar que a incorporaçao da 
classe trabalhadora ao sistema 
político da Inglaterra foi mais efe
tiva do que na Argentina e, nesta, 
mais do que no Brasil. Numa inter
pretação desse fato, serão encon
tradas indicações bem mais signifi
cativas se for feita uma análise do 
contexto econômico-social em que 
se desenvolveu o populismo na Ar
gentina e no Brasil. Em 1950, 25% 
da força de trabalho argentina ocu
pava-se em atividades rurais, en
quanto no Brasil essa porcentagem 
era de 62%. Embora superficial
mente semelhantes, os populismos 
argentino e brasileiro baseiam-se 
em estruturas sociais diferentes, 
como também muito particular é o 
grau de organização e canalização 
dos interesses populares, após a 
instauração desses regimes.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Cidadania; Desenvolvimento Polí
tico; Estado; Fascismo; Participa
ção Política; Perón; Regime; Sis
tema Político; Totalitarismo;
Vargas.

Tanto no erotismo quanto na 
pornografia entram em jogo os 
mesmos pensamentos e as mesmas 
ações. Mas, enquanto no primeiro 
o estado de espírito predominante 
e o de contemplação amorosa, no 
segundo prevalecem a avidez, o 
sentimento de culpa e a ansiedade 
conseqüentes da repressão sexual, 
num a espécie de furtivo protesto 
contra os conceitos de moral.

Como algo que deva ser feito às 
escondidas, o sexo serviu de base a 
publicaçõese  espetáculos eróticos 
com intenções ^precipuamente co
merciais. A industria de livros e re
vistas especializados alcançou 
tamanho vulto que a palavra 
“pornografia” passou a significar 
unicamente reprodução escrita ou 
imagética de conteúdo sexual. No 
cinema e no teatro, espetáculo por
nográfico e espetáculo artístico fo
ram separados por sutis barreiras 
subjetivas. Assim, pornografia se
ria o erotismo particular, e ero
tismo, a pornografia Coletiva.

Segundo o psicanalista W. 
Reich*, o homem civilizado só 
sabe praticar o ato sexual de modo 
pornográfico. Desde pequeno, é le
vado a crer que tudo o que diz res
peito a sexo é proibido, perigoso e 
sujo. Assim, pode assumir a situa- 
çao sexual com culpa, medo ou 
protesto. Segundo Reich, ra ra
mente o homem moderno conhece 
o sabor genuíno da sexualidade.

Muitos estudiosos consideram a 
pornografia um sério sintoma neu
rótico. O relato ou a lembrança do 
ato sexual, geralmente insatisfató
rio, suscitam o riso malicioso, que 
impede a crítica. E isso é provei
toso para os que vivem de escrever, 
fotografar ou desenhar cenas se
xuais, motivando a condenação dos 
moralistas.

VEJA TAM BÉM : Erotismo.

E n t r e  o  n u  a r t ís t ic o  a  a p o r n o g r a f ia
existe uma barreira subjetiva.
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A obra de Cândido Portinari reflete a preocupação social e a procura da essência do homem, pretendendo exprimir a terra brasileira. ("Café".)

Portinari

A 29 de janeiro de 1903, na  ci
dade de Brodowski (depois Brodós- 
qui), no interior de São Paulo, nas
ceu Cândido Portinari. Seus pais 
eram imigrantes italianos que esta
vam no Brasil para trabalhar na la
voura cafeeira, desfalcada de mão- 
de-obra devido ã abolição da 
escravatura.

Sua iniciação artística deu-se 
com os “frentistas” , um grupo de 
artistas italianos que percorriam 
diversas cidades fazendo decora
ções de igrejas (em Brodósqui, exe
cutaram as pinturas e as esculturas 
da fachada da matriz). Em 1918, 
Cândido mudou-se para o Rio de 
Janeiro, onde estudou algum tempo 
no Liceu de Artes e Ofícios e fre
qüentou como aluno livre a Escola 
Nacional de Belas-Artes. Nessa 
época as escolas oficiais consti
tuíam-se em focos do academi- 
cismo* no país. Assim, Portinari 
estudou com Rodolfo de Amoêdo*, 
um dos principais representantes 
no  B rasil d o  re a lism o  acad ê m ico
francês.

A vida cultural carioca era bas
tante tranqüila: as raras exposições 
traziam paisagistas italianos e ar
tistas portugueses. A exposição de 
Anita Malfatti*, realizada em São 
Paulo em 1917, não conseguiu pro
vocar impacto no Rio. Alem disso, 
chegariam com atraso ao Brasil o 
Impressionismo*, o Expressio- 
nismo*, o Cubismo* e todas as cor
rentes da arte contemporânea.

Febre de conhecimento

Em 1922, Portinari vendeu seu 
primeiro quadro (Baile na Roça) e 
realizou sua exposição inaugural. 
No ano seguinte, o pintor recebeu 
seu primeiro prêmio com o retrato 
do escultor Paulo Mazzuchelli 
(1889; ), inaugurando, assim, 
um gênero no qual mais tarde se 
destacaria. A obra premiada des
pertou discussões e, apesar de não 
ser “moderna”, foi atacada pelos 
acadêmicos mais acirrados. Em
bora não estivesse ligado ao grupo 
paulista responsável pela Semana* 
de Arte Moderna (1922), o artista 
também demonstrava inquietação e 
desejo de encontrar novas soluções 
plásticas.

Em 1928, dois retratos, um do
p o e ta  O leg ário  M arian o *  e o u tro
de Celso Kelly (1906- ), deram

a Portinari o prêmio de viagem do 
Salão Nacional de Belas-Artes. As
sim, percorreu Itália, França, In
glaterra e Espanha, retornando em 
1930, casado com a uruguaia Ma
ria Martinelli.

Em 1931, Portinari apareceu, 
pela primeira vez, ao lado de Di 
Cavalcanti (1897- ) e de todo o 
grupo paulista no Salão Revolucio
nário, organizado no Rio de Ja
neiro por Manuel Bandeira* e Lú
cio Costa (1902- ) e apoiado 
por Rodrigo de Mello Franco de 
Andrade (1898-1969), o ministro 
da Educaçao.

A tematica de sua pintura vol- 
tou-se para o homem, para o pro
blema social, na tentativa de ex
pressar a terra brasileira ra
dicalizando assim sua formação 
acadêmica para buscar o essencial 
no humano. A expressão máxima 
dessa fase está representada em 
Café (1934), tela que recebeu, no 
ano seguinte, menção honrosa na 
Exposição Internacional da Arte 
Moderna, promovida nos Estados 
Unidos pela Fundação Camegie. 
Depois dessa obra, Portinari pas
sou a focalizar outros momentos 
da vida econômica do Brasil, preo
cupando-se especialmente com as 
d ra m á tic a s  im p lica çõ es  so c ia is : o s
morros e as favelas cariocas, as

plantações de tabaco, a extração de 
borracha e ouro. Jamais suas obras 
se repetiram, e o dinamismc das 
pequenas composições foi transfe
rido com a mesma força criativa 
para os murais.

O prêmio e a projeção

O prêmio Carnegie marcou o 
início da projeção de Portinari no 
Brasil e no exterior. Por muitos 
anos, ele seria o único brasileiro a 
receber apoio e homenagens como 
“artista oficial” . As encomendas 
sucederam-se: Gustavo Capanema 
(1900- ) solicitou-lhe afrescos, 
realizados entre 1936 e 1944, para 
o Ministério da Educação e Cul
tura, que seria construído por uma 
equipe de arquitetos coordenados 
por Le* Corbusier. Assim surgiu a 
oportunidade de Portinari realizar 
cenas evocativas da atividade eco
nômica brasileira, com figuras de 
pés e mãos enormes, corpos mos
trando rígida consistência plástica, 
parte integrante de sua linguagem 
e que seria retomada por varios se
guidores. No fundo, o artista jo 
gava com figuras geométricas e 
abstratas para proporcionar maior 
equilíbrio à composição. Essa 
fo rm a , p re sen te  n o  pa in e l O  F u m n .
seria uma das características mar-
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Sua voeação ootava nao grandos uüras m urais. Gom "Tiraflentes", ele iniciou a fase de m otivos históricos.

"O Espantalho", figura constante em muitos trabalhos, evoca os anos de infância em Brodósqui. (Fase lírica.)

cantes de suas grandes pinturas his
tóricas, a partir de 1948.

Em 1936, foi nomeado professor 
de pintura na Universidade do Dis
trito Federal, trabalhando ao lado 
de Guignard* e Mário de An
drade*. No entanto, seria destituído 
no ano seguinte, devido às mudan
ças políticas ocorridas no país com 
o golpe de Estado que levou Var
gas* ao poder.

Em 1939, viajou para os Estados 
Unidos, encarregado da decoração 
do pavilhão do Brasil na Feira In
ternacional de Nova York. M ani
festou-se a partir daí sua fase lírica: 
a_ pintura evocativa dos anos de in
fância em Brodósqui. Essa viagem 
abriu-lhe novas perspectivas, que, 
somadas à influência de Picasso* e 
ao início da Segunda Guerra Mun
dial, resultaram na crescente dra- 
maticidade de sua obra. Surgiram 
assim Os Retirantes (1944), En
terro na Rede (1944), Menino 
M orto (1944/45) e diversas outras, 
coincidindo com o florescimento 
do regionalismo nordestino na lite
ratura. O impacto dramático de 
sua obra nascia dos traços carrega
dos do contraste entre o branco e 
o negro e do violento expressio- 
nismo das cores.

Dando continuidade a seu traba
lho naturalista, Portinari realizou, 
em 1942, grandes murais na Biblio
teca do Congresso, em Washington 
e, em 1944, na Rádio Tupi do Rio 
de Janeiro. Ainda em 1944, assinou 
co m Niemeyer (1907- ) um tra- 
balho da maior importância em 
Belo Horizonte, Minas Gerais: os 
grandes painéis de azulejos, afres
cos e pinturas a óleo da Igreja da 
Pampulha, onde se destacam os 
murais da via crucis e de São Fran
cisco, em estilo próximo ao do ci
clo de Os Retirantes.

T od a  a pintura está passando
Após a Segunda Guerra Mun

dial, iniciou a fase de cenas históri
cas: Tiradentes (1949), no Colégio 
Cataguases, em Minas; A  Primeira 
M issa no Brasil e O Descobri
mento do Brasil (1955), no Banco 
Português do Rio de Janeiro. Sua 
projeção internacional atingiu o 
clímax em 1953, ao receber o con
vite para executar dois painéis — 
Guerra e Paz — no Edifício das 
Nações Unidas, em Nova York.

Em 1956, viajou para Israel, o

3ue lhe inspirou um novo ciclo de 
esenhos e pinturas, reaparecendo 

as cenas infantis e as cirandas. Fa
zendo exposições pelo mundo todo 
em 1958, Portinari recebeu o prê
mio Cidade do México na I Bienal 
Interamericana e teve a oportuni
dade de estar ao lado dos maiores 
artistas plásticos do século X X , ao 
participar da mostra “50 Anos de 
Arte Moderna” . No entanto, 
quando surgiram as bienais em São 
Paulo, trazendo artistas de todo o 
mundo e das mais variadas tendên
cias, começou a se evidenciar que 
o expressionismo de Portinari não 
satisfazia mais à nova geração. 
Perplexo com as críticas, defen
dia-se dizendo: “ Não sou eu ape
nas que estou passando; é toda a 
pintura. Não é culpa de ninguém. 
Acontece que a pintura não supor-
tn rn  a p ressào  d os m oios de CO m u

nicação mais diretos e acessí-
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O auge do expressionismo nas cenas regionais. ("Cangaceiro Sentado".)

veis. . . Em parte, a culpa está na 
alienação do artista face à proble
mática do homem. Mas, por outro 
lado, os abstracionistas impulsio
nam o processo de decadência 
(. . .). Por quê? Porque o abstrato 
na pintura carece de sentido: é a 
comunicação deficiente” .

Achava-se empenhado numa sé
rie de trabalhos que tinham como 
tema sua neta Denise, quando fale
ceu a 6  de fevereiro de 1962. Ao 
comentar os múltiplos caminhos 
percorridos pelo artista, Mário de 
Andrade dizia que, “para ele, não 
tem o menor interesse a originali
dade só pelo gosto de ser original.

Antes, o inquieta sempre qualquer 
lição alheia, porque pode sempre 
haver nela uma partícula que seja 
a verdade. E entao Portinari refaz 
a experiência pressentida, confor
mando-se aos elementos e caracte
res que lhe são pessoais, o tradicio- 
nalismo, o realismo, o lirismo, o 
nacionalismo, tão fortes na sua per
sonalidade”.

VEJA TAM BÉM : Afresco; Arte; 
Brasil —  Artes Visuais; Expressio
nismo; Pintura; Semana de Arte 
Moderna. Porto Alegre: do calmo desenvolvimento à urgência das grandes cidades.

com seus próprios formadores. A 
isso somou-se a facilidade de trans
porte propiciada pelas rodovias e 
ferrovias que acabaram conver
gindo para a capital rio grandense. 
Assim, Porto Alegre alçou-se à po
sição de destaque que ocupa no to
cante à circulação de mercadorias 
e viajantes por todo o Estado. (Esse 
papel de conexão entre diversos sis
temas de comunicação reflete a lo
calização da cidade, que interliga 
várias regiões: fica a leste do vale 
do Jacuí, a noroeste da Campanha 
Gaúcha, a sudeste da serra e ao sul 
do planalto.)

Quando o progresso chegou

Na segunda metade do século 
XIX  a cidade começou a ganhar 
melhoramentos públicos: calça
mento das ruas (1848), forneci
mento de água encanada às casas 
(1861), serviço de bonde a tração 
animal e iluminação a gás (1870), 
ferrovia Porto Alegre— São Leo
poldo (1874) e implantação do ser
viço telefônico (1884).

No ano da proclamação da Re
pública, havia na cidade nove fá
bricas de cerveja e 316 tavernas (a 
maior parte de proprietários ale
mães), fábricas de máquinas, seda, 
mobília e chapéus. Nessa épocâ, a 
população da cidade, que no início 
do' século era de 4 000 habitantes, 
atingia aproximadamente a cifra de 
50 0 0 0 . Mas a grande expansão da 
cidade deu-se no século X X : o 
bonde com tração a cavalo foi 
substituído pelos bondes elétricos 
(1907); a energia elétrica dispensou

Porto

Porto Alegre, capital do Rio* 
Grande do Sul, situa-se à margem 
esquerda do rio Guaíba, junto à 
embocadura do Jacuí. A cidade de
senvolveu-se através de longo pro
cesso iniciado em 1732, ano em 
que Portugal outorgou as primeiras 
sesmarias na região. Vinte anos de
pois, com o objetivo de defender o 
território, o governo português en
viou sessenta casais de colonos 
açorianos, que se instalaram no 
morro de Sant’Ana, à margem da 
lagoa dos Patos. Primeiramente, o 
povoado recebeu o nome de Capela 
de São Francisco do Porto dos Ca
sais; posteriormente, vila Nossa Se
nhora de Madre de Deus de Porto 
Alegre.

__ Depois de ter exercido as fun
ções de capitania, em 1810 o po
voado foi elevado a vila e, em 
1822, passou a cidade. Em 1824, 
chegaram os primeiros imigrantes, 
que se instalaram em São Leo
poldo, transformando o interior 
numa área agrícola, cujo escoa
douro seria Porto Alegre.

A geografia da união

A situação geográfica do núcleo 
urbano, excelente para o transporte 
hidroviário, favoreceu o rápido de
senvolvimento: o Guaíba constitui 
uma via de ligação com o mar e
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a iluminação a gás (1908); no setor 
de transportes, foi feita a ligação 
direta com o eixo ferroviário de 
Jacuí, já  instalado em Santa Maria, 
e suas linhas ramificaram-se entre 
a serra e a Campanha, atingindo a 
cidade do Rio Grande (1910). 
Obras de grande importância fo
ram  feitas no setor portuário, como 
a dragagem do rio Grande e do ca
nal da lagoa dos Patos: com o sur
gimento da navegação a vapor e 
suas embarcações de maior porte, 
o canal já  não oferecia condições 
para a ancoragem. Isso causava sé
rios prejuízos, pois toda a produ
ção devia ser escoada pelo porto de 
Montevidéu. Em 1920, Porto Ale
gre recuperou o comércio da C am 
panha e_ de todo o Estado com a 
instalação de uma área portuária 
moderna. Construiu-se um cais 
para servir a navios de longo curso, 
um cais de cabotagem e outros 
para servir à navegação fluvial. O 
porto deixou de ser organização 
particular jsara tornar-se empreen
dimento público.

A cidade grande

A área do município (497 km 2) 
passou por várias alterações. Sua 
configuração ampliou-se progressi
vamente, com a expansao das li
nhas de bondes para a periferia. Na 
ala litorânea norte, instalou-se a 
maior parte das indústrias, desen
volvendo-se os bairros operários, 
como Passo da Areia e Vila Flo
resta. Na parte alta (encosta do es
pigão), a cidade ampliou-se em 
forma de leque, avançando rumo 
ao nordeste e estendendo-se poste
riormente para o sul, ao longo do 
Guaíba. Na zona residencial, um 
dos bairros mais antigos é o do Me
nino de Deus, localizado ao sul do 
espigão e que deixou de ser aristo- 
cratico para tornar-se de classe mé
dia. Na região sudeste estão os 
bairros populares de Azenha, Par- 
tenon e Teresópolis; e na nordeste,
o de Floresta do Navegante e gran
des favelas. Os bairros residenciais 
aristocráticos seguem o rumo leste. 
Os mais antigos são os de Moinho 
de Vento e Independência; os mais 
novos, como os de Petrópolis, 
Monte Serrat e Bela Vista, surgi
ram nas altas elevações.

A expansão urbana de Porto 
Alegre ultrapassou os limites do 
município, englobando algumas ci
dades e fazendo surgir outros nú
cleos urbanos. Essa expansão deu 
origem a uma extensa area metro
politana gue abrange os municípios 
de Viamao, Gravataí, Canoas, Al
vorada, Guaíba, Cachoeirinha, Es
teio, São Leopoldo, Novo Ham 
burgo, Sapucaia do Sul, Campo 
Bom, Sapiranga e Estância Velha.

A populaçao do município, em 
1970, era de 885 545 habitantes e 
a da  área metropolitana 1 531 168.

As riquezas do sul

A capital sul-rio-grandense deve 
seu desenvolvimento econômico à 
exploração agrícola do período co
lonial. Primeiramente, serviu de es
coadouro para toda a produção da 
região. Depois, tornou-se uma zona 
industrial. Atualmente, Porto Ale
gre é o m aior centro econômico, cul
tu ra l  c políli&o d o  sul üu  p a ís , cs-

Nesta rua (e nesta pose) a cidade mostrava, em 1860. seu comércio, suas lâmpadas, seus bondes e sua gente.

Diante ao (jlialba (fonte de riquezas e de romances) crescem edifícios que confirmam o progresso da capital.
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Um grande porto faz parte do sistema de transportes de Porto Alegre.

Portos e Canais

Desde que o homem criou as pri
meiras embarcações, tornaram-se 
indispensáveis pontos especiais de 
partida, chegada e abrigo, junto a 
mares, rios e lagos. Esses pontos 
foram chamados de “portos” .

Nos primórdios da navegação, 
os homens estabeleciam portos no 
interior das baías, onde os ventos 
e as ondas eram neutralizados; da 
mesma forma, buscavam águas 
tranqüilas para que os barcos se 
aproximassem das margens, facili
tando as operações de embarque e 
desembarque. Nos tempos moder
nos, com instalações e instrumen
tos especiais, foi possível minimi
zar os efeitos da natureza.

Faros, na Alexandria, é o porto 
mais antigo de que se tem notícia: 
os egípcios edificaram-no por volta 
do ano 3000 a.C. Possuía 8  km de 
grandes diques, constituídos por 
blocos de pedras que pesavam en
tre 5 e 6  t cada um. Numa área de 
1 2 0  ha, onde se alojavam até oito- 
centas galeras, o porto de Faros ti
nha estaleiros de construção naval, 
guinchos e docas de reparações.

Nem todos os portos da Antigui
dade contavam com instalações ar
tificiais. A maioria aproveitava 
apenas as boas condições do lugar, 
como por exemplo o porto do Pi- 
reu, na Grécia.

Durante a Idade Média, os por
tos foram construídos, principal 
mente, em função da defesa militar 
contra invasores. Por isso, eram se
melhantes a castelos fortificados, a 
bacias rodeadas por altas m ura
lhas. Com os descobrimentos* 
marítimos e a intensificação do co
mércio, os portos ganharam novas 
características para atender ao mo
vimento de embarque e desembar
que de mercadorias, embora con
servassem o objetivo militar diante 
das ações de pirataria, muito co
muns na época.

O aspecto comercial dos portos 
começou a predominar a partir do 
século XIX. A construção do porto 
do Havre marcou o advento dos 
modernos ancoradouros. Nesse im
portante porto francês houve cui
dado na escolha da melhor posição 
para o estacionamento das esqua
dras e para a rápida comunicação 
com as rotas marítimas.

As funções dos portos

O tipo de porto é determinado 
pelo genero de navios^ e natureza 
das cargas; pela posição nas rotas 
marítimas; pela importância eco
nômica da região e as conexões 
com o interior; e pelas operações a 
que se destina. Assim, existem por
tos comerciais, pesqueiros e de 
guerra, entre outros. Os portos co
merciais possuem múltiplas fun
ções. Servem para qualquer merca
doria, abastecendo navios em 
passagem; alguns, porém, são espe
cializados em determinado pro-

tendendo sua área de influência 
para além do Estado, ao englobar 
trechos do interior de Santa C ata
rina e do Paraná.

Essa área de influência possui 
cerca de 287 400 km 2  e uma popu
lação de 7 520 000 habitantes. Sua 
produção agropastoril apresenta-se 
assim distribuída: gado bovino e 
ovino (campanha gaúcha, sobre
tudo), suíno (zonas de origem ita
liana e alemã), trigo (planalto mé
dio), arroz (vale do Jacuí e zona 
lagunar), soja (alto vale do Uru
guai), uva (zona de Caxias do Sul 
e Bento Gonçalves), fumo (zona de 
Santa Cruz do Sul).

O complexo industrial foi im
plantado com a transferência das 
indústrias da zona colonial, atin
gindo rápido crescimento durante 
as duas guerras mundiais, sobretudo 
nos setores de metalurgia, produtos 
alimentares, vestuário, artefatos de 
couro e têxtil.

Destacam-se na área metropoli
tana as cidades de Novo Ham 
burgo (centro de produção de cal
çados), São Leopoldo (com 
indústrias metalúrgicas) e Canoas 
(onde está localizada uma refinaria 
da Petrobrás).

As atividades econômicas estão 
amparadas por uma grande rede de 
transporte marítimo, hidroviário, 
rodoviário, ferroviário e aéreo.

A comunicação e a cultura

A viação férrea do Rio Grande 
parte da capital na direção oeste 
através do vale do Jacuí, de onde 
se ramifica para o norte e para o

sul, atingindo Santa Maria. Desta 
cidade partem outras linhas para o 
planalto, São Paulo, Santa C ata
rina, Paraná, para o oeste do Es
tado e para a Campanha.

Porto Alegre é também servida 
por um grande número de rodovias. 
As mais importantes são a B R -116, 
que chega a Curitiba e a São Paulo, 
e a BR-290, gue comunica a capital 
a Osório e Sao Gabriel. Possui ape
nas um aeroporto, mas seu movi
mento é dos maiores do país.

Existem em funcionamento onze 
estações de rádio (Rádio Emissora 
Continental Rádio Farroupilha 
S.A., Rádio Cultura de Gravatai. 
Rádio Guaíba S.A., Rádio Itaí 
Ltda., Rádio Clube Metrópole 
Ltda., Rádio Pampa Ltda., Radio 
Porto Alegre, Rádio Difusora Por- 
to-Alegrense, Rádio Princesa de 
Jacuí, Rádio Difusão da Universi
dade do Rio Grande do Sul) e três 
emissoras de televisão (Rádio e Te
levisão Gaúcha S.A., Rádio e Tele
visão Piratini S.A. e Rádio Difu
sora Porto-Alegrense Ltda.).

No setor educacional, em 1973 
havia 300 unidades escolares de en
sino primário comum e 77 unida
des ae ensino primário supletivo, 
276 cursos de ensino médio e duas 
universidades (Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul e Pontifí
cia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul).

VEJA TAM BEM : Brasil —  Histó
ria; Rio Grande do Sul; Sul Brasi
leiro. Os modernos portos sao equipados de acordo com suas múltiplas funções.
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duto, como, por exemplo, o porto 
de Santos até fins da década de 
1950, quando se voltava fundamen
talmente para o café.

Em geral, os portos são de pro
priedade estatal, mas, mesmo 
quando pertencem a sociedades 
particulares ou mistas, costumam 
submeter-se a uma capitania, desti
nada a controlar os aspectos gerais 
dos ancoradouros, bem como sele
cionar o tipo de navegação a ele 
adaptável e ajudar os navegantes. 
Os portos internacionais têm quase 
sempre uma alfândega*, que e su
bordinada ao Ministério da Fa
zenda e que se incumbe de fiscali
zar a entrada e saída de 
mercadorias e passageiros. Junto à 
capitania e à alfândega, funciona 
um posto de saúde para verificar se 
os viajantes não são portadores de 
doenças epidêmicas (todos os pas
sageiros sao obrigados a tomar va
cinas).

A utilidade para a navegação e 
para a economia da região e um 
dos critérios fundamentais na esco
lha do local de um porto. M as a 
preocupação com fatores geográfi
cos também estã presente: procu- 
ram-se sempre zonas propícias, 
como enseadas, baías e fiordes.

O porto é implantado sobretudo 
onde há profundidade suficiente e 
acesso comodo. Sua importância, 
no entanto, é quase sempre dada 
pela relevância da economia do

fiais ou região onde esteja insta- 
ado: o porto de Santos, por exem

plo, foi considerado secundário até 
o período em que São Paulo se tor
nou o principal produtor de café no 
Brasil.

Os portos modernos procuram 
adequar-se às dimensões dos na
vios, ao serviço de rápido atendi
mento e ao tipo de carga que rece
bem ou embarcam. O grande 
aumento das dimensões dos navios 
e a crescente rapidez das operações 
portuárias fazem necessários traba
lhos de infra-estrutura, como a re-

Eilarização do espelho-d’àgua 
arte protegida do porto) e da pro- 
ndidade, e a manutenção dos 

equipamentos. A primeira tarefa 
consiste em aumentar a superfície 
abrigada através da construção de 
diques ou da escavação de bacias 
em terra firme; a regularização da 
profundidade, por outro lado, é ge
ralmente feita mediante dragagens; 
e a manutenção dos equipamentos 
inclui a organização, localização e 
bom funcionamento dos meios mo
dernos de operações portuárias.

A composição do porto

O espelho-d’água deve propor
cionar aos navios superfície sufi
ciente para suas manobras, posto 
de anporagem e locais de am arra
ção. É dividido em bacias, bordeja
das por cais, entre elas a de enca
lhe, a de maré e a de nível 
constante.

A bacia de encalhe encontra-se 
em pequenos portos pesqueiros e é 
acessível apenas nas noras de maré 
alta.

A bacia de maré, aberta para o 
m ar (como a de encalhe), tem pro
fundidade suficiente para que o na
vio entre e saia a qualquer hora.

A bacia de nível constante é iso
lada do mar aberto por u m a  com

Na época dos descobrimentos, os ancoradouros eram fortificados para melhor rechaçar as ações de pirataria.

Canali osonOmiba via da iigaçâo porto— interior. (Koolvliet, Antuérpia.)

porta, mantendo a parte interna 
sempre em nível satisfatório à flu
tuação dos navios: a comporta só 
é aberta quando a maré satisfaz 
plenamente essa necessidade.

Quando um navio vai entrar 
num porto, encontra inicialmente 
uma grande parte do espelho-d’á- 
gua, denominada “anteporto”, es
pecial para aguardar o momento de 
chegar à bacia destinada às opera
ções (às vezes, essa espera prolon
ga-se por muitos dias).

A entrada do porto compreende 
um complexo de canais de acesso 
que vêm do alto mar ou do interior. 
Neste caso, trata-se da ligação en
tre o porto e os rios (canais flu
viais), aos quais raramente têm 
acesso os navios de alto mar. (Um 
caso especial ocorre em Rotter- 
dam, onde uma parte considerável 
do tráfego é redistribuída através 
de canais fluviais.)

Os materiais de embarque e de
sembarque e o equipamento do 
porto (lojas, oficinas, armazéns, 
vias férreas, estradas, guindastes e 
pontes rolantes) encontram-se nos 
terraplenos (ou molhes), superfícies 
niveladas à altura do cais e cons
truídas em torno de bacias.

Há ainda outras obras portuá
rias que servem para dar abrigo aos 
navios e protegê-los dos ventos. 
São diques, guias-correntes e que- 
bra-mares.

Podem ser encontradas três cate
gorias de diques: os paralelos às 
margens; os paralelos entre si e 
perpendiculares à costa; e os con
vergentes, unindo as vantagens das 
duas primeiras categorias.

Geralmente, um dique çonsti- 
tui-se de um talude inclinado (sua
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forma mais tradicional apresenta 
um perfil em ângulo para o largo, 
o que amortece as ondas), ou de um 
talude de paredes verticais, que re
flete as ondas para o largo. Este 
tipo de dique_. de construção mais 
rapida e economica, só pode ser le
vantado em terrenos de fundos bem 
estáveis.

Quase todos os cais possuem 
muros com múltiplas funções: im
pedem o desmoronamento dos ter
raplenos, permitem o atracamento 
dos navios e suportam os equipa
mentos de trabalho portuário, tais 
como guindastes e linhas férreas. 
Mas ha os que não têm muros: são 
os cais sobre arcadas ou pontões 
que têm grandes pilares para supor
tar todo o equipamento. Estes, 
além de serem muito mais baratos, 
apresentam a vantagem de refletir 
menos as ondulações, acalmando a 
ressaca interior do porto. Há po
rém uma desvantagem bem sensível 
no que se refere a sustentação de 
equipamentos, pois só permitem 
instrumentos leves, como os de 
abastecimento.

As eclusas (comportas) são ex
tremamente importantes em alguns 
portos, pois permitem condições de 
navegabilidade a qualquer hora, no 
mar ou no interior da bacia.

A construção de um porto é pre
cedida de pesquisas e ensaios reali
zados em modelos em escala, nos 
laboratórios de hidráulica. Nesse 
tipo de construções, simulam-se 
cuidadosamente todos os fenôme
nos e variáveis que entram no pro
blema portuário (vagas, marés, cor
rentes); no estudo de correntes de 
Mers-el-Kebir cada bloco de 15 t 
era representado por uma pedra de 
228 g e os de 0 , 2  t por grãos de 1 , 6  

g; refinados dispositivos imitavam 
os fenômenos naturais, enquanto 
aparelhos elétricos sensíveis e fil
magens em câm ara lenta permitiam 
observar seus efeitos.

Aspectos náuticos

Para os navegadores, as princi
pais dificuldades residem na en
trada do porto: algumas delas são 
permanentes, devido a causas natu
rais (recifes, bancos de areia, cor
rentes); outras se devem à disposi
ção do porto (canal e passagens 
difíceis, espelho-d’água obstruído); 
outras ainda são ocasionais e di
zem respeito a fatores que não po
dem ser controlados, como mau 
tempo, nevoeiros, etc.

Essas dificuldades, entretanto, 
costumam ser neutralizadas por 
instrumentos auxiliares, entre eles 
dispositivos de iluminação, baliza
mento, radar, etc.

Faróis, barcos-faróis e bóias são 
alguns dos meios tradicionais para 
a sinalização e o balizamento, ex
tremamente importantes para que o 
navio chegue ao porto.

A noite, as passagens de entrada 
são indicadas com luzes de cores 
diferentes, colocadas em extremi
dades e espigões dispostos nos can
tos dos cais ou em bóias. Qualquer 
perigo é acusado através das bóias, 
e o sistema de radares permite a 
orientação do piloto até nos porme
nores ao percurso no espelno-d’á- 

ua, nos canais e nas bacias. Além 
isso, os portos costumam oferecer 

um serviço de pilotagem aos na-

vios: profissionais com perfeito co
nhecimento dos meios de ingresso 
(pilotos de acesso) fornecem ao ca
pitão informações para uma segura 
chegada ao interior do ancora
douro. Essa tarefa é completada 
pelo trabalho'do piloto de porto e 
pelos serviços de rebocagem.

Instrumentos tradicionais (como 
faróis e bóias) são complementados 
ou substituídos por outros — dos 
próprios navios_—  que permitem 
uma ^ navegação praticamente 
“cega”, como p or exemplo o sis
tema Decca, utilizado em embarca
ções de longo percurso.

As grandes inovações tecnológi
cas, porém, ainda nao eliminaram 
a necessidade de uma série de equi
pamentos instalados em terra. Os 
guindastes são um exempto: nume
rosos e de modelos variados, mui
tos deles são extremamente podero
sos, conseguindo levantar centenas 
de toneladas. Alguns possuem ca
çambas, redes e armações, para 
melhor adaptação a determinados 
tipos de cargas. Geralmente os 
guindastes são móveis, podendo ser 
conduzidos ao longo do cais sobre 
trilhos.

Os navios dependem também 
dos serviços de transporte que li
gam os portos aos centros comer
ciais e industriais, para os quais se 
destinam suas cargas. Quando no 
porto não há armazéns e transpor
tes suficientes, são obrigados à es
pera, o que acaba incidindo nos 
custos.

Assim, adquirem extrema impor- 
tância_ as ferrovias e rodovias de 
conexão porto— interior, da 
mesma forma que as esteiras (para 
minérios) e os oleodutos (para pe
tróleo), que levam os produtos dire
tamente para os centros de benefi- 
ciamento ou consumo.

Uma navegação 
barata

A forma mais econômica de co
nexão é a navegação interior: cal
cula-se que seja quatro vezes mais 
barata que o transporte ferroviário 
e de seis a doze vezes menos cara 
que o transporte rodoviário. Por 
isso, grande número de países euro
peus e americanos gasta somas 
enormes no aproveitamento de suas 
vias fluviais.

Há três tipos de vias navegáveis 
interiores: os rios que podem ser 
naturalmente aproveitados, os rios 
canalizados e os canais.

Os rios, para serem utilizados 
sem grandes problemas, precisam 
ter determinado nível de volume, 
inclinação e velocidade da água. 
Às vezes tornam-se necessárias.cer
tas correções para aumentar sua 
profundidade, regularizar seu leito 
e eliminar algumas curvas desne
cessárias.

As principais características de 
navegabilidade de um rio são a va
zão mínima (teoricamente, 50 m 3  

por segundo) e a declividade (que 
deve ser bastante baixa — 25 cm 
em cada quilômetro, no máximo).

Os rios canalizados possuem 
uma série de eclusas ao longo do 
curso —  usa-se o termo “repre
sado” para distingui-los dos rios fe
chados (canalizados através de tú
neis) que passam por dentro das 
cidades. A grande vantagem da ca-

Caminhões o vagões, entre outros serviços de transporte, levam os milhares 
de produtos recebidos para os armazéns e os centros de comércio.

O cais 6 construído também para facilitar o acesso da transatlânticos.
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Equipamento eficiente e espelho-d água regulado permitem operações rápidas. (Porto de Aarhus. Dinamarca.)

águas vindas dos maciços situados 
acima de seu percurso. Se a pluvio
sidade é insuficiente, torna-se ne
cessário construir reservas ou apro
veitar os lagos existentes. Técnicas 
mais evoluídas empregam o bom- 
beamento.

Na construção de canais leva-se 
também em consideração as ondas 
provocadas pela passagem dos bar
cos, sobretudo quando a velocidade 
é superior a 3 ou 4 quilômetros ho
rários. O sistema mais econômico 
para impedir os efeitos das ondas 
utiliza uma rede de treliças nas 
margens. Mas a melhor solução, 
apesar de mais dispendiosa, é o re
vestimento de concreto armado.

As seções de um canal não po
dem ser as mesmas em todas as 
partes: nas curvas, por exemplo, é 
preciso aumentar a largura, a fim 
de que os barcos possam cruzar-se 
entre si com segurança.

Pode ainda haver necessidade de 
se alterar a profundidade ou a lar
gura, conservando-se a mesma su
perfície molhada. Para atravessar a 
região de Royaulcourt (França), foi 
preciso fazer um corte (a profundi
dade chegava, às vezes, a mais de 
50 metros) num subterrâneo de 5 
quilômetros de comprimento. Mui
tos países, porém, evitam esse tipo 
de construção, por ser extrema
mente custosa.

O cruzamento de canais com es
tradas de ferro, rodovias e cursos 
de água (geralmente em zonas po
pulacionais) exige soluções espe
ciais. No caso de cruzamento com 
estradas de ferro e rodovias, por 
exemplo, as obras não diferem 
muito das pontes* comuns; mas, 
quando o canal cruza com um rio, 
deve ser construída a “ponte-ca- 
nal”, que possui algumas diferen
ças em relação às outras pontes: a 
carga permanente é muito elevada 
(aproximadamente 2 ou 3 tonela
das por metro quadrado) e a carga 
móvel é nula, uma vez que o peso 
do barco, durante a passagem, é 
equilibrado pelo deslocamento de 
igual massa de água.

As eclusas

Para que os navios passem de 
um nível para outro (diferenças de 
nível se devem a barragens cons
truídas no curso dos rios navegá
veis) utilizam-se eclusas. Nos nos 
e canais, elas são essencialmente 
constituídas de uma câm ara retan
gular, cuja maior dimensão é orien
tada no sentido do deslocamento 
dos barcos. As duas extremidades 
são fechadas por portas que nunca 
se abrem simultaneamente: se o 
barco está subindo o canal, ele en
tra pela porta a para chegar ao in
terior da comporta que está no 
nível a; a porta se fecha e a eclusa 
é enchida até o nível b; quando a 
porta b se abre, o barco pode pas
sar e continuar sua viagem. O pro
cesso de descida do rio ou canal é 
exatamente inverso.

As eclusas de rios, cujas dimen
sões devem sempre ser proporcio
nais ao tamanho médio dos barcos, 
podem estar localizadas ao lado da 
barragem ou nas derivações. 
Quando estas são muito comple
xas, com várias eclusas em serie 
por dezenas de quilômetros, equi
valem a um canal lateral.

nalização é neutralizar as dificul
dades relativas à vazão mínima e 
declividade, além de possibilitar a 
produção de energia elétrica por 
meio das barragens.

Os canais, por sua vez, são vias 
inteiramente artificiais. Podem ser 
laterais ou de partilha (passam pe
los pontos de confluência das ba
cias fluviais). Os canais laterais são 
construídos ao lado de um rio; 
quando o melhoramento deste e 
muito dispendioso; os de partilha 
ligam duas ou mais hidrovias. No 
canal francês Reno— Marne há um 
plano inclinado capaz de levantar 
os navios a 44 metros; o canal 
C harleroi— Bruxelas possui plano 
inclinado que pode levantar as em
barcações a altura de 6 8  metros; e 
a hidrovia que liga Dunquerque a 
Paris (Canal do Norte) possui um 
canal de 95 quilômetros de exten
são com dezenove eclusas e atra
vessa dois divisores de águas por 
meio de túneis.

A construção de canais

O abastecimento de água nos 
canais pode ser conseguido através 
de alguns pontos localizados na 
cota inferior, que se liga a um curso 
de água. Os canais laterais seguem 
um rio, mas geralmente fora do 
campo de inundação (quase sempre 
acima do curso), tornando possível 
a ligação apenas naqueles pontos.

Os canais de ponto de partilha, 
que atravessam a linha de separa
ção de duas bacias hidrográficas, 
têm de contar com as reservas lie Cruzando as cidades holandesas, os canais servem ao transporte urbano.
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O porto fluvial de Assunção é de importância vital para o Paraguai.

Navegação fluvial 
no Brasil

Apesar de ter uma enorme rede 
de rios navegáveis —  que pratica
mente cortam o território de norte 
a sul — , o Brasil quase não se uti
liza das vias fluviais (ê inexpressiva 
a qüantidade de cargas por elas 
transportadas). As rodovias têm 
prioridade, apesar do alto custo 
que representam em relação às fer
rovias e hidrovias.

O rio Amazonas é considerado o 
maior do mundo em volume de 
água e o terceiro em extensão; com 
um a declividade que oscila entre 2  

e 3 cm por quilômetro, apresenta 
ótimas condições de navegação, 
possibilitando a passagem de gran
des navios desde o oceano Atlân
tico até o porto de Iquitos, no Peru 
(a mais de 2  0 0 0  milhas marítimas 
da costa)._Seus principais afluentes 
também são navegáveis em grandes 
extensões.

O rio Tocantins, que lança suas 
águas no estuário do Amazonas, é 
livremente navegável até o Tu- 
curuí; seu afluente, o rio Araguaia, 
dispõe de melhores condições 
ainda (por mais de 1 0 0 0  km é per
feitamente navegável).

No Maranhão encontram-se os 
rios Itapicuru, Pindaré e Grajaú, 
todos de planície e convergentes 
para o porto de São Luís. Apresen
tam grandes trechos bons para a 
navegação, que aumentam durante 
as enchentes.

Também o rio Parnaíba, que se
para os Estados do Maranhão e 
Piauí, oferece meios para o trânsito 
de barcos e navios. Entretanto, ape
nas 600 km são aproveitáveis, pois
0 resto só é navegável durante as 
cheias.

O rio São Francisco, por sua 
vez, pode ser usado em pelo menos
1 500 quilômetros; é separado em 
üuas regiões pelos saltos üe elevado

potencial hidráulico, e vários de 
seus afluentes são também aprovei
táveis para a navegação em perío
dos de cheias.

Na planície do Estado do Rio 
Grande do Sul, um considerável 
número de rios tributários da lagoa 
dos Patos mantém o mais intenso 
tráfego fluvial do país: um exemplo 
é o rio Jacuí e seu afluente Taquari 
(as extensões, entretanto, são bas
tante curtas).

O rio Uruguai só é navegável em 
certos trechos, isolados dos portos 
marítimos pelo salto Grande (entre 
a Argentina e o Uruguai), mas estu
dam-se planos de integração com a 
construção de uma barragem.

O rio Paraná possui 600 quilô
metros navegáveis —  entre Urubu- 
pungá e Guaíra — , sendo isolado 
no trecho inferior pelos saltos de 
Sete Quedas (vários de seus afluen
tes podem atender facilmente a di
versos tipos de embarcações).

De grande navegabilidade, com 
a vantagem de localizar-se perto de 
regiões economicamente significa
tivas, é o rio Paraguai. Trata-se de 
um rio de planície e, por isso 
mesmo, constitui uma ótima via 
fluvial em que 90% do curso são 
plenamente navegáveis.

Boa parte dos rios brasileiros en
contra-se em áreas economica
mente fracas. Nas regiões mais de
senvolvidas, onde as trocas e as 
necessidades de transporte são 
imensas, os rios não se prestam à 
navegação. Em 1973, no entanto, 
examinou-se a possibilidade de 
aproveitamento de diversos rios, 
entre os quais o Tietê, que atra
vessa praticamente todo o Estado 
de São Paulo.

VEJA TAM BÉM : Marinha eje 
Guerra; Navegação; Navios; R e
presas e Barragens, Rios.

Porto, Sérgio

No fundo de uma gaveta, perdi
das no meio de tantos papéis, as re
cordações aparecem em forma de 
fotografias. Calmo, ele olha cada 
uma delas éomo se pudesse fazer 
uma viagem de retorno no tempo. 
Revê o canto de jardim, onde todo 
ano florescia a acácia, e o banco de 
madeira, “cúmplice de tantos coló
quios amorosos, geralmente ino
centes, que eram inocentes as meni 
nas daquele tempo”. Também são 
fotografias a sala, a mesa, as cadei
ras, o pai (Américo Pereira da 
Silva Porto), a mãe (Dulce Julieta 
Rangel Porto), os primos.

Numa foto estao os estimados 
pratos chineses de parede e a Santa 
Ceia. Noutras, os quartos, a cozi
nha e o enorme quintal onde brin
cava com os irmãos — Marcelo 
Carlos Rangel Porto e Flávio Amé
rico Rangel Porto.

Quando ele recorreu à câmara, 
há alguns anos atrás, não pretendia 
fazer um simples registro. Queria 
reter na lembrança os primeiros fe
lizes 24 anos de sua vida, antes que 
demolissem a casa da Rua Leo
poldo Miguez, 53, no Rio de Ja

neiro, onde nascera a 1 1  de janeiro 
de 1923. Mas agora percebe que 
isso não era necessário: “Como se 
precisássemos de máquinas foto
gráficas para guardar na memória 
as coisas que nos são c a ra s!”

“ Rasgo as fotografias. De que 
vale sofrer por um passado que de
moliram com a casa? Pedra por pe
dra, tijolo por tijolo, telha por te
lha, tudo se desmanchou. A 
saudade é inquebrantável, m as as 
fotografias eu também posso des
manchar. Vou atirando os pedaci
nhos pela janela, como se lá na rua 
houvesse uma parada, mas onde 
apenas há o desfile da minha sau
dade”. E os papeizinhos vão saindo 
a voejar pela janela deste aparta
mento de quinto andar, num prédio 
construído onde um dia foi a casa.

“ Olha, Manuel Bandeira: a casa 
demoliram, mas o menino ainda 
existe.”

O menino chamava-se Sérgio 
Marcos Rangel Porto.

Conhaque e muito trabalho

Alegre, muito esperto e gordo, 
era mais conhecido pelo apelido: 
Bolão. Além das peladas” na 
praia, gostava de ver a família reu
nida nos domingos ensolarados de 
Copacabana. Durante os longos al
moços, ficava atento às estórias 
que os tios contavam e às histórias

A seriedade de Serglo Porto era humor critico em Stanislaw Ponte Preta.
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que as tias comentavam. À noite, 
quando todos iam embora para 
suas casas, “a negra Eulália en
trava mais uma vez em cena, com 
bolinhos, leite, biscoitos e café”. 
Depois, ele adormecia.

No dia seguinte ia para a escola. 
Fez o primário no Colégio Mallet 
Soares e sua primeira piada no Co
légio Ottati, onde cursou o ginásio: 
um professor de francês que siste
maticamente o expulsava da classe 
dizendo “ Allez, là-bas” acabou ga
nhando o apelido de Ali Babá.

Mais tarde, pretendendo ser ar
quiteto, Sérgio cursou um pré-vesti- 
bular no Colégio Juruena. Entrou 
na faculdade, mas ficou só até o 
terceiro ano. Nessa época resolveu 
prestar concurso para o Banco do 
Brasil, e foi aprovado.

Mas Sérgio Porto tinha mais so
licitações: cronista cinematográ
fico do Jornal do Povo, do Barão 
de Itararé, foi depois para a revista 
Sombra e desta para o Diário Ca
rioca, além de colaborar no sema
nário Comício, de Joel Silveira.

Jornalista e bancário, Sérgio cul
tivava ainda a vida boêmia do Rio

de Janeiro. Mas isso nunca lhe foi 
prejudicial: todos os dias, antes das 
7 horas da manhã, estava na Ave
nida Copacabana, esperando con
dução para o trabalho.

Em 1950, começou a trabalhar 
na Rádio Mayrink Veiga, no pro
grama Levertimentos, substituindo 
o produtor J. Rui. Produzia progra
m as populares como M iss C am 
peonato e Da Bocaprafora.

Nas horas de folga, Sérgio dedi
cava-se à música popular e aos es
portes, suas maiores paixões.

Gostava muito de samba. Tanto 
ue conseguira identificar, num 
isco que ouvia pela primeira vez, 

cada instrumento utilizado. Além 
disso, sabia usar a caixinha de fós
foros como instrumento quase tão 
bem quanto os melhores sambistas.

A paixão pelo jazz* levou-o a es
crever seu primeiro livro: Pequena 
História do Jazz (1953), um traba
lho de pesquisa encomendado pelo 
Serviço de Documentação do Mi
nistério de Educação. Sua disco
teca de jazz era enorme (5 000 dis
cos) e sua admiração por Louis 
Armstrong, ilimitada.

Esportista, nadou e remou pelo 
G uanabara; jogou basquete* e voli- 
bol* pelo Fluminense e pelo Amé
rica. Mas sua atuação predileta 
acontecia no gol de um time de fu
tebol que se consagrou tricampeão 
da praia, e onde jogavam seu irmão 
Marcelo e seus amigos Sandro Mo
reira, João Saldanha e Heleno de 
Freitas: —  todos botafoguenses; só 
admitiam aquele goleiro apaixo
nado pelo Fluminense Futebol 
Clube devido a sua comprovada 
eficiência.

Em casa levava uma vida de 
qualquer pai de.família (era casado 
com Elsa Poj;to e pai de três meni
nas: Gisela, Angela e Solange). Seu 
relacionamento com as filhas era 
bastante liberal, pois ele acreditava 
que criança não deve ser contra
riada. Gisela, por exemplo, costu
m ava ficar junto ao pai, na biblio
teca; mexia em tudo, rasgava 
livros, revistas e jornais, enquanto 
ele trabalhava. Certo dia, perce
bendo que a menina ia rasgar um 
livro, Sérgio levantou-se e a “re
preendeu” :

—  Este aqui, não, minha filha;

este é Molière. Rasga aquele outro 
ali, que é Raimundo Magalhães Jr.

Foi no Diário Carioca que Sér
gio Porto criou Stanislaw Ponte 
Preta (nome inspirado no persona
gem Serafim Ponte Grande, de Os- 
wald de Andrade*). Stanislaw sur
giu na imprensa, segundo Sérgio 
Porto, por uma contingência da 
própria imprensa. Foi numa época 
em que os cronistas mundanos do
minavam as páginas dos jornais, 
com suaS colunas cheias de neolo- 
gismos e auto-suficiência. Convi
dado para ser cronista mundano no 
Diário Carioca, em substituição a 
Jacinto de Thormes, aceitou, com 
a condição de “resguardar” o nome 
de Sérgio: “Resolvi criar um perso
nagem mais importante do que eles 
[os demais cronistas], absoluta
mente irreverente, só para juntos 
colocá-los no ridículo”.

Em 1955, Sérgio Pprto transfe
riu-se para o jornal Última Hora, 
onde lançou a reportagem de bolso 
com as seções Dicionário Enciclo
pédico da Noite e Preta Press, uma 
“agência” alimentada por seus pró
prios leitores, que lhe enviavam 
cartas contando fatos pitorescos ou 
grotescos ocorridos em todas as 
partes do pais. Depois, ele lançaria 
as “certinnas da fototeca do La- 
lau”. O cronista Jacinto de Thor
mes escolhia todo ano “ as dez mais 
bem vestidas” para uma revista; 
Sérgio resolveu então selecionar as 
dez mais bem despidas. (Parece que 
o termo “certinha” foi criado por 
seu pai: os dois esperavam um ôni
bus quando passou uma garota de 
vestido bem justo; o pai olhou para 
Sérgio e disse: “Olha que moça 
mais certa !”)

Pouco a pouco, sua atividade foi 
aumentando. Fazia crítica de mú
sica em suas colunas e publicava 
crônicas em Manchete, Fatos e Fo
tos e M undo Ilustrado, além de em
prestar sua colaboração na Revista 
de Música Popular.

E cada vez mais sentia dificulda
des de conciliar sua intensa ativi
dade Jornalística com a função de 
bancario. Quando faltavam apenas 
oito anos para se aposentar, demi
tiu-se do Banco do Brasil.

Passou a trabalhar em casa. Das
10 horas da m anhã às 7 da noite 
escrevia incansavelmente (colunas 
de jornais, livros), traduzia peças 
teatrais e produzia programas para 
o rádio e para a televisão, que cha- 
ipava de máquina de fazer doido”. 
A noite saía para cumprir seus 
compromissos no teatro, na tevê e 
nas casas de shows.

Nunca trabalhava menos de 
doze horas por dia. Em casa, no en
tanto, sua vida era bastante simples. 
Não alimentava grandes preten
sões, além de “uma praia para ja 
neiro, uma fantasia para fevereiro, 
um conhaque para junho, um livro 
para agosto e aquele picadinho de 
todos os sábados que só a negra 
Mercedes sabia fazer, acompa
nhado de uma boa cerveja”.

Os Ponte Preta: 
um rascunho no asfalto

“ A criação de Stanislaw —  es
creveu Jorge Amado —  é uma 
grande façanha literária e resultou 
da necessidade que teve Sérgio 
Porto de um instrumento para apli-

Os livros de Sérgio/Stanislaw sempre alcançaram grande repercussão. E o público solicitava seu autógrafo.
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'T ia  Zulmira": a personagem mais severa e mais sabida dos Ponte Preta.

car seu alto moralismo, para atin
gir mais fundo com sua critica a 
sociedade absurda em que vivemos. 
Projetou-se o moralista num perso
nagem que é ao mesmo tempo a 
tese e a antítese, um Dom Quixote 
do nosso tempo e da cidade do Rio 
de Janeiro, um Dom Quixote com 
algo de rabelaisiano e ‘muito de 
Mark Twain na capacidade de hu
mor, inabitual em nossa literatura, 
humor que se alia à alta qualidade 
de um caráter brasileiro inigualá
vel.”

A respeito de Sérgio Porto, o 
criador, o escritor baiano disse: 
“Penso que não tardaremos a vê-lo 
enfrentando os continentes do ro
mance para nos dar o grande ro
mance carioca dos nossos dias, 
ainda por escrever. E quem poderá 
fazê-lo melhor do que o filho de 
Dona Dulce, nascido nesse asfalto 
e nele posto a trabalhar?”.

O romance carioca esperado por 
Jorge Amado parece não ter acon
tecido. Segundo alguns críticos, 
Stanislaw matou os sonhos de Sér
gio Porto. Além da Pequena Histó
ria do Jazz, ele escreveu somente

mais um livro “sério” com o nome 
de Sérgio Porto: O Homem ao 
Lado  (1958), que seria ampliado e 
reeditado, em 1963, com o título A  
Casa Demolida.

Enquanto isso, Stanislaw conti
nuava seu trabalho. E com a cria
ção das personagens que consti
tuem a “fina flor dos Ponte Preta” , 
ia elaborando despretensiosamente 
uma espécie de rascunho tragicô- 
mico da vida em uma cidade 
grande — talvez o romance ca
rioca que se esperava de Sérgio 
Porto.

Uma ironia 
no fim da história

Em 1961, Stanislaw publicou o 
livro Tia Zulmira e Eu, onde conta 
histórias da personagem inspirada 
em uma tia de Sérgio. Essa se
nhora, severa e muito entendida, 
“ensinou bailado a Nijinsky, relati
vidade a Einstein, psicanálise a 
Freud, automobilismo a Juan Fan- 
gio, foi técnica de basquete dos 
Globe Trotters. deu aula de tou
rada a Dominguim, explicou a

O "Crioulo Doido" foi uma das últimas criações de Stanislaw Ponte Preta.

Charlie Chaplin como se faz ci
nema e, na rebarba, ainda tempe
rou a vacina paraoD r. JonasSalk”. 
A publicação de O Primo Altami- 
rando e Elas revelou um persona
gem vindo de uma cidade onde 
sempre que nascia um filho fugia 
um pai.

Com cinco anos de idade, Alta- 
mirando acabou sendo expulso do 
jardim  da infância, por falar mal de 
São Francisco.

Depois surgiu o Rosamundo (no 
livro Rosamundo e os Outros), tão 
distraído que carregava a coleira e 
esquecia o cão. E Bonifácio Ponte 
Preta, o patriota que “ caminhava 
assobiando baixinho o hino dos 
Dragões da Independência e cum
primentava os conhecidos pergun
tando: “como vai o caro patrí
cio?”. O Dr. D ata Venia era mais 
sofisticado: dava elaborados pare
ceres sobre problemas de direito 
em rebuscada linguagem jurídica.

Em 1964, Stanislaw resolveu se
lecionar acontecimentos engraça
dos e grotescos, reunindo-os nos li-
vros F e h e a p á  1 e F e h e a p á  2  (de
acordo com o autor, abreviatura de

“Festival de Besteira que Assola o 
País”).

No trabalho, Stanislaw era in
cansável. Além da publicação de 
mais dois livros — Garoto Linha 
Dura e N a Terra do Crioulo Doido 
— , compôs ainda uma música (O 
Samba ao Crioulo Doido), que, de
vido a seu sucesso, propiciou o es
petáculo homônimo, que Sérgio re
presentou ao lado do Quarteto em 
Cy e de Oscar Castro Neves.

A irreverência de Stanislaw aca
bou cansando Sérgio, a essa altura 
um homem sofrido, que às vezes 
sentia “dores horríveis. Como um 
punhal quente, entrando no peito”.

No dia 30 de setembro de 1968, 
no Instituto Brasileiro de Cardiolo
gia, ele só teve tempo de jogar bei
jos para as enfermeiras e de reco
mendar a sua empregada: “Tunica, 
estou apajando. Vira o rosto pra lá 
que eu nao quero ver mulher cho
rando perto de mim”.

V E J A  T A M B É M :  H u m o r ;  J o  m a -

lismo; Samba.
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Portugal

SUM ÁRIO

Localização: sudoeste da Europa, na 
costa atlântica da península Ibé
rica

Limites: Espanha (N e L) e oceano 
Atlântico (S e O)

Superfície:92 082 km2 
População: 8 668 267 hab. (1970) 
Cidades principais: Lisboa (capital

-  760 150 hab. ) P orto .................
(300925), Setúbal (49 670) e 
Braga (48 735) — censo de 1970  

Idioma: português 
Religião: catolicismo

Portos principais: Lisboa e Leixões 
Aeroporto principal: Portela do Sa- 

cavém 
Rodovias: 43 426 km 
Ferrovias: 3 669 km 
Unidade monetária: escudo

Aproveitando desde cedo sua 
posição geográfica de país voltado 
para o Atlântico, a pequena nação 
portuguesa, um dos primeiros Esta
dos modernos a se formar na Eu
ropa, desenvolveu largamente sua 
vocação marítima e dedicou-se à 
conquista dos mares a partir do sé
culo XIII (formando um grande 
império colonial nos trezentos anos 
seguintes). No entanto —  tal como 
a Espanha, que também fora uma 
grande potência marítima no início 
da era moderna — , Portugal não 
teve participação significativa na 
Revolução Industrial*.

Formação histórica

Os primeiros ocupantes conheci
dos de Portugal foram os iberos*,

O domínio mouro deixou marcas na arquitetura. (Castelo da Pena, Sintra.) O mosteiro dos Jerônimos tem o estilo do glorioso período de Dom Manuel.

povo que teria vindo do norte da 
África durante o neolítico*. Mais 
tarde, entre os séculos VIII e VI 
a.C., toda a península Ibérica foi 
invadida pelos celtas*, que se mes
claram â população local, for
mando o grupo dos celtiberos. No 
auge de suas civilizações, fenícios* 
e gregos instalaram colônias no li
toral, e os cartagineses (também 
fenícios) chegaram a recrutar ho
mens da região para lutar em seus 
exércitos. Ao derrotarem Cartago 
(209 a.C.), os romanos iniciaram a 
conquista da península. Mas tive
ram de enfrentar, durante sessenta 
anos, a forte resistência de uma 
tribo de celtiberos: os lusitanos, 
que habitavam grande parte do 
atual território português. A resis
tência terminou com o assassínio 
do chefe lusitano Viriato*, em 139 
a.C. No século seguinte, os lusita
nos foram definitivamente submeti
dos por Júlio César*, que iniciou 
um a obra de colonização e romani- 
zação. Sob o reinado de Augusto*, 
entre 26 e 19 a.C., a língua e as ins
tituições rom anas foram introduzi

das de forma permanente. À roma- 
nização seguiu-se, no século II, a 
cristianização. No entanto, no sé
culo V, hordas de “bárbaros” — 
alanos, suevos e vândalos —  inva
diram também a península Ibérica, 
como a maior parte do império ro
mano. Uma invasão bárbara de 
maior importância ocorreu no sé
culo VI: a dos visigodos*, que con
seguiram a unidade política da 
península e assimilaram o cristia
nismo (o rei visieodo Ricardo con
verteu-se em 587).

Essa unidade política foi aba
lada em 711 pelo mouros* (árabes* 
e berberes) do norte da África, que 
dominaram toda a península (ex
ceto as regiões espanholas de Astú- 
rias e Galiza). Boa parte dos habi
tantes locais refugiou-se nas 
m ontanhas, de onde começou, no 
século seguinte, a luta pela Recon
quista* do território.

O condado independente

No século X , a região com
preendida pelos rios Douro e Mi-
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O rei Dom João I (à esquerda), iniciador da dinastia de Avis, e seu filho Dom Henrique impulsionaram a expansão comercial e marítima do pais.

nho começou a ser chamada de 
terra Portucalis ou Portus Calle 
(nome romano da cidade do Porto, 
na desembocadura do Douro). Fa
zia parte .do reino de Leão e Cas
tela, importante centro da luta con
tra os mouros.

Em 1095, o Rei Afonso VI 
(1042-1109) concedeu o Condado 
Portucalense a seu genro Henrique 
de Borgonha (1057-1112). Em 
1139, seu filho e sucessor, Dom 
Afonso Henriques*, o Conquista
dor, venceu os mouros na batalha 
de Campo de Ourique, declarou o 
condado independente de Leão e 
proclamou-se rei. (A independência 
seria reconhecida em 1143 por 
Afonso VII de Castela e em 1 179 
pelo papa.)

Continuando a reconquista do 
território, Dom Afonso Henriques 
entrou em Lisboa em 1147; e, em 
1249, Dom Afonso III* incorpo
rou o Algarve.

Organização do poder

Era preciso povoar as terras re
conquistadas aos mouros: o rei re
servava as melhores para si e pes
soas de sua confiança, e distribuía 
o restante às ordens militares e 
eclesiásticas, que tiveram papel im
portante na expulsão dos arabes. 
Para fixar as populações em seus 
domínios, os reis, nobres e bispos 
desenvolviam uma política bas 
tante liberal para a época: outorga 
vam leis (forais) aos burgos, conce- 
dendo-lhes formas de autogoverno, 
embora o rei se preservasse o di
reito de intervir. Assim, cidades e 
povoados organizavam-se em con
selhos e mantinham sua própria as-
semDiéia de "homens bons” (peque- A viagem de Vasco da Gama à fndia marcou o inicio do império colonial.

nos proprietários e comerciantes 
ricos), que elegia os juizes e o al- 
cajde. Nos povoados maiores, o al
caide era nomeado pelo rei.

A necessidade de atrair povoa- 
dores, concedendo-lhes imunidades 
e privilégios, e o papel importante 
que os burgueses e o povo represen
taram  na reconquista explicam por 
que Portugal teve desde o inicio 
uma organização social e política 
bastante distinta da do resto da Eu
ropa, constituindo uma sólida uni
dade política nacional (enquanto 
no resto do continente a autoridade 
continuava em grande parte dis
persa pelos numerosos feudos). Em 
Portugal formou-se rapidamente 
um campesinato livre e o pais não 
chegou a ter um verdadeiro sistema 
feudal. Os conflitos entre as autori
dades do rei e da nobreza nunca 
chegaram a destruir a unidade na
cional. O poder real era às vezes li
mitado pelas assembléias (convo
cadas pelo soberano a partir de 
1 2 1 1 ): as cortes, que agrupavam 
nobres e representantes do clero. A 
partir de 1254, as cortes reuniam 
também deputados dos conselhos, 
burgueses nos quais o rei se 
apoiava para bloquear as preten
sões dos nobres e clérigos.

A autoridade real foi definitiva
mente consolidada sob Dom Di- 
nis*, monarca que incentivou a 
vida urbana e o comércio (inclusive 
o marítimo), além de oficializar a 
língua portuguesa e fundar, em 
1291, a Universidade de Lisboa 
(transferida, em 1308, para Coim
bra). Seus sucessores continuaram 
centralizando o poder real e orien
tando a nação para o comércio
m arítim o .

Dom Fernando* I, último rei da
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dinastia de Borgonha, morreu sem 
deixar sucessores, provocando uma 
crise dinástica: sua filha única, 
Dona Beatriz, era casada com 
Dom João I (1358-1390), de Cas
tela, e as cláusulas do casamento 
impediam a anexação de Portugal 
ao reino vizinho. Duas facções se 
opunham, na crise que durou dois 
anos: uma, constituída pela no
breza da terra, interessada em for- 
tajecer seu poder, era favorável ao 
rei de Castela e à viúva do rei por
tuguês, ‘ Dona Leonor Teles 
(?-1405), então na regência; a outra 
corrente, constituída pela burguesia 
e parte da nobreza, queria garantir 
seus direitos adquiridos e agru
pou-se em torno de Dom João, 
mestre da ordem de Avis e meio-ir- 
m ão do rei morto. Em 1385, o mes
tre de Avis foi aclamado rei com 
o nome de João* I. Castela perdeu 
a questão, ao ser derrotada na ba
talha de Áljubarrota, onde os por
tugueses receberam ajuda de mer
cenários da Inglaterra. (Essa 
aliança com os ingleses foi oficiali
zada pelo Tratado de Windsor, em 
1386, e pelo casamento do novo rei 
português com a filha do duque de 
Lancaster, em 1387.)

João I distribuiu entre seus alia
dos burgueses os bens dos nobres 
que haviam fugido para Castela. A 
dinastia de Avis, que começava 
com o poder central assim refor
çado, comandaria o grande movi
mento dos descobrimentos* maríti- 
mçs, que fariam de Portugal o 
primeiro império ultramarino dos 
tempos modernos. Essas descober
tas começaram já  no reinado de 
Dom João I, incentivadas pelo tra
balho de seu filho Dom Henrique*, 
que reuniu em Sagres cartógrafos e 
navegadores experientes.

A partir da conquista de Ceuta 
(norte da África) aos muçulmanos, 
em 1415, os portugueses descobri
ram  extensos territórios e deles se 
apossaram: chegaram à ilha da 
Madeira em 1418 e aos Açores em 
1432; dobraram o cabo Bojador 
(extremidade ocidental da África) 
em 1434, ao rio do Ouro em 1436, 
ao arquipélago do Cabo Verde em 
1444, à foz do rio Congo em 1484. 
Em 1488, Bartolomeu Dias* trans
pôs o cabo da Boa Esperança, no 
extremo sul-africano; em 1498, 
Vasco da Gama* chegou à Índia, 
costeando a África; e em 1500, Pe
dro Álvares Cabral* descobriu o 
Brasil.

A posse desses territórios foi ga
rantida pelo Tratado de Tordesi- 
Ihas*, assinado com a Espanha no 
reinado de Dom João* II. O acordo 
baseava-se num meridiano traçado 
370 léguas a oeste de Cabo Verde: 
as terras descobertas a leste dessa 
linha divisória caberiam a Portu
gal, e as a oeste, á Espanha.

No início do século XVI, Portu
gal estabelecera feitorias ao longo 
das costas da África e do Malabar, 
e dominava Ormuz (na,entrada do 
golfo Pérsico), Goa (índia) e a 
península de M álaca (sudeste asiá
tico). Nessa época, o rei Dom Ma
nuel* I acrescentou ao título de “rei 
de Portugal e Algarves” o de “se
nhor da conquista, navegação e co
mércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e 
índia”.. Sob o reinado de Dom 
João* III, o império expandiu-se 
a in d a  p a ra  a  Á s ia  c a  O c ca n ia  (M u- Dlogo cao atinge o Congo e planta o marco lusitano. Cenas semelhantes ocorreram em toda a costa africana
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.lucas, Celebes, Bornéu, Timor, Ma
cau). Era o apogeu.

Crise e domínio espanhol

Depois de ter alcançado o ponto 
máximo de sua expansão e de seu 
poder, o império português foi de
clinando, principalmente por falta 
de infra-estrutura para sustentar 
tão vastos domínios. Os empresá
rios burgueses não tinham numero 
ou força suficiente para continuar 
o controle da expansão, que fora 
essencialmente um empreendi
mento estatal (o monopólio das es
peciarias, por exemplo, era exer
cido por uma empresa do Estado, 
a Casa da índia e da Guiné). E o 
Estado, enfrentando uma escassez 
permanente de capitais para a ma
nutenção do império, foi obrigado 
a apelar para os estrangeiros; as
sim, grande parte da produção ul
tram arina passou para a mão de in
gleses e holandeses.

Corrupjão administrativa e cer
tas decisões do governo também 
contribuíram para  apressar o co
lapso do império. Ao expulsar os 
judeus não convertidos, em 1497, 
Dom Manuel privou o país de fi
nancistas e comerciantes que iriam 
colocar seus capitais a serviço da 
Holanda. Instalada em 1536, a In
quisição* acentuou a evasão dos 
capitais. Em 1525, Dom João III 
decidiu só convocar as cortes a 
cada dez anos, política absolutista 
que neutralizava a autonomia mu
nicipal (uma das bases da forma
ção do Estado português). Os cam 
pos se despovoavam, os preços dos 
alimentos subiam e não se estimu
lava a produção de bens manufatu
rados, pois o país, com excesso de 
dinheiro proveniente do comércio, 
preferia importá-los. O grande de
sastre ocorreu em 1578, quando 
Dom Sebastião* (único sucessor de 
Dom João III), obcecado por mitos 
de cavalaria*, empreendeu uma 
cruzada suicida contra os muçul
manos, à frente de 18 0 0 0  homens: 
foram massacrados na batalha de 
Alcácer-Quibir, na qual o próprio 
soberano desapareceu. O resultado 
disso foi uma crise dinástica que 
culminou com a perda da indepen
dência nacional por sessenta anos 
(1580/1640).

A dinastia de Avis ainda sobre
viveu precariamente por dois anos, 
com a subida ao poder do tio de 
Dom Sebastião, o cardeal Dom 
Henrique, que morreu em 1580. 
Entre os pretendentes ao trono por
tuguês apresentou-se o rei Filipe*
II da Espanha (neto de Dom M a
nuel I), que no mesmo ano mandou 
Fernando Álvarez de Toledo 
(1507-1582), duque de Alba, para 
ocupar Portugal. A resistência foi 
pequena. No ano seguinte, foi acla
mado rei (Filipe I) pelas cortes reu
nidas em Tomar, prometendo que 
a reunião das duas monarquias pre
servaria as liberdades e os privilé
gios portugueses.

Mas as promessas não foram 
cumpridas: a alta administração 
portuguesa passou para as mãos de 
espanhóis ou pessoas de sua con
fiança. Portugal sofreu ainda as 
conseqüências da  guerra da Espa
nha com a Holanda e a Inglaterra 
(de 1585 a 1630) e foi obrigado, em 
1600, a fechar os portos aos navios

holandeses. Isso levou à criação 
pela Holanda, em 1602, da Com 
panhia das índias Orientais, que 
suplantaria Portugal no comércio 
de especiarias do Oriente. Os ho
landeses tomaram Ormuz em 1622, 
atacaram a Bahia em 1624, ocupa
ram Olinda, Recife, Ceilão e Mom- 
baça em 1630, e Arguim em 1638.

As revoltas contra a dominação 
espanhola começaram a estrutu
rar-se em Portugal em 1634. Em 
1640, a conspiração conseguiu o 
apoio formal do duque de Bra
gança, e, a 1 .° de dezembro desse 
ano, uma revolução eclodiu em 
Lisboa, depondo o domínio espa

nhol: o duque de Bragança, acla
mado rei como Dom João* IV, em
penhou-se em assegurar o reconhe
cimento e o apoio das grandes 
potências européias. Depois de 
uma longa guerra, a Espanha reco
nheceu a independência em 1668.

No cômputo final, embora tendo 
expulso os holandeses do Brasil, 
Portugal perdera a maior parte de 
suas possessões no oceano Índico, 
na Arábia e no golfo Pérsico. Para 
manter o que lhe restava, diante da 
ameaça espanhola sempre presente, 
fez grandes concessões às potên
c ia s  e u ro p é ia s , p rin c ip a lm e n te  à  In
glaterra. Em 1659, Catarina de

Bragança (1638-1705) casou-se 
com Carlos II (1630-1685) da In
glaterra e levou como dote Tânger, 
Ceilão e Bombaim, além de ele
vada soma em dinheiro. Em 1661, 
pelo tratado de paz com a Ho
landa, Portugal obrigou-se a pagar
4 milhões de cruzados.

Riqueza e revolução

O comércio com os produtos das 
colônias continuava produzindo a 
maior parte dos rendimentos da co
roa: atraía a Lisboa as embarca
çõ e s  e s tran g e ira s  e to rn a v a  a 
moeda abundante e estável, o que
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permitia um saldo favorável na ba
lança comercial. Em fins do século 
XVII (1661/95), somou-se a isso 
um breve surto industrial, favore
cido pelas doutrinas econômicas do 
mercantilismo*. Essa fase foi curta, 
pois a descoberta de ouro no Brasil 
(1693/95) fez com que o excesso de 
dinheiro, cobrindo quaisquer defi- 
cits da balança de pagamentos, per
mitisse a importação de manufatu
rados. A tentativa de estabelecer 
manufaturas no país frustrou-se, 
em 1703, com o Tratado de Met- 
huen, que ligaria fortemente a eco
nomia portuguesa à inglesa. Pelo 
tratado, em troca da preferência in
glesa na importação de vinhos e 
azeites, Portugal obrigava-se a im
portar as manufaturas da Ingla
terra. A balança comercial, sempre 
favorável aos ingleses, era equili
brada com o ouro obtido nas varias 
colônias.

A dependência econômica em re
lação à Inglaterra foi bastante ate
nuada durante o reinado de Dom 
José* I, de 1750 a 1777. Seu minis
tro, o marquês de Pombal*, em
preendeu uma série de reformas 
que incluíam a limitação dos privi
légios ingleses, a criação de gran
des companhias de monopólio para 
agricultura, pesca e especiarias, o 
incentivo ao estabelecimento de in
dústrias e a adoção de proteções 
aduaneiras para os produtos nacio
nais (o que contrariava o Tratado 
de Methuen).

Mas muitas das medidas de 
Pombal causaram a oposição de 
facções do poder e, em 1777, já  no 
reinado de Dona Maria* I, ele foi 
afastado.

No início do século XIX, Portu
gal recusou-se a aplicar o bloqueio 
continental ordenado por Napoleão 
contra os navios ingleses; e sofreu, 
em 1807, a primeira invasão fran
cesa, comandada por Andoche Ju- 
not (1771-1813). O ataque motivou 
o embarque apressado da família 
real para o Brasil. O príncipe re
gente Dom João (a mãe, Dona Ma
ria I, enlouquecera em 1792) per
maneceu na cidade do Rio de 
Janeiro, tornando-o sede do go
verno e elevando o Brasil, em 1815, 
à categoria de reino unido ao de 
Portugal e Algarves.

Em 1809 e 18 10, novas invasões 
francesas em Portugal foram repe
lidas por tropas luso-britânicas. 
Em 1811, os franceses foram total
mente expulsos, mas Dom João 
permaneceu no Brasil. A adminis
tração do território metropolitano 
sofria forte influência do embaixa
dor inglês em Lisboa, William Carr 
Beresford, Lorde Beresford 
(1768-1854). Essa intromissão pro
vocou grande desagrado e a forma
ção de dois partidos: um anglófilo 
e outro de tendência liberal, lide
rado por Gomes Freire de Andrade 
(1757-1818) — que foi executado 
por Lorde Beresford.

A repressão inglesa fez crescer o 
movimento liberal em favor de uma 
monarquia constitucional: a revo
lução do Porto eclodiu em agosto 
de 1820 e alastrou-se rapidamente. 
Em conseqüência, os ingleses fo
ram expulsos do país e exigiu-se a 
volta do rei.

Dom João* VI retornou no ano 
seg u in te , em  1822 . y o tp u -se  u m a
constituição que instituía sufrágio

No inicio do século XIX. os ingleses ajudaram na expulsão das tropas napoleônicas que invadiram Portugal.

Evitando essa guerra. Dom João mudou-se para o Brasil com a família real.

universal direto (exceto para mu
lheres, religiosos e analfabetos) 
para os cargos eletivos, liberdade 
de imprensa e uma câm ara única 
(as cortes) com poderes de votar as 
leis e o orçamento do Estado.

Em 1822 as cortes perderam o 
controle sobre o Brasil, cuja inde
pendência foi proclamada pelo 
príncipe regente Dom Pedro (de
pois Dom Pedro* I do Brasil), a 7 
de setembro.

Em 1823, o príncipe Dom Mi
guel* comandou em Portugal uma 
reação dos absolutistas ao governo 
liberal, mas fracassou e foi exilado 
no ano seguinte. Com a morte de 
Dom João VI em 1826, o Conselho 
de Regência escolheu Dom Pedro

Êara sucedê-lo; o imperador do 
rasil, no entanto, abdicou em fa

vor da filha M aria da Glória (de
pois Maria* II), nomeou Dom Mi
guel para tutor e regente e outorgou 
a Constituição que se tornaria o 
texto fundamental da história polí
tica portuguesa do século XIX. A 
carta  previa um quarto poder, o 
moderador, exercido pelo rei e que 
lhe dava o direito de veto sobre as 
leis votadas por duas câmaras 
(uma de deputados eleitos e outra 
de pares nomeados pelo rei).

Em 1828, o regente Dom Miguel 
aboliu a carta e restabeleceu o ab
solutismo*. Os liberais agrupa
ram-se sob a liderança de Dom Pe
dro, que em 1831 abdicou do trono 
brasileiro em favor do filho (Dom 
Pedro* II do Brasil) e voltou a Por
tugal, empreendendo uma guerra 
contra o irmão.

Em 1832, os liberais ocuparam 
o Porto e, dois anos depois, tom a
ram o poder, levando Dom Miguel 
a novo exílio. Dom Pedro repos a 
filh a  nu  tro n o  c c o lo c o u  cm  vigor 
a carta de 1826.



Regeneração e república

De 1836 a 1851, o país foi aba
lado por graves conflitos, que che
garam à guerra civil entre os cartis- 
tas (os grandes proprietários e a 
alta burguesia comercial, que dese
javam  o livre comércio e um poder 
real forte) e os progressistas (clas
ses médias, pequena burguesia co
mercial e industrial, favoráveis ao 
protecionismo econômico e ao res
tabelecimento da constituição libe
ral de 1822).

Em 185 1, uma revolta militar le
vou ao poder o cartista Saldanha 
da Gama (1790-1876), que capita
lizou o apoio de conservadores e li- 
berais em tom o da idéia de “rege
neração” e de “ rotativismo 
político” : para manter a paz in
terna, os dois partidos fortes — re
generador e progressista — se al
ternariam no poder até 1890. O 
programa da Regeneração incluiu 
o início de um movimento de in
dustrialização, construção de estra
das de ferro e rodagem, e promo
ção do ensino técnico.

No reinado de Luís I, de 1861 a 
189l,_desenvolveu-se ainda a colo
nização sistemática das possessões 
africanas. Houve mesmo uma ten
tativa de se juntar Angola a Mo
çambique. Esse plano frustrou-se 
no Congresso de Berlim (1885), de
vido à oposição da Inglaterra, que 
atribuía para si o domínio da re
gião do Cabo ao rio Zaire (Congo). 
Ao fazer nova incursão na zona 
disputada, em 1889, Portugal rece
beu da Inglaterra uma intimação de 
retirada. E obedeceu. O incidente 
fez crescer a propaganda dos repu
blicanos, que acusavam a monar
quia de fraqueza. Ao mesmo 
tempo, cresciam os movimentos so
cialista e anarquista.,

A pressão republicana (que che
gou a uma tentativa de derrubar a 
monarquia em 1891), dividiu os 
partidos, tornando impossível a so
brevivência do sistema rotativo. 
Em 1908, o rei Dom Carlos 
(1863-1908) e o príncipe herdeiro 
foram mortos num atentado. O su
cessor, Dom Manuel* II, tentou 
formar um governo de união nacio
nal (excluindo os republicanos), 
m as não teve sucesso.

Em 1910, os republicanos vence
ram as eleições, organizaram uma 
rebelião em Lisboa e, a 5 de outu
bro, era proclamada a República.

O governo republicano provisó
rio (Teófilo Braga, Antônio José de 
Almeida e Afonso Costa) começou 
confiscando os bens da Igreja, su
primindo as ordens religiosas e 
reorganizando o aparelho estatal. 
Entre suas medidas populares esta
vam a diminuição de impostos, o 
estabelecimento de créditos agríco
las, o direito de greve e a liberdade 
de imprensa. Uma assembléia 
constituinte votou a carta republi
cana, a 21 de agosto de 1911, e ele
geu o primeiro presidente, Manuel 
de Arriaga (1842-1917).

Logo recomeçaram as lutas par
tidárias; o regime não encontrava 
estabilidade. De 1910 a 1926, 
houve dezesseis golpes de Estado, 
e o país chegou a uma difícil situa
ção financeira: a dívida externa 
atingia 53,5% do orçamento estatal 
era 1920; e o déficit na balança de 
pagamentos, agravado pelo fuga de
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O assassínio do Rei D. Carlos I, em 1908, marcou a intensificação da luta pela proclamação da república.

De 1932 a 1968 Salazar manteve-se no poder como primeiro-ministro

capitais, causou uma inflação que 
aumentou os preços em onze vezes 
de 1916 a 1924.

Enquanto a CG T (Confederação 
Geral do Trabalho, criada em 
1919) conclamava seus associados 
à greve, desenvolvia-se um movi
mento que pretendia o estabeleci
mento de um regime forte, fundado 
nos princípios do corporativismo*. 
Esse seria o ponto de partida para 
a doutrina do futuro “ Estado 
novo” português.

O período salazarista

Em fevereiro de 1926, os autores 
de um golpe de Estado chefiado 
pelo general Gomes da Costa 
(1863-1929) reafirmaram a necessi
dade de estabelecer um regime 
forte, que se implantou no ano se
guinte, depois do fracasso de uma 
rebelião republicana e do exílio dos 
líderes da oposição.

O general Antônio Oscar Fra
goso Carmona (1869-1951), desig
nado presidente em 1928, convidou 
o professor de economia política 
Antônio de Oliveira Salazar* para 
ministro das Finanças. Salazar, 
que recebeu sucessivamente do pre
sidente os cargos de ministro das 
Colônias (1930) e presidente do 
Conselho (primeiro-ministro, em 
1932), em 1936 acumulou a função 
de ministro dos Negócios Estran
geiros e conservou-se como a auto
ridade de maior poder até 1968.

Em 1933, uma nova constituição 
implantou definitivamente o “ Es
tado novo”, sob moldes corporati- 
vistas e protecionistas. Suprimi
ram-se os partidos políticos (exceto 
a União Nacional) e instituiu-se um 
parlamento bicameral formado por 
uma assembléia nacional (deputa
dos eleitos) e uma câm ara corpora-
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O Gen. Splnola (centro) na cerimônia de formação de seu gabinete provisório.

tiva (representantes das corpora
ções e localidades). O presidente, 
eleito a cada sete anos, escolheria
o presidente do Conselho (primei
ro-ministro), -que organizaria o mi
nistério.

As greves foram proibidas. Esta
beleceu-se uma organização traba
lhista baseada nas corporações 
(uma para cada tipo de atividade), 

ue reuniam representantes de sin- 
icatos nacionais integrados e de 

grêmios patronais.
As finanças públicas foram res

tauradas em 1930 e a moeda recu
perada. O país manteve-se oficial
mente neutro na Segunda* Guerra 
Mundial (havia participado da Pri
meira* Guerra, como aliado da 
Grã-Bretanha), apesar de ter ce
dido bases aos aliados em 1943. 
Em 1945, permitiu-se (embora com 
algumas restrições) a candidatura 
de grupos de oposição nas eleições 
e iniciou-se uma política de incen
tivo à indústria. Em 1949, Portugal 
entrou para a OTAN (Organizaçao 
do Tratado do Atlântico Norte) e 
cedeu bases militares aos Estados 
Unidos nos Açores.

Após a morte do general C ar
mona (1951), foi eleito presidente o 
general Francisco Higino Craveiro 
Lopes (1894-1963), sob cuja admi
nistração o país foi admitido na 
ONU (1955). Na eleições de 1958, 
a oposição conduzida pelo general 
Humberto Delgado (1906-1965) 
buscou o apoio de trabalhadores e 
estudantes e obteve 27% dos votos. 
Nesse ano, Américo Tomás foi 
eleito presidente. Salazar continuou 
detendo o poder executivo, como 
primeiro-ministro.

Dificuldades no ultramar

A partir de 1961, Lisboa viu sua 
presença territorial na África e na 
Ásia ser contestada por movimen
tos de afirmação nacionalista. En
quanto tropas da jovem república 
indiana ocupavam Damão, Diu e 
G oa (possessões portuguesas en
cravadas em sua costa oriental), a 
inquietação emancipacionista agi
tava Angola, Moçambique e 
Guiné. O governo decidiu então re
forçar suas posições militares nes
ses territórios, iniciando um es
forço financeiro considerável para 
mantê-los: em 1967, as despesas 
militares consumiam 40% do orça
mento português.

Ao mesmo tempo, oposicionistas 
metropolitanos decidiram-se por 
ações espetaculares, como a cap
tura em alto mar do transatlântico 
“Santa M aria” e uma tentativa de 
levante militar em Beja (1962). Em 
1965, Américo Tomas foi reeleito 
indiretamente, de acordo com a 
emenda constitucional de 1959, 
que modificou o sistema de eleição 
presidencial.

Vítima de um derrame cerebral, 
Salazar foi afastado em 1968 do 
poder, que exercera durante quase 
quarenta anos, e substituído pelo 
professor Marcelo Caetano 
(1906- ). O novo primeiro-mi
nistro tomou medidas interpretadas 
como sinais de abertura do regime: 
concessão do voto às mulheres, re
laxamento da censura à imprensa e 
a permissão da volta de líderes exi
lados. M as a oposição continuou 
sem acesso ao rádio e à televisão

na campanha eleitoral de 1969, 
uando a União Nacional alcançou 
8 % dos votos.

Problemas internos levaram à 
proclamação do “ estado de subver
são” (com limites às garantias indi
viduais) em 1971 e à promulgação 
de uma lei de imprensa em 1972.

25 de abril

Paralelamente à adoção dessas 
medidas repressivas na metrópole, 
recrudescia nas colônias africanas 
a luta armada pela libertação na
cional. N a tentativa de liquidar os 
movimentos insurrecionais, o go
verno português mobilizava, cada 
vez mais, vultosos recursos, acarre
tando graves conseqüências para a 
economia do país. Também o re
crutamento obrigatório de jovens 
portugueses para combater na 
África, o número crescente de mu
tilados de guerra e as freqüentes 
notícias sobre massacres de popu
lações civis negras por tropas por
tuguesas contribuíram decisiva
mente para criar no interior da 
sociedade portuguesa uma firme

reação à guerra colonial. Ao 
mesmo tempo, todas essas questões 
eram intensamente exploradas pe
los diversos grupos políticos de 
oposição que atuavam clandestina
mente e no exílio, fazendo crescer, 
em nível internacional, a solidarie
dade aos movimentos africanos de 
libertação, bem como a repulsa ao 
regime salazarista, renovado no go
verno de Marcelo Caetano.

Na ausência de canais institucio
nais p a ra  manifestar essas diversas 
tendências políticas, aos poucos 
elas foram ganhando ressonância 
no interior das Forças Armadas 
portuguesas. Nesse sentido, a par
tir de 1973 começa a tomar vulto 
entre a jovem oficialidade —  que 
sentia de maneira mais concreta os 
efeitos da guerra colonial —  um 
movimento de tendências democrá
ticas e populares, conhecido mais 
tarde como MFA (Movimento das 
Forças Armadas).

Depois de conseguir a adesão de 
alguns representantes da alta hie
rarquia militar (generais Spinola e 
Costa Gomes), os integrantes do 
M FA  desencadearam no dia 25 de

abril de 1974 um golpe militar con
tra o antigo regime, encontrando 
profunda ressonancia popular.

Com a derrocada de Marcelo 
Caetano, formou-se um governo 
provisório, tendo como presidente 
da República o general Antônio 
Spinola — ex-governador da 
Guiné e ex-chefe do Estado Maior 
do Exército; por discordar do pro
cesso de descolonização do Go
verno Provisório, Spinola foi afas
tado da presidência e, a 30 de 
setembro, substituído pelo general 
Francisco da Costa Gomes. Objeti
vando resolver prioritariamente o 
problema africano, Portugal reco
nheceu, no dia 1 0  de setembro de
1974, a independência da Guiné- 
Bissau e, no decorrer de 1975, ofi
cializou a independência das colô
nias de Moçambique, Cabo Verde, 
São Tomé e Angola.

Internamente concedeu-se uma 
ampla anistia política aos acusados 
de crime contra o Estado, dissol
veu-se a polícia política (PIDE) e 
foi suspensa a censura à imprensa.

No plano econômico, o Governo 
Provisorio procurou adotar uma 
política que favorecesse os traba
lhadores, estatizOu os setores bási
cos da economia, como bancos, hi
drelétricas, siderúrgicas, estaleiros, 
etc.

Numa perspectiva mais ampla, 
várias correntes políticas colocam 
na ordem do dia a necessidade de 
se.edificar uma sociedade socialista 
em Portugal.

A radicalização para a esquerda 
acentuou-se apos a tentativa de um 
golpe de Estado, de tendências con
servadoras, liderada pelo ex-presi- 
dente Spinola, a 11 de março de
1975. A partir dai cresceu conside
ravelmente a influência do P_artido 
Comunista, liderado por Álvaro 
Cunhal, no interior do Governo 
Provisório. Essa situação perdurou 
até a queda do primeiro-ministro 
general Vasco Gonçalves, a 29 de 
agosto de 1975, quando os princi
pais cargos do Governo foram ocu
pados por membros do Partido So
cialista e Partido Popular Demo
crático, os mais votados nas elei
ções à Ássembléia Constituinte.

A econom ia

Em 1971, Portugal tinha a mais 
baixa renda per capita da Europa 
ocidental (612 dólares). Embora, a 
partir do fim da Segunda Guerra 
Mundial, o país tenha intensificado 
a industrialização, sua economia é 
fortemente dependente de ativida
des primárias —  agricultura, pesca 
e extração vegetal — , que consti
tuem o suporte básico da indústria.

No período 1930/45, a política 
econômica do governo Salazar ca- 
raterizou-se pelo esforço em man
ter o equilíbrio orçamentário, con
ter a inflação e promover uma 
gestão cuidadosa dos meios (ouro 
e dinheiro) resultantes do comércio 
de guerra. Impedindo o país de im
portar muitos manufaturados, a 
guerra estimulou um desenvolvi
mento industrial dirigido à substi
tuição de importações. Encerrado o 
conflito mundial, o governo adotou 
uma política protecionista para as 
indústrias nacionais e, a partir de 
1953, instituiu os “planos de fo
mento” industrial, estimulandoApós uma longa clandestinidade, o PC portuguSs emergiu como força popular.
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grandes investimentos. Mas, dada a 
estreiteza do mercado interno (no 
qual se baseava o surto industrial), 
adotou-se também um regime de 
condicionamento industrial, exigin 
do se autorização prévia para a 
maioria dos investimentos, de 
modo a evitar a proliferação de fá
bricas no mesmo ramo.

Os excedentes da balança de pa
gamentos, verificados durante a 
guerra e que se haviam prolongado 
por toda a década de 1950 (princi
palmente devido à exportação do 
café africano), não foram ampla
mente utilizados p a ra  financiar a 
importação de maquinas e equipa
mentos que elevassem o poder 
competitivo dos produtos portu
gueses. p  esforço para a manuten
ção da Africa portuguesa (que con
sumia cerca de 40% do orçamento 
nacionaj), conjugado a outros fato
res (emigração, escassez de mão- 
de-obra, etc.), contribuiu para a 
crise da economia.

Em 1960, começou uma fase de 
maiores dificuldades para a agri
cultura, devido ao obsoletismo dos 
métodos (causa de baixa produtivi
dade), à contenção de preços e à 
crise de mão-de-obra. A falta de 
trabalhadores motivou aumentos 
dos salários rurais e dos preços en
tre 1958 e 1972.

Da antiga estabilidade monetá
ria (de 1949 a 1963 o índice de pre
ços crescera apenas 19%), o país 
passou para uma fase de inflação 
(12% ao ano em 1964 e nos anos 
seguintes). Entre os fatores infla
cionários, destacam-se os gastos 
dos turistas ( 6  milhões de escudos 
em 1971) e as remessas dos emi
grantes (14 milhões de escudos no 
mesmo ano), que criam uma circu
lação monetária excessiva para a 
capacidade produtiva do pais, em
bora permitam superar o déficit da 
balança comercial (em 1970, as im
portações atingiram 45,5 milhões 
de escudos e as exportações apenas 
27,3 milhões).

Uma lei de 1965 aboliu o longo 
período de protecionismo, permi
tindo a “importação” de empresas 
de tecnologia avançada, com facili
dades para remessa de lucros e 
atrativas isenções fiscais. Desse 
modo, os investimentos estrangei
ros cresceram 91% só em 1971.

A participação da indústria no 
produto nacional tem aumentado 
bastante e chegou a 46% em 1968, 
embora ainda fosse essencialmente 
voltada para a produção de bens de 
consumo: as indústrias mais desen
volvidas eram as ligadas a ativida
des primárias, como as de pescado 
(que alcançou elevados índices de 
produtividade), de transformação 
de azeite e vinho, e a construção de 
embarcações para a pesca., A in
dústria textil, embora use basica
mente matéria-prima importada, 
era a maior do país em 1968, em-

Íiregando mais de 1 0 0  0 0 0  traba- 
hadores. Os estímulos industriais e 

o reforço do potencial energético 
vêm permitindo o desenvolvimento 
de indústrias químicas de cimento, 
siderúrgicas, naval e de equipamen
tos. A agricultura tem tido sua par
ticipação reduzida no produto na
cional (de 33% em 1953 para ape
nas 20% em 1968, em bor# 
ocupasse cerca de 40% da mão-de- 
obra, neste ano).

A origem de Lisboa perde-se na Antiguidade. Para os romanos, seu fundador fora o herói mitológico Ulisses.

O velho casario 6 um dos atrativos turísticos da capital portuguesa.

As condições naturais do solo 
em geral não são consideradas 
boas e cerca de 13% do território 
não oferece condições para a agri
cultura. Ao norte, predominam os 
minifúndios, junto a várias formas 
de arrendamento de pequenas pro
priedades. Ao sul, grandes latifún
dios praticam agricultura exten
siva. No centro do país há maior 
número de propriedades médias, 
que praticam uma lavoura de bom 
rendimento. O programa de meca
nização, introduzido em 1968, teve 
pouco resultado no norte, de topo
grafia muito acidentada, enquanto 
no sul ocorria o contrário.

As principais atividades agríco
las do país são as culturas da uva 
e da  oliveira, para a produção e ex
portação de vinho e azeite. A pro
dução de tomate ganhou importân
cia na década de 1960, chegando a 
127 000 toneladas em 1968. Entre 
as culturas destinadas ao abasteci
mento interno, sobressaem trigo 
(embora insuficiente para o con
sumo nacional), milho, centeio, 
aveia e batata. Na atividade pecuá
ria, de menor importância, desta
ca-se a criação de ovinos e capri
nos, nas regiões serranas.

A extraçao vegetal é bastante de
senvolvida e estã vinculada à ex
portação. As produções de cortiça 
(Portugal era o maior produtor 
mundial em 1968) e madeira são as 
principais.

A pesca tem grande importância 
na economia portuguesa, sendo res
ponsável por um quinto das expor
tações (1968) e empregando direta
mente mais de 50 000 pessoas. 
Destacam-se sobretudo a pesca de 
sardinha (que fornece a maior parte 
da produção consumida pelas in
dústrias de conserva), bacalhau, 
atum e baleia.

O comércio exterior tem relevân
cia especial: o coeficiente de expor
tações em 1968 chegava à alta taxa
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de 28% sobre o produto nacional. 
O país depende em grande parte da 
importaçao, principalmente em 
equipamentos e maquinaria, com
bustíveis e certas matérias-primas, 
além de alguns bens de consumo 
não duráveis (como trigo e carne). 
A exportação é constituída basica
mente de produtos primários: vi
nho, azeite, pescado, cortiça, ma
deiras e açúcar das ilhas atlânti
cas). Também tem importância a 
exportação de tecidos de algodão.

A Inglaterra continua a ser o 
país de maior comércio com Portu
gal, posição que vem ocupando 
desde o Tratado de Methuen (apon
tado por muitos como a origem do 
atraso industrial português). Se
guem-se a Alemanha Ocidental, os 
Estados Unidos, a França e o Ira
que (este, por causa das importa
ções de petróleo).

Os campos despovoados

O crescimento populacional, as 
precárias condições de vida em cer-

"Capital do norte". Porto é o segundo núcleo urbano e econômico do país.

tas regiões e a necessidade de ocu
pação dos territórios ultramarinos 
sempre estimularam a emigração 
dos portugueses. Ela intensificou-se 
no período de 1860 a 1940, 
quando, só da província do Minho 
(a mais povoada), saíram cerca de 
1 2 0 0  0 0 0  pessoas, a maioria delas 
para o Brasil.

Depois de 1963, as correntes mi
gratórias desviaram-se do Brasil, 
da América do Norte e dos territó
rios africanos para países europeus 
(principalmente^ França e Alema
nha) onde a mão-de-obra não qua
lificada era muito bem remune
rada.

O governo tentou restringir essa 
evasão crescente (originária sobre
tudo de Trás-os-Montes e Alentejo) 
em meados da década de 1960, fi
xando a taxa de emigração em 
5 000 escudos — quantia conside
rável para quem procura melhores 
condições de vida. Mas, em conse
qüência, o movimento passou a ser 
feito clandestinamente. As autori
dades calculavam que a emigração

se estabilizasse em torno de 27 000 
pessoas por ano (os dados eram de 
80 000), mas, só em 1965, a 
França e a Alemanha receberam 
72 000 emigrantes portugueses. Em 
toda a década de 1960, um total de 
800 0 0 0  pessoas abandonou o 
país, causando séria escassez de 
mão-de-obra, especialmente no 
campo (a populaçao agrícola dimi
nuiu de 42% para 34% de 1965 a 
1969). A população de treze dos 
dezoito distritos portugueses dimi
nuiu de 168 956 habitantes nessa 
década.

Apesar dos esforços de indus
trialização, o interior sofre um 
crescente despovoamento com as 
migrações permanentes, que tam 
bém se dirigem para o litoral. Os 
distritos de Lisboa e Porto concen
travam um terço da população do 
país em 1970.

Também costumam ocorrer mi
grações sazonais no interior, liga
das principalmente às colheitas de
tr ig o  no  A len te jo , uva  no  D o u ro  e
arroz na foz do Sado.

O país por regiões

O território português é cercado 
de montanhas a norte, sul e leste. 
As elevações, concentradas ao 
norte do rio Tejo, no extremo sul 
e na  fronteira espanhola, diminuem 
de altitude ao afastar-se da Meseta 
espanhola. A maioria dos rios (en
tre os quais se destacam Tejo, 
Douro, Guadiana, Minho e Mon
dego) segue essa direção.

A proximidade do mar e a con
centração das montanhas no norte 
influenciam o clima, úmido e mo
derado ao norte, seco e semitropi- 
cal ao sul. Variações de relevo, 
clima e povoação formam regiões 
pequenas mas bem caracterizadas, 
que coincidem com a divisão do 
país em províncias:

M INHO — É a região do ex
tremo norte, com clima bastante 
úmido (3 000 milímetros anuais de 
chuvas), relevo de colinas e monta- 
n h a s  g ra n ític a s , e  u m a  d a s  p o p u la
ções mais densas do pais (400
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hab/km 2). Predominam as peque 
nas propriedades agrícolas, em re 
gime de policultura. Cultivam-se 
milho, feijão, batata, melão, abó
bora, citricas, forrageiras e — 
como em todo o país — oliveiras 
(para a produção de azeite) e uvas 
(para o vinho verde, especialidade 
da região). A vegetação, principal
mente de castanheiros, carvalhos, 
tojos e pinheiros, é abundante.

Os núcleos urbanos mais impor
tantes da região são Braga e Gui
marães. O primeiro, de origem ro
mana, é centro religioso e produtor 
de caiçados, couros, velas, sinos e 
fogos de artifício. Guimarães, pri
meira capital do país e cidade natal 
do primeiro rei (Dom Afonso Hen- 
riques, cujo castelo ainda se con 
serva), tem fiações, tecçlagens, fá
bricas de ferramentas, utensílios 
metálicos e curtumes.

TRÁS-OS-MONTES E ALTO 
DOURO —  Situada a nordeste, é 
uma das regiões menos desenvolvi 
das do país, embora o subsolo te 
nha importantes reservas de cobre, 
estanho, ouro e prata. O relevo aci
dentado (muito montanhoso) obri
gou a população a estabelecer-se 
em aldeias isoladas e a dedicar-se 
à agricultura, principalmente de 
uvas (para os vinhos tipo porto e 
maduro), em terraços (plataformas 
escavadas nas vertentes). Os solos 
férteis estão nos trechos mais eleva
dos dos planaltos, ocupados por 
plantações de centeio e batata. Cul- 
tivam-se ainda trigo e milho. Os 
terrenos pobres das_ montanhas ser
vem para a criação extensiva de 
ovinos. Nos vales, densamente po
voados, a produção agrícola é bas
tante diversificada. A nordeste es
tão as “terras frias”, .micro-região 
climática que apresenta invernos 
muito rigorosos.

A capital da província é a histó
rica Bragança, várias vezes arra
sada e reconstruída, onde se con
serva o castelo dos duques que 
deram origem à dinastia real que 
tomou o nome da região.

DOURO LITORAL — Fica ao
sul do Minho, junto ao mar. Tem 
clima bastante úmido (3 000 mm 
anuais) e atividade agrícola carac
terizada pela policultura intensiva, 
que atende às necessidades do im
portante núcleo urbano do Porto, a 

capital do norte” .
A cidade do Porto — onde se 

conservam ruínas do núcleo fortifi
cado romano de Portus Calle — 
desenvolveu-se inicialmente em 
torno do porto fluvial do Douro, 
que já  não serve para navios de 
grande calado (devido aos bancos 
de areia acumulados na foz). As 
operações portuárias do norte por
tuguês foram transferidas para o 
porto artificial de Leixões, a pou
cos quilômetros da cidade. Com o 
desenvolvimento do comércio e da 
indústria do país, Porto cresceu em 
direção ao norte. Concentra as em
presas de industrialização e comér
cio do “ vinho do porto”, que é 
transportado pelo Douro desde as 
fontes produtoras do interior.

Também são importantes na  re
gião as atividades de extração mi 
neral (carvão, chumbo, estanho, 
cobre, antimônio, cobalto, níquel e 
mercúrio) e de pesca (Matosinhos,

cidade vizinha ao Porto, é o maior 
centro nacional de exploração e in
dustrialização de pescado). O car
vão, encontrado em ricas jazidas 
nos arredores do Porto, é aprovei
tado na produção de energia para 
as indústrias locais.

BEIRA ALTA —  Situada a su
deste do Douro, junto à Espanha, 
essa província é dominada pelas 
cadeias de montanhas mais altas 
do país: as serras da Estrela (que 
têm o ponto mais alto de Portugal: 
1 9 9 J m), Montemuro, São Macá- 
rio, Gralheira, Caramullo e Bu- 
çaco.
_ As atividades da população es

tão ligadas à movimentação do re
levo, responsável por paisagens va 
riadas. No vale do Douro, de 
verões intensos e secos, cultivam-se 
milho e batata; nas encostas, exten
sas vinhas para produção de vinho 
tipo porto. Na zona do rio Dão, 
predominam videiras para vinho 
tipo maduro. Nos solos mais po
bres dos planaltos, cultiva-se cen
teio. O leite dos ovinos, cuja lã é 
beneficiada nos centros urbanos da 
região (Viseu e Guarda), produz o 
“queijo da serra da Estrela”. Nos 
vales e em outras zonas menos ele
vadas, além da atividade agrope
cuária, exploram-se em larga es
cala ricas jazidas de estanho e 
tungsténio. A espécie vegetal típica 
da região é o pinheiro.

BEIRA BAIXA — A província 
estende-se ao sul da serra da Es
trela, onde os solos graníticos e a 
vegetação pobre formam uma pai
sagem típica, a charneca, com ma 
quis (vegetais mediterrâneos) co
brindo as escarpas das montanhas; 
o clima é seco. Azinheira, carva
lho, figueira e oliveiras são comuns 
na região.

A atividade econômica baseia-se 
na fabricação de azeite, na indús
tria têxtil (alimentada pela criação 
de ovinos e concentrada na cidade 
de Covilhã) e na exploração de es
tanho, tungsténio, manganês, 
chumbo e cobre. Predomina o cul
tivo da oliveira, mas plantam se 
também trigo e centeio. Castelo 
Branco, a capital, tem monumentos 
históricos, como as ruínas da ci
dade romana de Castra Leuca.

BEIRA LITORAL —  Ao sul do 
Douro Litoral, essa província 
ocupa uma planície de sedimenta
ção fluvial e marinha que —  cru
zada pelos rios Vouga, Mondego e 
Lis —  se estende por mais de 100 

uilômetros ao longo da costa, 
eus solos férteis são os mais culti

vados do país. A população vive 
das plantações de uva, milho e ar
roz, da pesca do bacalhau no mar 
do Norte e da exploração das sali
nas da zona de Aveiro. Carvalho e 
pinheiro são típicos na paisagem 
da região.

Na costa há cidades importantes 
como Aveiro e Figueira da Foz, 
mas a tradicional Coimbra, capital 
da região, fica no interior, à mar
gem direita do Mondego. Primeiro 
centro intelectual do país e sede de 
sua primeira e mais famosa univer
sidade, Coimbra desenvolveu tam 
bém indústrias de artefatos de 
couro, fiação de lã e beneficia- 
mento de cereais.Na Ponta de Piedade, a ação do mar criou uma piscina natural. (Algarve.)

Algarve: pesca o ano inteiro e turismo no verão. (Praia de Albufeira.)

Os velhos castelos da província refletem a típica arquitetura árabe.
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(Braga. Minho.)

A cidade de Setúbal concentra as principajs atividades pesqueiras de Portugal. (Província de

ESTREM ADURA —  Ocu
pando ampla faixa junto ao mar, é 
cortada ao sul pelo estuário do rio 
Tejo, no qual se localiza Lisboa. 
Além de capital do país, Lisboa é 
seu principal centro exportador 
(movimento portuário de 8  milhões 
de t, em 1967) e industrial (estalei
ros, indústrias têxteis e químicas).

Na Estremadura cultivam se 
principalmente cereais (trigo e mi
lho) e vinhas (que fornecem alguns 
dos melhores vinhos portugueses). 
A região é rica em calcário, már
more, basalto e carvão. Ao sul, no 
estuário do Sado, está Setúbal, 
maior centro pesqueiro português.

RIBATEJO —  Vasta planície 
sedimentar percorrida pelo Tejo, é 
um a região de transição entre o 
norte e o sul do país. Òs solos fér
teis banhados pelo rio são preser
vados por um sistema de canais 
que serve para drenagem no in
verno e irrigação no verão sempre 
quente e seco. Tem áreas de poli
cultura intensiva (cevada, milho, 
batata, arroz, forrageiras) e exten
sas pastagens de gado bovino. A 
pecuária concentra-se nas faixas ri
beirinhas, onde se formam depósi
tos de sal levados pelas marés altas 
que invadem o estuário do Tejo. 
Nos terrenos mais altos, livres de 
inundações, há pequenas proprie
dades nas quais se plantam hortali
ças, oliveiras, figueiras e trigo. O 
sul, de solos rochosos e pobres, é 
pouco povoado. Santarém, a capi
tal, é porto fluvial importante, com 
comércio de vinho e azeite, além de 
indústrias alimentícias. O Santuário de Som Jesus atrai grande número de

ALENTEJO — A mais extensa 
e uniforme região portuguesa divi
de-se em duas províncias: o Alto 
Alentejo, ao norte, com planaltos 
pouco elevados (média de 400 m), 
e o Baixo Alentejo, formado por 
grandes planícies que se elevam ao 
se aproximarem da serra de Ossa, 
a leste. No conjunto, o Alentejo 
tem um relevo regular, de elevações 
suaves, e um clima de transição en
tre as influências atlântica e medi
terrânea. Os verões são rigorosos e 
secos, os invernos amenos e há 
poucas chuvas (400 a 800 mm 
anuais). Grandes estepes caracteri
zam a região, onde os vegetais mais 
comuns são o sobreiro (de cuja 
casca se extrai a cortiça, grande 
produto nacional), a azinheira e o 
pinheiro. Predominam os latifún
dios, onde se cultivam cereais (es
pecialmente trigo). Exçloram-se 
carvão e cobre e quase nao há ati
vidade industrial.

Évora, capital do Alto Alentejo, 
foi fundada por Júlio César* (tem 
vários monumentos dos tempos ro
manos), é cercada de muralhas me
dievais e constitui um importante 
centro cultural (principalmente por 
sua valiosa biblioteca). Beja é a ca
pital do Baixo Alentejo.

ALGARVE —  No extremo sul, 
separada do resto do país por uma 
faixa de montanhas, a província 
tem pequenos rios que descem as 
serras do Espinhaço do Cão, Mon- 
chique e Caldeirão rumo ao Atlân
tico ou ao Guadiana^ terceiro rio 
português. O clima e tipicamente 
mediterrâneo, com chuvas esparsas 
durante o inverno. Na vegetação 
predominam citros, oliveiras, fi
gueiras e amendoeiras. As exceções 
a flora mediterrânea são as grandes 
áreas de sobreiros ao norte e os 
maquis nas serras. O norte rochoso 
é aproveitado apenas para a pecuá
ria. O Algarve e pouco povoado: os 
habitantes concentram-se sobre
tudo nas planícies litorâneas, onde 
há muitas pequenas propriedades 
agrícolas. Faro, capital e porto, 
tem atividades ligadas à pesca e ao 
beneficiamento de cortiça.

MADEIRA E AÇORES —  Es
sas ilhas atlânticas fazem parte do 
território metropolitano português.

Chamada de “ Purpuriae Insula” 
pelos romanos e situada 900 km a 
sudoeste de Portugal, Madeira foi 
muitas vezes esquecida e redesco- 
berta, até que João Gonçalves 
Zarco e Tristão Vaz Teixeira a 
ocuparam definitivamente em 
1419. Começou então a ser po
voada por colonos portugueses, 
além de árabes e judeus expulsos 
da Espanha.

Constitui um distrito do territó
rio metropolitano, juntamente com 
as ilhas Porto Santo, Desertas e 
Selvagens, num total de 797 km 2  e 
268 000 hab. (1960). Formada por 
uma linha de elevações vulcânicas 
(que culminam no pico Ruivo, de
1 861 m), Madeira tem encostas 
íngremes e escarpadas, e um litoral 
alto e recortado. O clima ameno, 
de temperaturas uniformes (média 
Je 18°C) e poucas chuvas (600 
mm), atrai turistas o ano todo.

As atividades predominantes são 
a pecuária, a pesca e o cultivo de 
uva (para um vinho típico, o “ ma-
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Edificada no tempo de Júlio César, Évora é a capital do Alto Alentejo. Trás-os-Montes: província hospitaleira por tradição. (Palácio Mateus.)

deira”), frutas tropicais, cana-de- 
açúcar e cereais. A intensa ativi
dade pesqueira baseia-se na 
captura do atum, importante fonte 
de renda para a ilha. A população 
concentra-se no litoral sul, onde 
está a capital (Funchal), com 
43 300 hab.(1968), indústrias de vi
nhos e conservas de pescado.

Colonizadas em meados do sé
culo XV pelos portugueses, as nove 
ilhas dos Açores dividem-se em 
três grupos: São Miguel e Santa 
Maria a sudoeste; São Jorge, Ter
ceira, Pico, Faial e Graciosa ao 
centro; Flores e Corvo a nordeste.

O clima também é muito agradá
vel, com pequenas variações de 
temperatura (média de 17°C) e chu
vas distribuídas regularmente (900 
mm). Ao longo das encostas, os 
açorianos cultivam vinhas, fumo, 
chá, cana-de-açúcar, milho, batata- 
doce e abacaxi.

A população dos Açores 
(291 028 hab. ern 1970), concen
trada no litoral, é principalmente 
de origem portuguesa, mas também 
há descendentes de holandeses e 
franceses. Por sua posição geográ
fica (1 400 km a oeste de Portugal), 
o arquipélago^ é escala nas rotas 
marítimas e aéreas entre Europa e 
América. É importante também 
como observatório meteorológico, 
pois nele se formam as massas de 
ar que se deslocam para a penín
sula Ibérica, França e ilhas Britâni
cas.

As possessões ultramarinas

MACAU — Ocupada em 1557 
na costa sul da China, Macau com
preende uma pequena península e 
duas ilhotas, totalizando apenas 16 
km 2. Sua importância comercial 
foi bastante reduzida; por isso, vive 
de subvenções portuguesas e do tu
rismo, favorecido pela proximidade 
de Hong Kong*.

Dos 310000 hab. (1968), 99%
são chineses. A produção agrícola
é escassa e os víveres constituem

25% das importações. A pesca ape
nas satisfaz as necessidades locais. 
Há indústrias de fósforos, fogos de 
artificio, tecidos, flores de plásticos 
e perucas.

Macau especializou-se na recu
peração da sucata de velhos navios, 
vendida a pequenos estaleiros lo
cais e aos japoneses, que a utilizam 
na siderurgia.

TIMOR — Ocupada pelos por
tugueses desde 1586, compreende a 
metade oriental da ilha do mesmo 
pome (dividida com a Indonésia), 
mais uma faixa isolada da tal ilha 
e duas ilhotas. Tem 12 925 km 2, 
onde vivem 572 000 pessoas (1968) 
de etnia indonésia, que falam a lín
gua local e o português, e praticam 
cultos animistas (70%) ou católi
cos. O território compõe-se de uma 
estreita planície costeira, ao sul, su
cedida por uma cadeia de m onta
nhas com altitudes em torno de 
2  0 0 0  m, que culminam no pico de 
Ramelau (2 960 m). Os nos são 
curtos e impetuosos. A savana do
mina a paisagem e o clima apre
senta variações de umidade: 836 
mm de chuvas em Dili (a capital, 
com 52 158 hab. em 1968) e 2 073 
mm em Lospalos. A média térmica 
anual é de 25°C. Dili, na costa 
norte, é o porto principal.

A economia do Timor baseia-se 
na agricultura. Cultivam-se princi
palmente mandioca, milho e arroz, 
além de plantações menores de 
café, fumo, borracha e palmeiras. 
O pastoreio de búfalos e suínos é 
uma atividade complementar. A in
dústria limita-se à transformação 
de produtos agrícolas.

VEJA TAM BÉM : África; Ásia; 
Brasil —  História; Colonialismo; 
Colonização; Corporativismo; 
Descobrimentos Marítimos; Espa
nha; Europa: Iberos: Lisboa; M ou
ros; Reconquista, Guerra da; Visi- 
godos.

A população de Nazaré (em cima) vive essencialmente da pesca. Acima, 
uma "varina" (vendedora ambulante de peixe), comum no norte do pais.
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TABELA 2

Idade 
em anoi

Número de 
pacientes

Ponto médio 
da classe

_  x -  45 
10 y .f

20 ( - 30 2 25 - 2 - 4
30 1— 10 11 35 - 1 -1 1
40 1— 50 10 45 =  A 0 0
50 I - 30 9 55 1 9
60 1— ro 8 65 2 16

Total 40 10

T  =  10 = 0,25
40

x =  10 X 0,25 +  45 =  2,5 +  45 = 47,5 =  47 anos e 6 meses
ou 47 anos

TABELA 2A

Idade em Número de Ponto médio
anos completes pacientes da classe x . f

f X

20 1 - 30 2 25 50
30 I - 40 11 35 385
40 t - 50 10 45 450
50 ( - 60 9 55 495
60 H- 70 8 65 520

Total 40 1 900

x- =  1 900/40 =  47 anos e 6 meses ou 47 anos (completos).

Posição, 
Medidas de

Após a escolha da amostra e a 
coleta dos dados, o passo seguinte 
de um levantamento estatístico 
consiste na apuração dos dados. 
Um a ou mais variáveis são selecio
nadas e, com base nelas, é feita a 
distribuição de freqüências, isto é, 
a análise do número de vezes que 
dado fenômeno ocorre numa popu
lação, em prazo determinado. Qua
renta hipertensos, por exemplo, es
tudados com relação à variável 
idade, apresentaram a distribuição 
de freqüencia ( 0  da tabela 1 (nesta 
página).

Para analisar a distribuição, será 
necessário descrever suas carac
terísticas básicas, definindo várias 
medidas: de posição, de variabili
dade, de assimetria e de achata
mento.

Uma primeira característica a 
ser avaliada na distribuição é seu 
centro, através das medidas de po
sição, ou de tendência central. Mas 
o centro de um conjunto de valores 
pode ser interpretado de várias ma
neiras, dependendo da propriedade 
que seja levada em conta. Assim, 
podem-se utilizar média aritmética, 
mediana, moda, média geométrica 
e média harmônica. Há ainda me
didas que determinam apenas a po
sição dos dados, sem procurar ne
cessariamente seu valor central: 
são os quartis, decis e percentis, 
que fornecem frações da freqüência 
total.

Os três quartis de uma distribui
ção são definidos como os valores 
que dividem o conjunto ordenado 
em quatro partes iguais; 25% dos 
valores são menores do que o pri
meiro quartil (Q ,); 50% deles são 
inferiores ao segundo quartil (Q2) 
(correspondente à mediana); e 
75% sao menores que o terceiro 
quartil (Qj).

Decis sao valores que dividem o 
conjunto ordenado em dez partes 
iguais, isto é, 1 0 % das observações 
caem abaixo do primeiro decil e as
sim por diante. Percentis dividem o 
conjunto ordenado de valores em 
cem partes iguais.

Média aritmética

Representada por x, a média 
aritmética corresponde à soma de 
todos os valores da variável, divi
dida pela freqüência total. Na ta
bela 1 , a idade média dos pacientes 
seria obtida somando todas as ida
des multiplicadas pelo número de 
vezes que ocorrem ( 0  e dividindo 
pelo numero de pacientes. Ou seja, 
nessa amostragem, a idade média 
dos hipertensos é de 46 anos (com
pletos).

No entanto, se os dados da ta
bela estiverem agrupados em clas
ses (como na tabela 2 , nesta pá
gina), será preciso determinar os 
pontos médios das classes antes de 
calcular x. (Ponto médio é a semi- 
soma dos dois extremos da classe.) 
Na classe 20 I— 30, o ponto mé
dio será:

TABELA 1

Idade em Número
anos de x.fcompletos

X
pacientes

22 1 22
27 1 27
30 1 30
31 1 31
34 1 34
35 3 105
36 5 180
40 1 40
42 1 42
43 1 43
44 2 88
45 1 ,45
46 2 92
47 1 47
48 1 48
50 2 100
53 3 159
56 1 56
58 1 58
59 2 118
60 1 60
61 1 61
63 1 63
65 3 195
67 2 134

Total 40 1878

x.f 1878
Média aritmética: — — =  __

40 40
=  46,95, ou seja, 46 anos

e 11 meses

O valor médio obtido na tabela 
2  não coincide com o encontrado 
anteriormente. Supôs-se, neste 
caso, que todos os indivíduos de 
determinada classe tiveram a 
mesma idade (a do ponto médio): 
os dois indivíduos com idades na 
classe 201—30 passaram a ser con
siderados de 25 anos quando na 
realidade têm 22 e 27 anos.

Outra forma de obter o valor 
médio é o cálculo da média ponde
rada: atribui-se um peso a cada va
riável, ou seja, uma freqüência hi
potética. Por exemplo, um aluno 
obteve, num curso, as notas 7, 6  e 
5; se forem atribuídos às notas os 
pesos 2, 3 e 5, respectivamente, irá 
obter-se a distribuição da tabela 3.

Média aritmética: 
caracterização

A média aritmética de uma dis
tribuição de freqüências é da 
mesma natureza da variável consi
derada; sempre existe e, quando 
calculada, admite um único valor; 
não pode ser calculada quando os 
dados estão agrupados em classes 
e a primeira ou a última classe têm 
extremos indefinidos; e sofre muita 
influência de valores aberrantes. 
Apresenta algumas propriedades 
basicas: 1) Se for somada, sub
traída, multiplicada ou dividida 
uma constante (c) aos valores de 
uma variável (x), a média aritmé
tica (x) será o resultado da mesma 
operação. 2) Se os valores da variá
vel fo rem  e q u id is tan te s , é possível 
aplicar-se um método rápido para

o cálculo da média, ou codificação. 
Consiste em substituir os valores 
de x pelos números 0, 1, 2, 3 ..., ou 
em substituir um valor de x pró
ximo do centro da distribuição pelo 
valor zero e os demais valores de 
x por . . .  -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, . . .  
Supondo que A  é o valor de x  pró
ximo do centro da distribuição e t 
é a amplitude das classes, o método 
para definir a nova variável será:

De acordo com a primeira pro
priedade, a média aritmética de y 
será:

Com os mesmos dados da tabela 2 
obtêm-se, por esse processo, os 
mesmos resultados, conforme apa
rece na tabela 2A. 3) A soma dos 
desvios (diferenças) entre os valo
res da variável x e sua média arit
mética x é nula. 4) A soma dos 
quadrados dos desvios entre os va
lores da variável e sua média arit
mética é mínima. 5) A média arit
mética de um conjunto pode ser 
considerada a média ponderada 
dos subconjuntos componentes. 6 ) 
A média aritmética é o valor que 
todas observações teriam, se fos
sem iguais entre si.

Mediana

Outra medida de tendência cen
tral é a mediana (M), que divide um 
conjunto ordenado de valores em
du as partes iguais; correspondo 
realmente aos valores centrais de

distribuição e pode ser encontrada 
de três formas:

1) A variável é discreta e n é 
ímpar. A mediana será o valor da 
variável que ocupa o posto na or
dem " '2  * • Por exemplo: Du
rante sete anos, ocorreram nos me
ses de janeiro 52, 41, 37, 82, 24, 63 
e 6 8  casos de determinada doença. 
Em ordem crescente, a distribuição 
será a seguinte graduatória: 24, 37, 
41, 52, 63, 6 8 , 82. E a mediana 
será: M =  52casos,valor que ocupao 
posto 7  + 1  =  4(é o quarto valor).

2) A variável é discreta, m as n 
é par. Nesse caso, não há na gra
duatória um valor que ocupe real
mente o centro; a mediana é inde
terminada, pois qualquer valor en

tre os postos JL e 0  +  2  pode ser
2 2 

considerado central. Por conven
ção, esse problema é resolvido atra
vés do cálculo da média aritmética 
dos dois valores centrais. Utili
zando o mesmo exemplo anterior, 
mas estudando apenas seis anos e 
não sete, a graduatória seria:

24, 3 7 ,4 1 ,5 2 ,6 3 , 6 8 ; 
e a mediana, por convenção:

M -  41 ^  ~ 46,5 casos.
2

3) A variável é contínua; nesse 
caso, determina-se a mediana cal
culando o valor da variável que di
vide a freqüência total (n) em duas 
partes iguais. Na tabela 2, a me
diana será a idade que possui uma 
quantidade igual de indivíduos 
m a is  jo v e n s  c m a is  velhos.

Desde que 2 +  11 indivíduos
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têm menos de quarenta anos, sete 
dos dez indivíduos da classe 401— 
50 devem ser incluídos para se con
seguirem os vinte mais jovens. Su
pondo que na classe 401—50 estão 
distribuídos de maneira uniforme 
ao longo dos dez anos que com
põem a classe, aos sete indivíduos 
corresponderão:
7 x  10 ,

=  7anos, e a mediana sera:

M = 40 +  7 =  47 anos.
Quando as observações são dife

rentes entre si, a interpretação da 
mediana é bem simples; no entanto, 
quando há valores repetidos, tor
na-se mais difícil. Assim, num con
junto de alunos com as notas:

2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 8 , 8 , 5, 
a mediana seria a nota 5, oposto 
central da  graduatória. Mas na 
realidade só existem duas notas 
menores do que 5, enquanto há 
quatro maiores.

Essa desvantagem, ligada ao 
fato da inadequaçao para o manejo 
matemático, torna a mediana me
nos utilizada que a média aritmé
tica, embora haja casos em que seu 
uso seja necessário. Ela é impor
tante, por exemplo, quando existem 
valores aberrantes, que interferem 
muito menos sobre seu cálculo do 
que sobre o da média aritmética. Se 
na graduatória:

24, 37 ,41 ,52 , 6 3 ,68 ,82  
houvesse mil casos em lugar de 82 
(24, 37, 41, 52,63, 6 8 , 1 000), o va
lor da mediana iria manter-se o 
mesmo, ou seja, 52 casos. A média 
aritmética, ao contrário, passaria 
de 52,4 casos para 183,6, o que es
taria bem mais distanciado do fato 
real.

A mediana também é útil nos ca
sos em que a primeira e/ou a úl
tima classes da distribuição tenham 
o extremo inferior e o extremo su
perior indefinidos e o centro da dis
tribuição não esteja contido em ne
nhuma delas. Nessas condições, 
não é possível calcular a média 
aritmética.

Moda ou norma

Numa distribuição de freqüên
cias, o valor da variável gue corres
ponde à freqüência maxima (ou 
seja, o valor mais freqüente), é de
nominado moda, ou, norma, e re
presentado por Mo. É uma medida 
que nem sempre existe numa distri
buição e, além disso, nem sempre 
é única. Ocorre, freqüentemente, 
que não apareçam valores repeti
dos na distribuição, como por 
exemplo nos pesos, em quilos, de 
nove adultos: 82, 65, 59, 74; 78, 
60, 67, 71, 73. No caso, não ha ele
mentos para definir a moda. Por 
outro lado, numa distribuição simi

TABELA 3
notas pesos x.p

X P
7 2 1 4

6 3 1 ’
5 5 2 5

Total 1 0 5 7

M p  =  —  =  5 . 7
1 0

lar dos pesos de catorze adultos: 
69, 81, 57, 63, 73, 6 8 , 63, 71, 71, 
71, 83, 65, 67, 70, há duas modas: 
Mo =  63 quilos e Mo =  71 cjuilos. 
Nesse caso, a distribuição e cha
mada bimodal; é denominada uni- 
modal quando só possui uma moda 
e multimodal quando apresenta vá
rias modas.

Outra limitação do uso da moda 
é sua instabilidade, de um conjunto 
de observações para outro. E uma 
característica positiva é que ela 
também pode ser usada para variá
veis de natureza qualitativa. Assim, 
quando se diz que as doenças car
díacas constituíram a principal 
causa de mortalidade num ano, é 
porque na distribuição por número 
de obitos segundo a causa mortis, 
a maior freqüência foi a de doenças 
cardíacas; esta é a moda da distri
buição.

Na distribuição por classes, a 
moda pertence à classe de maior 
freqüência. Na tabela 2, a moda 
esta na classe 3 0 1— 40, cuja fre
qüência é 11. Para calcular seu va
lor na classe escolhida para repre
sentar a moda, aplica-se a fórmula: 

Mo =  L + t-

sendo L o extremo inferior da 
classe (igual a 30); t, a amplitude 
da classe ( 1 0 ); e ft e f2, as freqüên
cias das classes adjacentes (no 
caso, 2  e 1 0 ). O cálculo será:

30 +  10 x  2 ■ = 30 +  —2 + 10 6
31 anos e oito meses, ou 31 anos 
completos.

M édia geom étrica

Usada sobretudo para resolver 
problemas que envolvem mudanças 
proporcionais, a média geométrica 
permite, por exemplo, prever a po
pulação de certo local, num ano t x, 
onde se supõe que o crescimento, 
entre os dois censos, será geomé
trico. Para calculá-la, aplica-se a 
fórmula:

P. = P „ Í ^
t x - t o  

1 - <0

onde, Po é a população do primeiro 
censo, realizado na data to; P a  é a 
população do segundo censo, reali
zado na data t^; e P ,  é a popula
ção que se quer determinar na data 
t x. Seja determinar a população no 
centro do período tA —  to isto é, 
no ano t* :

t x  =
1A + l0

Tem-se então que:

t x  -  t o  =
*A +  l 0 l A l0

to =

Logo:
lx — to I

t  A  —  to  2

e Px torna-se:

Pa 
r ° I P„

M édia harm ônica

Da mesma maneira que a média 
geométrica, a média harmónica (H) 
só é aplicada a determinados tipos 
de problema. É muito usada em 
economia, na construção dos cha
mados números índices. Corres
ponde ao inverso da média aritmé
tica dos inversos dos valores de x. 
Num exemplo apresentado por J. 
E. Freund, supõe-se que um carro 
percorre os primeiros 1 0  km à ra
zão de 30 km/h e os 10 seguintes 
a 60 km/h. A primeira vista, a velo
cidade média pareceria ser

3-?±-6ü- =45 km/h.
2

Mas, na realidade, a velocidade 
média corresponde à distância total 
percorrida, dividida pelo tempo 
gasto no percurso. Portanto, a 30 
km /h, o carro gastou vinte minutos 
para percorrer os primeiros 1 0  qui
lômetros e, a seguir, gastou dez mi
nutos nos 1 0  quilômetros restantes, 
a 60 km/h. Assim, percorreu um 
total de 2 0  metros em 2 0  +  1 0  =  
30 minutos, ou seja, a uma veloci-

dade média de 20
1/2

=  40 km/h.

J -+ -L30 60

Positivismo

Com a média harmônica pode-se 
obter logo o resultado correto:

H = - 2 -  =  ±  = 40
3 3 

60

Ou seja, Px corresponde à média 
geométrica (G) de P 0  e Pa-

VEJA TAM BÉM : Distribuições: 
Estatísticas; Simetria, Medidas de.

Na segunda metade do século 
XIX , o pensamento filosófico foi 
marcado por generalizada oposi
ção às contruções metafísicas. O 
avanço das ciências da natureza e 
das técnicas estimulava o desenvol
vimento de uma mentalidade 
avessa aos sistemas abstratos, típi
cos da fase romântica, pós-kan- 
tiana. Ao contrário das elucubra
ções apriorísticas, a nova maneira 
de pensar difunde uma teoria do 
conhecimento que considera como 
reais apenas os “ fatos” ou as rela
ções entre “fatos”. Num sentido

• bastante amplo, pode-se entender 
positivismo como essa mentalidade 
antimetafísica que caracteriza di
versas correntes filosóficas do sé
culo XIX e que se prolongaram 
através do século XX: o utilita
rismo*, o materialismo*, o biolo- 
gismo, o pragmatismo*, entre ou
tras. Em todas elas manifesta-se, 
do ponto de vista do conhecimento, 
a convicção de que explicar — 
com validez científica -— significa 
mostrar o como dos fatos, deixan
do-se de lado as tradicionais pre
tensões metafísicas de apreender 
essências e de atingir causas e fins, 
descobrindo o porquê e o para que. 
Restringindo-se aos dados empíri
cos, o positivismo recusa qualquer 
legitimidade às intuições que pre
ten d em , co m o  n a s  m e ta fís icas  t r a 
dicionais, atingir diretamente o in-

Comte queria ciâncias puras, claramente comprovadas e antimetafísicas.
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No final de sua vida. Augusto Comte formulou uma religião da humanidade, 
que se difundiu no Brasil. (Igreja Positivista do Rio de Janeiro.)

teligível. Nessa ampla acepção, que 
abrange várias correntes de pensa
mento, o positivismo aparece, por
tanto, como uma retomada e um 
desdobramento da tradição empi- 
rista, reformulada à luz das con
quistas científicas da época e da ge
neralizada mentalidade resultante 
da Revolução Industrial*.

Os diversos positivismos

Desde que se permaneça consi
derando a palavra “positivismo” 
em acepção ampla, é possível em
pregá-la para caracterizar as mais 
diferentes filosofias. Assim é que, 
mesmo pensadores que valorizam a 
metafísica —  como Husserl* e 
Bergson* —  são apresentados 
como adeptos de um “positivismo 
total”. Outros, como Ravaisson*, 
Lachelier* e Boutroux*, são classi
ficados como partidários de um 
“positivismo espiritualista”. Evi
dentemente, o que sustenta essas e 
outras modalidades de positivismo 
são diferentes acepções de “ posi
tivo” e de “experiencia” . Todavia, 
o mais comum, historicamente, e 
vincular “positivismo” à corrente 
filosófica, de caráter marcada- 
mente antimetafísico e cientificista, 
iniciada por Auguste Comte. O 
comtismo é a mais significativa ex
pressão do chamado “positivismo 
clássico”, que fundamenta todo o 
conhecimento nas experiências 
sensíveis e faz a filosofia depender 
dos resultados das ciências, afas
tando-a das pretensões metafísicas. 
Ao positivismo clássico, além de 
Comte e seus seguidores diretos, li
ga-se o nome de John Stuart Mill*, 
que reformula e desenvolve as pre
missas do empirismo inglês. A ten
dência antimetafísica e empirista 
ressurge no empirismo* lógico ou 
neopositivismo, que desloca o 
campo da investigação positivista 
basicamente para o terreno da lin
guagem. Outra versão do positi
vismo contemporâneo aparece 
ainda no pensamento de Ludwig 
Wittgenstein*, que tem sido carac
terizado como um “positivismo 
terapêutico”.

Auguste Comte

Auguste Comte nasceu em 
Montpellier, na França, a 19 de ja 
neiro de 1798. Seu ingresso, aos de
zesseis anos, na Escola Politécnica 
de Paris, teve grande importância 
para sua formação e para a orienta
ção que imprimiria posteriormente 
a seu pensamento filosófico.

Mesmo depois de ter deixado a 
Politécnica, Comte permaneceu em 
Paris, sofrendo entao a influência 
dos chamados “ ideólogos” : Destutt 
de Tracy (1754-1836), Cabanis 
(1757-1808) e Volney (1757-1820). 
Mas conheceu também as obras 
dos teóricos da economia política, 
como Adam Smith (1723-1790) e 
Jean Baptiste Say*, e de filósofos e 
historiadores, como David Hume* 
e William Robertson (1721-1793). 
O fato mais decisivo para sua for
mação intelectual foi, contudo, a 
leitura do Esboço de um Quadro 
Histórico, de Condorcet*.

Um ano depois de sair da Poli
técnica, Comte tornou-se (1817) se
cretário de Saint-Simon*, de quem 
receberia profunda influência. As

discordâncias intelectuais acaba
ram, porém, por afastá-los. Dedi
cando-se então ao magistério, 
Comte veio a realizar, em 1826, 
um curso do qual resultou uma de 
suas principais obras, o Curso de 
Filosofia Positiva, que seria publi
cado, em seis volumes, a partir 
de 1830.

Em 1844, Comte conheceu 
aquela que iria se tornar a inspira- 
dora de nova orientação de seu 
pensamento: Clotilde de Vaux. Ca
sada com um homem que se encon
trava preso, Clotilde considerava 
indissolúvel seu casamento e fez 
com que suas relações com Comte 
não ultrapassassem os limites de 
uma íntima amizade. Apaixonado, 
Comte pretendeu transformá-la em 
nova Beatriz, a musa de Dante*. A 
morte de Clotilde de Vaux apenas 
fortaleceu os sentimentos do filó
sofo, que a transformou na inspira- 
dora de uma nova religião: a reli
gião da humanidade. As idéias 
sobre essa nova religião foram ex- 

ostas por Comte nos volumes pu- 
licados entre 1851 e 1854, sob o 

título geral de Política Positiva ou 
Tratado de Sociologia Instituindo a 
Religião da Humanidade. Além 
dessa obra, Comte publicou, em

1852, o Catecismo Positivista ou 
Exposição Sumária da Religião 
Universal.

Os últimos anos da vida de 
Comte transcorreram em solidão e 
desencanto, sobretudo por ter sido 
abandonado por seu discípulo Lit- 
tré (1801-1881), que não concor
dava com a idéia da criação de 
um a nova religião. Comte faleceu 
a 5 de setembro de 1857.

A lei dos três estados

A idéia central da filosofia de 
Comte é a de que a sociedade só 
pode ser convenientemente reorga
nizada através de uma completa re
forma intelectual do homem. Dessa 
idéia resultam os três temas básicos 
de seu sistema filosófico: a filosofia 
da história enquanto regida pela 
“ lei dos três estados” ; a classifica
ção das ciências; a instauração de 
uma ciência nova, encarregada de 
investigar os processos de modifi
cação da sociedade: a sociologia*.

Segundo a “ lei dos três estados”, 
as ciências e o próprio espírito hu
mano como um todo desenvol
vem-se através de três fases distin
tas: a teológica, a metafísica e a 
positiva. No estado teológico, for-

temente determinado pela imagina
ção, as explicações dos fenômenos 
sao dadas através do apelo à exis
tência de seres pessoais e sobrena
turais, de deuses e espíritos. Essa 
mentalidade teológica geraria, no 
plano político-social, uma monar
quia aliada ao militarismo. A úl
tima etapa da fase teológica — a 
correspondente ao monoteísmo — 
seria uma transição gara o estado 
metafísico. As soluçoes permane
cem absolutas, mas já  agora o abs
trato substitui o concreto, e a argu
mentação é posta no lugar da 
imaginação. Â vontade divina é 
substituída por noções como as de 
“ idéias” ou “forças” . No campo 
político, o espírito metafísico cor
responderia à substituição dos reis 
pelos juristas: a sociedade é consi- 
d e r ^ a  como originária de um con
trato social, e o Estado tende a ba
sear-se na soberania do povo.

O estado positivo resultaria da 
subordinação da imaginação e da 
argumentação à observaçao. Com 
isso, abandona-se a preocupação 
com as causas dos fenômenos e 
passa-se a pesquisar as leis dos fe
nômenos, entendidas como rela
ções constantes entre fenômenos 
observáveis. No estado positivo, ao 
contrário do que ocorria no teoló
gico e no metafísico, considera-se 
impossível a redução dos fenôme
nos naturais a um só princípio 
(como Deus ou natureza). A uni
dade que o conhecimento pode al
cançar seria, assim, inteiramente 
subjetiva, resultando do emprego 
do mesmo método para a explica
ção dos diferentes fenômenos. Essa 
unidade do conhecimento não seria 
apenas individual, mas também co
letiva; isso faz com que a filosofia 
positiva seja o fundamento intelec
tual da fraternidade entre os ho
mens, possibilitando a vida prática 
em comum. Além disso, o conheci
mento positivo seria, segundo 
Comte, caracterizado pela previsi
bilidade; a previsibilidade científica 
permitiria, por sua vez, o desenvol
vimento da técnica. No campo 
político-social, o estágio positivo do 
espírito humano marcaria a passa
gem do poder espiritual para as 
mãos dos sábios e cientistas e do 
poder material para o controle dos 
industriais.

Vinculada a sua filosofia da his
tória, Comte apresenta uma classi
ficação das ciências, de acordo 
com a maior ou menor simplici
dade de seus respectivos objetos. A 
complexidade crescente permite es
tabelecer a seqüência: matemática, 
astronomia, física, química, biolc>- 
gia e sociologia. A sociologia 
Comte dedica a maior parte do 
Curso de Filosofia Positiva. Um 
dos criadores da sociologia, Au
guste Comte entende a nova disci
plina em amplo sentido: incluindo 
parte essencial da psicologia, toda 
a economia política, a ética e filo
sofia da historia.

O positivismo no Brasil

O positivismo de Comte exerceu 
larga influência nos mais variados 
setores do conhecimento. Na 
França, Comte teve seguidores 
imediatos, dentre os quais, além de 
Littré, destacou-se também Pierre 
Laffite (1823-1903). Na Inglaterra,
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ojiositivismo conheceu ampla difu
são, fazendo, além de Stuart Mill, 
muitos outros adeptos de importân
cia, como Richard Congreve 
(1818-1899), fundador da Socie
dade Positivista de Londres. Por 
outro lado, a filosofia e a religião 
positivista tiveram grande aceita
ção em países da América Latina, 
particularmente no Brasil.

Embora já  houvesse inspirado 
trabalhos de alguns intelectuais 
brasileiros, ,a filosofia positivista 
tornou-se sobretudo conhecida e 
divulgada no Brasil depois da 
obra de Luís Pereira Barreto 
(1840-1923), A s Três Filosofias. 
Barreto não foi, porém, um positi
vista ortodoxo, como Miguel Le
mos (1854-1917) e Raimundo Tei
xeira Mendes (1855-1927), que se 
iniciaram no positivismo através 
da matemática e das ciências exa
tas. Em 1876, foi fundada a pri
meira sociedade positivista do Bra
sil, tendo à frente Teixeira 
Mendes*, Miguel Lemos* e Benja- 
min Constant*. Mais tarde, Lemos 
tornou-se adepto da religião da hu
manidade, dirigida por Laffite, e 
fundou a Sociedade Positivista do 
Rio de Janeiro, origem do Aposto
lado Positivista do Brasil e da 
Igreja Positivista do Brasil. Foi de 
grande importância a participação 
dos positivistas no movimento re
publicano brasileiro.

VEJA TAM BÉM : Ciência; Conhe
cimento; Empirismo; Empirismo 
Lógico; Epistemologia; Filosofia; 
M étodo Científico; Sociologia.

Potência

A energia necessária para levan
tar um livro de massa m do chão 
até uma prateleira situada a uma 
altura h e dada pela expressão K = 
=  mgh (onde í é a  energia e j a  
aceleraçao da gravidade). Essa 
energia independe da maneira 
como a tarefa é realizada: se o livro 
fosse inicialmente erguido até a al
tura h l2 , lá fosse deixado durante 
algum tempo e depois transportado 
ate a altura h, a energia dissipada 
seria a mesma que a correspon
dente se tudo fosse feito em um só 
movimento.

Em outras palavras, o tempo 
gasto para levantar o livro não tem 
nenhuma relação com a energia ne
cessária para fazê-lo. Mas muitas 
vezes é preciso considerar não só o 
trabalho* realizado por uma força, 
como também a rapidez com que 
ele é feito.

A taxa com que um agente rea
liza o trabalho, com relação ao 
tempo, é conhecida pelo nome de 
potência.

Se uma quantidade K  de traba
lho é realizada num intervalo de 
tempo t, a potência média P  é defi
nida como F  = K /t;  se a taxa com 
que o trabalho é realizado não for 
uniforme, a potência num certo ins
tante é dada por P =  dK /dt (onde 
dK /d t indica a derivada* do traba
lho com relação ao tempo).

Quando se trata  de uma força F

aplicada a um corpo que se desloca 
de uma distância x  na direção da 
força, o trabalho realizado e K  = 
= F.x; como a potência P  e o traba
lho K  estão relacionados pela ex
pressão P  =  dK /dt, a potência, 
neste caso, será dada por 

p = d E - x)
ou seja,

P = x d F  dx
- d ^ . +  F ' d T

A derivada dF/dt corresponde à 
variação da forca no decorrer do 
tempo; a derivada dx/dt nada mais 
é que a velocidade (V) do corpo. 
Assim, a potência resulta 

x dF
.dt

+ F.V.
Se a força F é constante, sua deri
vada é igual a zero, de- modo que, 
neste caso, P = FV.

Sendo uma grandeza muito utili
zada na vida cotidiana, a potência 
é medida em muitas unidades dife
rentes, de acordo com o tipo de 
energia envolvida. Assim, o quilo- 
grâmetro por segundo (kgm/s) é 
empregado quando se trata de ener
gia mecânica; o watt (W), em rela
ção à eletricidade; o cavalo-vapor 
(cv) e o horse-power (HP), em cor
respondência a motores. O watt 
corresponde à dissipação de um 
joule de energia em um segundo; 
como se trata de uma unidade bas
tante pequena, emprega-se usual
mente o quilowatt (kW), ou seja,
1 000 W.

A partir do quilowatt definiu-se 
o quilowatt-hora (kWh), unidade 
de energia mais comumente utili
zada nas aplicações à eletricidade; 
o kWh é assim a energia dissipada 
em uma hora à potência constante 
de um kW. O cavalo-vapor e o hor
se-power, ao contrário do que pode 
parecer, não são a mesma unidade:
0 primeiro pertence ao sistema mé
trico decimal, valendo 75 kgm/s; o 
HP, por sua vez, pertence ao velho 
sistema inglês de medidas, sendo 
definido como 550 pés-libra/se- 
gundo. O cavalo-vapor vale assim 
735 W, ao passo que o horse-power 
corresponde a aproximadamente 
746 W.

O fato de uma unidade ser usual
mente empregada em um certo 
ramo de atividades não implica que 
ela somente possa ser usada nessa 
forma; assim, a potência elétrica 
poderia ser medida em kgm/s, e a 
potência de um automóvel, em kW. 
Todas são unidades de potência, 
não havendo contra-indicação para 
seu emprego em qualquer circuns
tância.

Dada uma certa quantidade de 
energia, a potência é inversamente 
proporcional ao tempo; assim, 
quanto maior o tempo em que a 
energia é dissipada, menor a potên
cia correspondente. Dessa forma, a 
potência necessária para elevar de
1 0 0 0  metros um maciço m onta
nhoso de 1 0 0 0  quilômetros cúbi
cos de volume em 1 0  milhões de 
anos pode parecer muito grande; 
entretanto, ela corresponde a cerca 
de 130 cv, potência de muitos auto
móveis. Com efeito, se a densidade 
da montanha é 3 g/cm 3, sua massa 
é 3 x 101 8  g, ou 3 x 101 5  kg; por
tanto, seu peso será 3 x 10 ' 5  kgf.
0  trabalho necessário para elevá-la
1 OOO m e tro s  c  e n tã o  3 x 1 0 15 *
1 000, o que dá 3 x 10 ’ 8

M esm o m áquinas m uito potentes  
t6m  rendim ento inferior a 100% .

kgm. Esse trabalho deve ser reali
zado em 107  anos, ou seja, 3_ x 
1 0 ' 4  segundos; portanto, a potên
cia correspondente é 1 0  0 0 0  kgm/s, 
o que equivale a aproximadamente 
130 cv.

O rendim ento: sempre 
abaixo de 100%

Uma máquina simples é um en
genho multiplicador de forças; seu 
objetivo não é o de converter uma 
forma de energia em outra, mas 
exercer sobre um objeto uma força 
diferente (usualmente maior) da 
força que lhe é aplicada pelo opera
dor. Um sistema de roldanas, uma 
manivela, uma alavanca, consti
tuem alguns exemplos de máquinas 
simples.

O rendimento (R) de uma má
quina simples é definido como a re
lação entre a potência útil (Pu) dis
sipada pela máquina e a potência 
externa (Pe), dissipada pelo opera
dor. Assim,

R = R =  „
Quanto maior a potência útil, 

maior o rendimento da  máquina; 
entretanto, Pu é sempre menor que 
Pe, pois em toda máquina há perda 
de uma certa energia por atrito e nà 
movimentação de peças internas; 
assim, o rendimento R  é sempre 
menor que 1 (ou seja, menor que 
100%).

O conceito de rendimento esten
de-se a todos os processos de con
versão de energia: é definido comó 
a relação existente entre a energia 
que se obtém quando completado 
o processo e a energia fornecida 
ao sistema.

Pu

V E JA  T A M B É M :  E nerg ia; T ra b a 
lho.

Nas centrais hidrelétricas, as turbinas transform am  a energia cinética da

corrente em  energia elétrica, quantificável em  unidades de potôncias.
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Considerado um dos maiores poetas da época, Pound influenciou toda uma geração de escritores de seu país.

Pound

“ Todos os poetas de minha gera
ção são devedores de Pound. Ele 
foi para a poesia deste século o que 
Einstein foi para a física.” Assim 
E. E. Cummings* define o poeta 
norte-americano Ezra Loomis 
Pound, cuja obra inspirou toda 
um a geraçao de escritores de seu 
paí s.

Nascido em 1885, em Hailey, 
Idaho, Pound assistiu ao despontar 
de poetas como T. S. Eliot*, Ed- 
ward Estlin Cummings, William 
Carlos Williams, Marianne Moore 
(1887- ), Hart Crane*, e prosa
dores da dimensão de Gertrude 
Stein*, Ernest Hemingway*, Wil
liam Faulkner* e Scott Fitzgerald*, 
conseguindo sobreviver a todos.

Alem de sua influência sobre a 
literatura americana no século XX 
(comparável à de Poe* no século 
anterior), distinguiu-se também por 
seus abnegados esforços para pro
mover e apoiar os artistas da 
época.

Após cursar a Universidade de 
Pensilvânia e o Hamilton College, 
teve breve experiência como profes
sor no Wabash College, em In
diana, de onde partiu para a Eu
ropa em 1908. Em Veneza, ainda 
ncssc ano, foi puDlicadO A LUfUC

Spento, seu primeiro livro de poe
mas. Ná capital inglesa, ponto de 
partida de sua fulminante carreira 
literária, lançou em 1913, junto 
com T. E. Hulme e R. Aldington 
(1892- ), o movimento literário 
Imagismo, substituído no ano se
guinte pelo Vorticismo, que abran
gia a pintura (Wyndham Lewis) e 
a escultura (Gaudier Brzeska). Co
laborou, simultaneamente, com as 
revistas Poetry, Little Review, 
Egoisl, Dial, New Age  e The Exile, 
e tornou-se, mais tarde, secretário 
de Yeats*, contribuindo para a mo
dernização de sua poesia.

Pound revelou-se sempre incan
sável na luta em prol da literatura 
moderna: promover as obras de 
Joyce*. Marianne Moore, Heming
way e outros. O célebre poema de 
Thomas Stearns Eliot, The Waste 
Land (A Terra Devastada), foi por 
ele divulgado, revisto criticamente 
e reduzido à metade do seu tam a
nho original.

Aprendeu escultura com Bran- 
cusi , patrocinou o músico ameri
cano George Antheil e compôs 
uma ópera moderna sobre texto de 
Villon (1920/21). A partir da dé
cada de 1930, seu interesse vol
tou-se para a economia. Embora 
sem filiação partidária, anticapita- 
lista e anticomunista, adepto da 
“doutrina do crédito social” de Ge- 
sell*, deixou-se iludir, como vários 
escritores da época, pelos progra
m as fascistas. Acusado de traição 
pelo governo americano, em vir

tude de uma série de transmissões 
radiofônicas que fizera em Roma 
(1941/42), contra a política de 
Roosevelt, entregou-se, em 1945, 
às tropas americanas na Itália. Foi 
enviado para um campo de concen 
tração em Pisa, onde permaneceu 
por três semanas preso numa jaula. 
Levado para a América, escapou ao 
julgam ento por ter sido declarado 
oficialmente insano. Embòra lú 
eido, foi encerrado num manicômio 
judiciário até 1958, quando o go
verno norte-americano retirou a 
acusação, permitindo seu regresso 
à Itália. Morreu em Veneza, a 1.° 
de novembro de 1972.

A lucidez da  loucura

Sua obra poética está distribuída 
em dois volumes: Personae e Can 
tos, cuja estrutura se assenta em 
três modalidades básicas: a melo
péia  — poesia de ênfase sonora 
(Homero* e os provençais); a fano- 
péia  —  poesia de imagens visuais 
(os chineses, o haicai japonês, os 
“imagistas”); e a logopéia ou 
“dança do intelecto entre as pala
vras’ .

Personae (“ m áscaras”) revela 
pelo próprio nome o recurso que o 
poeta usava para assumir a perso
nalidade de um autor, incorporan
do-a a sua linguagem. Por exem
plo: mostra-se sob a persona de 
Cino, Bertran de Bom, Villon,
H e in e , L a fo rg u e  e o u tro s . P ra ti-
cava inúmeros exercícios de estilo

(em melopéia, fanopéia e logopéia) 
através dessas “máscaras”, que 
iriam mais tarde povoar seus, Can
tos de vozes e dicções.

Dimensão complementar de sua 
poesia, e com igual nível de impor
tância, é seu trabalho como tradu
tor. M ais que traduções comuns, 
realizou verdadeiras recriações, 
que chegam a ser copfundidas com 
suas “m áscaras”. Entre elas, desta
cam-se os textos de Li-Tai-Po (Cat 
hay, 1951) — por elas Eliot deu a 
Pound a denominação de “o inven
tor da poesia chinesa em nosso 
tempo”. S_obressaem-se também 
suas reduções de peças japonesas 
do teatro nô (1916); de poetas pro
vençais, abrangendo os difíceis 
poemas de Arnaut Daniel (1920); 
de Guido Cavalcanti* (1912/3 1); e 
do latino Propércio (Homenagem a 
Sextus Propertius, 1917), em mon
tagem livre. No manicômio, verteu 
obras consideradas intraduzíveis, 
como as 305 Odes da Antologia  
Clássica de Confúcio ( 1954).

Os Cantos, seu mais ambicioso 
projeto, interromperam-se no 
Canto 117. Essa “épica sem en
redo” suscitou várias explicações 
para sua estrutura não-linear: fa
lou-se em mosaico, em colagem e 
em fuga musical. Outra perspectiva 
estrutural é a ideogrâmica: proje
ção da linguagem associativa do 
ideograma chinês na articulação 
dos episódios do poema. Polilin- 
gües e saturados de escrita chinesa, 
os Cantos formam um friso histó
rico desde a China antiga, pas
sando pela Idade Média e a R enas
cença, até os tempos modernos. 
Como figuras principais, eram es
colhidas personagens de ficção ou 
mitológicas, além de artistas, pen
sadores, políticos, heróis: Ho
mero*, Ulisses* e Confúcio*, por 
exemplo. O elenco de vilões era 
quase sempre formado por elemen
tos “ a comando da usura” ou da 
“dinheirolatria” .

Seguindo paralela à vida do 
poeta, a publicação dos Cantos foi 
feita em seqüências progressivas 
(Drafts) por mais de cinqüenta 
anos, tendo os primeiros aparecido 
em 1917. Uma série (do numero 74 
ao 78), denominada Cantos Pisa- 
nos, foi escrita quando o autor se 
encontrava prisioneiro no campo 
de concentração, e reporta os mais 
trágicos momentos de sua vida. Pu
blicados em 1948, receberam o prê
mio Bollingen, embora o poeta se 
achasse, na época, no manicômio. 
A última seqüência (Drafts and 
Fragments o f  Cantos C X -C X  VII) 
foi publicada em 1970.

Como crítico, defende seu mé
todo ideogrâmico (exame direto e 
comparaçao), classificando tam 
bém os escritores em mestres, dilui- 
dores e inventores (os mais enfati
zados). Dentre seus livros de crítica 
literária destacam-se: The Spirit o f  
Romance (O Espírito Românico, 
1910); A B C  o f  Reading (A B C  da 
Leitura, 1934); e The Literary Es- 
says o f  EP (Os Ensaios Literários 
dê EP, 1954), além das Cartas 
(1950) e de sua correspondência 
com Joyce* (publicada em 1968).

v e j a  t a m b é m : Eítot, Thomas; 
Simbolismo.
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Poupança

Ao nível individual ou nacional, 
poupança é a parte da renda* 
líquida não destinada ao consumo. 
A poupança de um país, no en
tanto, não e formada pela soma to
tal das poupanças pessoais, já  que 
estas podem destinar-se a outros 
fins (empréstimos de consumo, 
como o crédito ao consumidor) e 
constituir demanda efetiva dos 
bens* de consumo.

A motivação e os efeitos da pou
pança variam de acordo com o sis
tema econômico, o grau de desen
volvimento e a distribuição de 
renda de cada país.

As teorias

A poupança foi definida pelos 
economistas clássicos como a parte 
da renda dos capitalistas (lucro*) 
que é acumulada, acrescentando-se 
ao estoque de capital* já  existente, 
sob a forma de meios de produção 
e meios de subsistência dos traba
lhadores produtivos.

O trabalho produtivo seria 
aquele cujo produto assumisse um 
valor suficiente para repor o da 
força de trabalho* gasta para pro
duzi-lo, além de proporcionar um 
valor adicional (excedente) sob a 
forma de lucro ou renda da terra. 
Dessa forma, o capital era visto 
como um fundo de onde saíam os 
salários dos trabalhadores produti
vos. A parcela de renda poupada 
era imediatamente transformada 
em novo capital, fundindo-se pou
pança e investimento em um único 
ato de acumulação. Os economis
tas clássicos David Ricardo* e 
Adam Smith* supunham que só os 
capitalistas poupavam e que o cres
cimento da economia dependia es
sencialmente do nível de lucros, 
dos quais provinha a acumulação. 
Segundo eles, o efeito da poupança 
seria sempre o de aumentar a ri
queza, pois sua transformação ime
diata em capital constituía um ato 
econômico unico.

Polemizando com esses dois au 
tores, Thomas Robert Malthus* 
chegou a afirmar que o persistente 
aumento da produção, devido à 
acumulação, poderia desembocar 
em superprodução, por deficiência 
de demanda de consumo.

Os autores clássicos acredita
vam que o consumo era o objetivo 
de toda atividade econômica. Ba
seado nisso, Nassau William Sê
nior (1790-1864) desenvolveu a sua 
“teoria da abstinência” , segundo a 
qual a poupança se apoiava na 
“força psicológica” da abstenção 
do consumo corrente. Sua recom
pensa, portanto, era o lucro, da 
mesma forma que o salário era a 
recompensa do trabalhador. Esse 
raciocínio seria retomado mais 
tarde, pelos economistas da escola 
utilitarista.

Karl Marx*, contudo, colocou-se 
contra essa proposição. Embora 
também concordasse com a idéia 
de que o consumo era o “objetivo 
natural da produção”, não o consi
derava a finalidade específica da

A poupança de um país não é formada pela soma das poupanças individuais, 
mas pela fração da renda líquida nacional não destinada ao consumo.

M a n ife s to  da T e rc e ira  R e p ú b lica  fra n c e s a  ( 1 8 7 0 /1 9 4 0 ) .  p ro c u ra n d o  e s tim u 
la r a p o u p an ça  in d iv id u a l e o b te r  sub scriçõ es  p ara  a de fesa  da naç ão .

produção capitalista. Além de au
mentar seu consumo, o capitalista 
visava principalmente a aumentar 
ao máximo seu capital, mediante a 
acumulação. Ao contrário de Nas
sau Senior, Marx achava que o 
consumo realizado pelo capitalista 
tornava-se um prejuízo da acumu
lação de capital. Não se limitou, 
como a maioria dos clássicos, a 
aceitar o fato da poupança e da 
acumulação. Procurou investigar 
suas causas na natureza da renda 
da qual a poupança era realizada, 
isto é, na renda do capitalista, ad
vinda da “mais-valia” (conceito 
com o qual designava o excedente 
que ficava nas maos do capitalista: 
a diferença entre o valor da produ
ção e o valor da força de trabalho 
utilizada). A poupança se apresen
taria, então, como uma fonte fun
damental de expansão do modo de 
produção capitalista, ao provocar a 
“reprodução ampliada do capital” .

Marx elaborou o problema do 
equilíbrio a longo prazo entre pou
pança e investimento (questão fun
damental a partir de Keynes*), si- 
tuando-o nas relações entre o que 
chamava de “departamento I” da 
economia —  que produzia os bens 
de capital comprados com a pou
pança realizada —  e o “departa
mento II” — que produzia os bens 
de consumo. Para haver equilíbrio 
seria preciso que a parcela pou
pada dá mais-valia se distribuísse 
entre os dois departamentos de tal 
modo que a produção de bens (de
partamento I) no período seguinte 
fosse igual ao valor do capital 
constante acumulado e a produção 
de bens de consumo (departamento 
II), igual à demanda de consumo de 
capitalistas e trabalhadores.

A escola dos economistas conhe
cidos como neoclássicos margina- 
listas ou utilitaristas considerava 
que todos os agentes econômicos 
eram ao mesmo tempo consumido
res e produtores. O sistema econô- 
mico_ seria formado por agentes ho
mogêneos que contribuíam para a 
produção como fornecedores gené
ricos de serviços produtivos, e que 
por isso recebiam uma renda que 
poderia ser poupada, em parte. A 
opção pela poupança definia-se 
como uma modificação na distri
buição no tempo do consumo, pro
curando alcançar-se o máximo de 
utilidade pois a finalidade da pou
pança seria possibilitar, no futuro, 
um consumo superior ao que se ha
via renunciado no presente. Esse 
máximo era avaliado com base no 
cálculo marginal e seria alcançado 
no ponto em que a utilidade margi
nal da renda destinada ao consumo 
presente fosse igual à utilidade 
marginal da renda destinada a con
sumos futuros, dada a taxa de ju 
ros*. A formação de capital era 
vista como simples conseqüência 
do adiantamento do consumo, que 
deixava recursos disponíveis para a 
produção de bens de capital.

Nessa perspectiva, a poupança e 
a formaçao de capital nao sao mais 
vistas como duas faces de um 
mesmo ato econômico de acumula
ção, mas como dois fatos distintos 
efetuados por pessoas que nem 
sempre são as mesmas e que se en
contram num mercado específico
(o mercado de capital).

Para esse autores, tanto a pou-
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pança como o investimento eram 
função da mesma variável (a taxa 
de juros), e haveria um valor dessa 
taxa em que os dois montantes se 
igualariam. Esse ponto sempre 
existiria, pois a poupança seria 
um a função direta da taxa de juros 
(isto é, quanto maior fosse a taxa, 
maior também deveria ser a pou
pança) e o investimento, uma fun
ção inversa.

Keynes negou a lei de Say (“a 
oferta cria sua própria procura”  em 
qualquer economia que poupe 
parte de sua renda), por achar que 
existe apenas certo nível de renda 
que compatibiliza a poupança e o 
investimento. Em outros níveis, 
um a parte da poupança pode não 
ser investida, mas entesourada. En
quanto a teoria anterior conside
rava a poupança uma função da 
taxa de juros, Keynes passou a 
considerá-la em relação ao nível de 
renda. A demanda por investi
mento, pior outro lado, depende das 
expectativas de lucro, de tal forma 
que a inversão se elevaria até o 
ponto em que a eficiência marginal 
do capital (expectativa de lucro de 
um a unidade adicional de capital) 
conseguisse igualar-se à taxa de ju 
ros do mercado. O resultado seria 
que, dada a eficiência marginal do 
capital, a cada taxa de juros corres
ponderia um montante de inversão. 
Conseqüentemente, nem toda renda 
geraria uma demanda efetiva da 
mesma extensão, mas somente 
aquele nível em que poupança e in
vestimento se igualassem. Quando 
parte da poupança é entesourada, a 
demanda efetiva global (consumo 
mais investimento) é menor que a 
renda (consumo mais poupança), 
levando a uma diminuição da 
renda e portanto da poupança até 
o ponto em que esta se iguale ao 
investimento.

A análise keynesiana tem uma li
mitação reconhecida pelo próprio 
autor: é uma teoria de “curto 
prazo”, isto é, tomada para um pe
ríodo em que uma série de elemen
tos, como oferta de emprego e nível 
tecnológico, são dados. A pou
pança, segundo Keynes, não é efe
tuada conforme normas definidas 
para longos períodos, mas de 
acordo com os estímulos contin
gentes que atuam em curto prazo, 
entre os quais é fundamental a inér
cia que impede a rápida adaptação 
dos hábitos de consumo às varia
ções da renda.

Outro conceito com o qual os 
economistas trabalham é o da 
“propensão marginal a poupar” , 
isto e, a fração da renda adicional 
destinada à poupança — e não ao 
consumo — considerada em ter
mos proporcionais. Os países me
nos desenvolvidos têm baixa taxa 
de poupança, enquanto os países 
desenvolvidos apresentam-na mais 
elevada. O Japão, por exemplo, em 
1970 apresentava um nível de pou
pança em torno de 30% do produto 
bruto. O Brasil, na mesma época, 
apresentava uma taxa entre 15% e 
2 0 %. O mesmo ocorre em relação 
às rendas individuais. Uma pessoa 
que ganha salário mínimo tem 
maiores necessidades de consumo 
não atendidas. A medida que ela 
obtenha aumento em sua remune
ração, tentará satisfazer suas ne
cess id ad e s , sem pre  sem  te r co n d i-

A Bolsa de Valores facilita o contato entre investidores e poupadores.

D o p ó s it o a  d e  p o u p a n ç a  pessoais possibilitam o crédito ao consumidor.

ções de economizar. Um indivíduo 
de altas rendas pode mais facil
mente poupar sua renda adicional, 
sem prejuízo de suas necessidades 
básicas.

O mercado de capitais exerce 
importante papel na sociedade ca
pitalista. Sua função é transferir 
fundos das unidades econômicas 
cuja renda é maior que suas neces
sidades imediatas de dispêndio 
(“superavitários”) para as que ne
cessitam de fundos para investir, 
para construir. O financiamento de 
inversões, através de uma série de 
organismos e intermediários finan
ceiros, é feito indiretamente — me
diante empréstimos e repasses, 
como os bancos de investimento — 
ou diretamente — como a Bolsa de 
Valores, que reúne instituições para 
facilitar o contato entre investido
res e poupadores. Entretanto, 
grande parte da poupança é reali
zada no âmbito das grandes empre
sas, que a investem em sua própria 
expansão sem recorrer ao mercado 
de capitais; isto geralmente aparece 
sob a forma de lucros não distribuí
dos e fundos de depreciação.

Em geral, nos países subdesen
volvidos, o governo procura elevar 
o nível de poupança promovendo a 
entrada de capital estrangeiro, com 
políticas de incentivo a capitaliza
ção (como os incentivos fiscais), e 
facilitando ou promovendo a infla
ção*, que às vezes age como um 
mecanismo de poupança forçada, 
ao transferir renda dos asssalaria- 
dos para as empresas.

No Brasil

O sistema de poupança brasi
leiro desenvolveu-se bastante, a 
partir da década de 1960, com a 
criação e regulamentação de várias 
instituições de intermediação e 
aplicações financeiras. Entre elas 
destacam-se os bancos de investi
mento, que extraem seus recursos 
através de letras de câmbio e depó
sitos a prazo fixo, além de repassa
rem empréstimos externos e refi- 
nanciarem fundos federais; as 
sociedades financeiras, que reco
lhem poupanças pessoais através 
de letras de cambio e promovem o 
crédito ao consumidor; e o Sistema 
Brasileiro de Poupança e Emprés
timo, que compreende além das 
Caixas Económicas, as sociedades 
de crédito imobiliário e as associa 
ções de poupança e empréstimo.

Além desses instrumentos, o pú
blico e as empresas dispõem de ou
tros mecanismos de poupança 
compulsória como o Fundo ae G a
rantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e o Plano de Integraçao 
Social (PIS), o primeiro gerido pelo 
Banco Nacional de Habitação e o 
segundo pela Caixa Econômica Fe
deral. As companhias de seguro 
realizam a poupança através de 
suas reservas técnicas. Os títulos 
federais também têm se constituído 
em importantes captadores de 
poupança.

VEJA TAM BÉM : Capital; Con
sumo; Investimento; Lucro; Mer
cado; Política Econômica; Renda;
R e p a r tiç ã o  da  R e n d a ; Sa lário ; S is-
temas Econômicos.
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Sensibilidade. inteligSncia e racionalidade conduzem a pintura de Poussin. ("A Inspiração do Poeta".)

Poussin

Nicolas Poussin foi, ao lado de 
Rafael*, um dos mestres do acade- 
micismo pictural, característico da 
época de Luís* XIV.

Nasceu no dia 15 de janeiro de 
1594. Seus pais eram camponeses 
da aldeiazinha normanda de Vil- 
lers, mas tinham laços de amizade 
com a burguesia de Soissons e de 
Vernon. O primeiro professor de 
Nicolas foi o maneirista Varin, 
que, apesar de não ser um grande 
pintor, iniciou o aluno na técnica 
da têmpera e na do óleo.

Em 1616, Nicolas parte para Pa
ris, c o n tra r ia n d o  0 5  p a is : V illcrs

era restrita demais para o desenvol
vimento de seu gênio.

Na capital, trabalha nos ateliers 
de Ferdinand van Elle e George 
Lallemand. Mais importante que a 
experiência de atelier é a oportuni
dade de conhecer as gravuras dos 
italianos Rafael* e Júlio Romano, 
da biblioteca real. (Alexandre 
Courtois, guarda dos quadros do 
rei, proporciona essa oportunidade 
a Nicolas.)

Seu grande sonho, nessa época, 
é ir a Roma, capital da cultura. En
quanto não o consegue realizar, Ni
colas vive de encomendas: Baca
nal, para o Castelo de Chaverny; 
quadros religiosos para os francis- 
canos de Blois; paisagens para o 
Palácio de Clisson.

Interessado em aprofundar seus 
conhecimentos de perspectiva e de 
a n a to m ia , d ed ic a-se  ao  e s tu d o  d a

obra de Primaticio na Galeria de 
Ulysses, em Fentainebleau.

Em 1620, empreende a primeira 
viagem a Roma, mas não consegue 
chegar: é obrigado a retornar de 
Florença. Não atravessa um pe
ríodo favorável, as coisas vão mal: 
em 1621, é detido em Lião por ha
ver contraído dívidas.

Retorna a Paris em 1622. Re
cebe uma encomenda dos jesuítas 
para pintar seis grandes temperas 
(hoje perdidas): Canonizações de 
Santo Inácio e São Francisco X a 
vier. Nessa ocasião, um famoso 
poeta italiano está de passagem 
pela corte francesa: Cavaleiro Gio
vanni Battista Marino*. Atento ao 
trabàlho dos jovens pintores fran
ceses, percebe o talento de Nicolas 
e torna-se seu protetor.

Nicolas sente cada vez mais 
atração por Roma, mas é obrigado

a permanecer em Paris, decorando 
o Palácio de Luxemburgo, junta
mente com Felipe de Champaigne. 
Poussin, talvez o mais erudito dos 
artistas do seu tempo, lê Descartes* 
e Montaigne*; mas é a literatura 
antiga sua fonte de inspiração.

Em 1624, faz uma série de gra
vuras para ilustrar as Metamorfo
ses, de Ovídio*, encomenda de 
Giovanni Battista. No mesmo ano, 
segue para Roma. Passa antes por 
Veneza, onde fica alguns meses, es
tudando fascinado as obras de Ra
fael e de Ticiano*. Esse estudo con
tribui para que ele comece a definir 
sua posição nas artes plásticas. 
Para Poussin, a pintura deveria tor
nar possível “ ler as emoções expe
rimentadas pelos personagens re
presentados. Nessa época, duas 
escolas de pintura dividem a prefe
rência dos artistas romanos: a dos 
Carraci* (que tinham sido decora
dores da Galeria Farnese), seguida 
por Albarne e Guido Reni*; e a de 
Caravaggio* (instaurador do claro- 
escuro naturalista).

Morte e amor

Poussin não toma partido. Está 
mais ocupado com o tema do amor 
e da morte. Vê de um lado a luta 
do homem contra seu semelhante, 
contra si próprio e contra seu des
tino (a morte); e, de outro, a felici
dade da música, do vinho e do 
corpo — a vida. A  Morte do Nar
ciso, romanticamente barroco, é o 
quadro que traduz essa preocupa
ção. (A inspiração vem de Stanze, 
de Rafael, e das Bacanais, de 
Ticiano.)

Em 1626, conhece o escultor fla
mengo François Duquesnoy*. Pas
sam a morar juntos. Poussin estuda 
as proporções perfeitas das está
tuas antigas. No ano seguinte, além 
de desenhar, ele estuda com Ma
teus Zaccolino (óptica, geometria e 
perspectiva), examina autópsias do 
cirurgião Nicolau Larcher e os li
vros do médico André Vesálio* 
(para estudar anatomia), lê e relê o 
Tratado de Arquitetura e de Pin
tura, de Leon Battista Alberti*.

Grandeza ordenada

“ A confusão é-me tão contrária 
quanto o excesso”, afirma Nicolas 
Poussin. Culto e instintivamente 
ambicioso, permite que a paleta 
apropriada e nítida conduza seu gê
nio pelo caminho que chega à gran
deza ordenada.

A pintura, para ele, era uma ati
vidade racional, conduzida pela in
teligência clara e construtiva^ pela 
imaginação somada à_ emoção. O 
melhor de sua obra são as paisa
gens, os .campos virgilianos onde 
florescem os mitos universais da 
poesia romana. O homem está per
feitamente integrado à natureza, e 
é total a harmonia entre a vida, as 
paixões humanas e a arte. Ele asso
cia “as belas jovens de Nêmes” às 
“belas colunas da Casa^ Qua
drada”, uma vez que estas não pas
sam de cópias daquelas.

Não adere completamente ào 
barroco* nem ao colorido vene- 
ziano: prefere o pragmatismo clás
sico, menos rígido e austero, e mais 
lírico.

O período de 1627/28 é preen-
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Poussin foi um mestre do academicismo no século XVII. ("Auto-retrato".)

Praga

Capital da Tchecoslováquia*, 
Praga situa-se a cerca de 255 km 
a noroeste de Viena e 120 km a su
deste de Dresden, ao longo das 
margens do rio Vltava, afluente do 
Elba. De clima temperado (média 
no inverno: 1,6° C; no verão, 19,4), 
a cidade, a 198 m acima do nível 
do mar, ocupa uma pequena bacia 
entre os vales dos rios Moldàvia, 
Berunka, Sagava e Elba, ponto 
convergente da grande rota Ber
lim— Viena e da transversal euro
péia leste-oeste (Paris— Nurem- 
berg— Praga— Cracóvia— Kiev e 
P ra g a — B ratislava— Budapeste). 
Sua área de 186 km 2  era ocupada, 
em 1972, por 1 083 717 habitantes.

Nas colinas de Praga

O terreno acidentado de Praga 
(íngremes colinas, vales laterais e 
planaltos circundantes), apesar de 
tornar difíceis as comunicações, 
constitui uma beleza à parte, real
çada pelas construções medievais, 
com suas torres e pináculos, bem 
como pelos numerosos parques-po- 
mares, dos quais os de Stromovka 
e Petrin são os maiores. Na mar
gem esquerda do Moldávia estão 
alguns distritos industriais, mas as

maiores fábricas situam-se ao 
longo da margem direita do rio, na 
parte noroeste da  cidade (bairros 
de Vysocany e Liben). A zona resi
dencial (bairros de Dejvice e Bube- 
netch), fica distante do centro da 
Grande Praga, que engloba toda a 
zona comercial e industrial.

História

Muitos documentos comprovam 
a existência de Praga já  em meados 
do século IX. Nessa época, foram 
construídos os castelos de Hrad
cany (na margem esquerda do Mol
dávia) e de Vysehrad (na margem 
direita), para residência dos prínci
pes da Boêmia e dos futuros reis. 
Juntamente com eles, o mais im
portante mercado internacional de 
Tyn (nos arredores do Castelo de 
Hradcany), cruzamento de diversos 
caminhos comerciais do oeste e do 
leste, constituía o centro, a partir 
do qual a cidade foi crescendo. Fo
ram construídos edifícios de cará
ter religioso e aristocrático e, na se
gunda metade do século XII, a 
arrojada ponte de pedra Judith, 
rara (na epoca) pelos aperfeiçoa
mentos técnicos. Praga acabou 
transformando-se, entao, numa 
grande cidade medieval, composta 
de três unidades independentes: a 
Cidade Velha (Stare Mesto), o pe
queno bairro de Mala Strana e o 
bairro do Castelo de Hradcany. Es
sas “cidades” eram cercadas de 
muralhas reforçadas por inúmeras

chido com as encomendas do car
deal Barberini (para quem pinta A  
M orte de Germanicus) e da Basí
lica de São Pedro (O Martírio de 
Santo Erasmo, em tons claros e 
realismo brutal). A  Inspiração do 
Poeta, p in tadajior conta própria, é 
uma composição clara e expressiva 
(rafaelina), veneziana na cor e 
na luz.

O classicismo barroco dos vene- 
zianos marca as obras dos anos 
1629/30. Livre das encomendas, o 
artista expõe seus próprios assun
tos em quadros, de pegueno for
mato, abandonando cenários granL 
diosos: A Infância de Baco, A s  
Bacanais, Os Pastores da Arcádia 
e o Império da Flora. Realizado en 
tre 1630 e 1631, este último mos
tra, plasticamente, a origem das 
flores, contada por Ovídio* nas 
Metamorfoses.

Pintor do rei

O cardeal de Richelieu* enco
menda, em 1636, O Triunfo de Ne- 
tuno e quatro Bacanais (O Triunfo 
de Baco, 1636; O Triunfo de Si- 
lena, 1637; O Triunfo de Pan, 
1637; e outra não identificada). O 
culto à  natureza e à  Antiguidade 
surge nas cores quentes de sua obra 
Bacanal, de 1637.

Suas composições de 1638/42 
são paisagens simples baseadas no 
encontro de linhas verticais e hori
zontais: Os Filisteus Açoitados 
pela Peste, A  Queda do . Maná, 
M oisés Fazendo Brotar a Agua, A  
Ronda da Vida Humana e Sete Sa
cramentos. Nesta série encomen
dada por Cassiano dei Pozzo, 
P o u ssin  ev o ca  o s  diferentes m o 

mentos do homem, numa medita
ção grave e filosófica.

O rei Luís* X III chama-o a Pa
ris, onde é nomeado “primeiro pin
tor ordinário do rei’ . Depois de 
pintar Trabalhos de Hércules e 
Triunfo da Verdade, para as cape 
las reais, Poussin declina do privi
légio de ser pintor do rei, “empre
gado sem descanso em bagatelas 
para ornar gabinetes, encaderna
ções e outras bobagens” (como ele 
mesmo disse).

Roma, para sempre

Em novembro de 1642, insta
la-se com a mulher e Jean Deughet 
numa casa da Via Paolina, dis
posto a morar em Roma até mor
rer. Pinta durante o dia e no fim da 
tarde reúne-se com amigos na 
Praça da Trindade dos Montes, 
para falar sobre suas obras e a pin
tura em geral. Para o banqueiro 
Pointel, seu novo protetor, pinta 
Elizeu e Rebeca, em 1648.

Dedica os últimos quinze anos 
da vida às paisagens heróico-clássi- 
cas e a heróis que escolhem a vir
tude em vez do vício, a razão no 
lugar da loucura: em 1648, Dióge- 
nes, Os Funerais de Phocion, A 
Paisagem com o Homem da Ser
pente; em 1649, Polifemo; em 
1650, Orfeu e Eurídice; em 1655, 
Hércules e Cactus; em 1658, 
Orion Cego; de 1660 a 1664, a sé
rie das Quatro Estações.

Morreu em Roma, a 19 de no
vembro de 1665.

VEJA T A M B É M : Classicismo.
No século XV, Praga assumiu o papel de centro do movimento hussita. de 
raizes nacionalistas, conseguindo novos privilégios. (Códice da época.)
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torres, que as separavam uma das 
outras.

A Cidade Velha, que se estendia 
ao redor do centro comercial de 
Tyn. englobava numerosas colô
nias de mercadores de diversas na
cionalidades (entre elas a judaica, 
ainda hoje lembrada pela mais an
tiga sinagoga conservada na Eu
ropa, a Sinagoga Velha, construída 
em 1280). Esse centro só adquiriu 
importância em 1338, quando o 
Rei João de Luxemburgo 
(1296-1346) lhe concedeu autono
m ia (dessa época é o Hôtel de 
Ville).

Praga conheceu seu maior de
senvolvimento na segunda metade 
do século XIV, sob o reinado de 
Carlos IV (1316-1378), quando 
passou a capital do Império Ger
mânico. Foi elevada a arcebispado; 
construiu-se um novo e grande 
bairro, a Nova Cidade de Praga 
(Nové Mesto); outra ponte de pe
dra (Carlos); e dezenas de edifícios 
religiosos e leigos, através dos 
quais se percebia o desejo real de 
transformar Praga na mais impor
tante metrópole cristã da Europa, 
depois de Roma. Seus esforços evi- 
denciaram-se principalmente na 
fundação da Universidade de 
Praga, destinada a suprir de conhe
cimentos científicos os estudantes 
do país, que até então precisavam 
buscá-los no exterior.

Sob o reinado de Venceslau IV 
(1361-1419), divergências políticas 
levadas ao extremo provocaram o 
movimento revolucionário hussita 
(liderado por John Huss*), que du
rou 25 anos. Além do caráter reli
gioso, o movimento tinha raízes na
cionalistas. Durante seu breve 
domínio, os hussitas, como mestres 
nas universidades, forçaram a emi
gração de muitos professores e es
tudantes alemães. Praga, nessa 
época, tornou-se a fortaleza dos 
tchecos, até a derrota dos protes
tantes na Batalha de Monte Branco 
(1620), e a execução pública de no
bres e cidadãos tchecos. na praça 
da Cidade Velha, em 1621. Depois 
disso, o domínio germânico voltou 
a manifestar-se.

Inicialmente, Praga pareceu be- 
neficiar-se com a revolta hussita: a 
cidade enriqueceu devido ao con
fisco dos bens da Igreja, obtendo 
novos direitos e privilégios. Entre
tanto, com a subida dos Habsbur- 
gos ao poder, em 1526, a autono
mia das “ cidades” diminuiu, tendo 
sido cruelmente reprimida a revolta 
de Schmalkalden, em 1547.

Já no reinado de Rodolfo II 
(1552-1612), Praga reencontrava 
seu papel entre as nações e, devido 
às pressões da política de germani 
zação, envolveu-se na Guerra dos 
Trinta* Anos. Em conseqüência, 
foi tomada por Maximiliano, da 
Baviera, o Grande (1573-1651), em 
1621 e o catolicismo foi imposto.

Terminada a Guerra dos Trinta 
Anos, a cidade foi parcialmente 
ocupada pelo exército sueco, mer
gulhando no caos que na época en
volvia toda a Europa Central e que 
perdurou por muitas décadas. De
pois (1757), durante a Guerra dos 
Sete Anos, os arredores de Praga 
foram novamente palco de um con
fronto decisivo — a Batalha de 
Praga — , na qual Frederico* II 
derrotou os austríacos.

Na velha Praga, acha-se a estreita "rua dos alquimistas", com casas pequenas e coloridas, já desabitadas.

Antiga residência dos reis austro-húngaros, a cidade se transformaria na capital do novo Estado socialista.
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Nessa época, os grandes mostei
ros, as igrejas suntuosas, os palá
cios soberbos, com vastos jardins, 
traduziam a força do poder feudal 
da Igreja Católica. Também as 
famílias nobres, enriquecidas atra
vés do confisco dos bens da no
breza jjrotestante, davam-se à os- 
tentaçao de construir vários 
palácios nas proximidades do cas
telo de Praga. Por outro lado, 
Praga tornava-se um reduto das be
las-artes.

Tempo das grandes mudanças

O fim do século XVIII marcou 
um a importante etapa da evolução 
barroca em Praga, já  que nessa 
ocasião as amplas reformas do Im
perador José II estimularam nume
rosas mudanças. A principal delas 
foi a aboliçao da servidão, em 
1781, que fez com que os campone
ses livres se encaminhassem em 
m assa para o novo centro indus
trial de Praga. Criaram-se, então, 
nos arredores da cidade, os bairros 
operários de Karlin, Smichov e 
Jijkov.

O desenvolvimento da  indústria 
reafirmou a posição da nova classe 
que subia ao poder — a burguesia 
— , colocando em segundo plano a 
nobreza, até então dominante. De
pois disso, a necessidade de vencer 
a concorrência estrangeira fez com 
que a burguesia tcheca tomasse 
consciênia da nacionalidade, seu 
único apoio contra a força da bur
guesia alemã. Passou-se, então, a 
aspirar à liberdade nacional, reivin
dicando-se igualdade dos idiomas 
tcheco e alemão; abolição da cor- 
véia (prestação de serviços gratuita 
ao senhor remanescente da Idade 
Média); liberdade de imprensa, de 
palavra, de reunião e de culto; e 
também melhoria das condições 
trabalhistas.

As revoluções burguesas desper
taram  a Europa, e Praga mudou de 
aspecto: as “cidades” históricas fo
ram reunidas em 1784, nascendo 
um a cidade só, com administração 
única; centralizada, englobando 
tambem os bairros operários.

Contudo, a revolução de 1848 
malogrou e, de todas as reivindica
ções revolucionárias, só foi aten
dida a abolição da corvéia. Nesse 
período, Praga caracterizou-se pelo 
esforço em prol da industrializa
ção, de tal forma que, às vésperas 
da Primeira* Guerra Mundial, 
constituía uma das maiores cidades 
da monarquia. Em matéria de arte 
pouco se fez nessa época: somente 
alguns edifícios públicos de certa 
importância, incluindo-se, no nú
cleo histórico da  cidade, constru
ções deselegantes, concebidas em 
diversos pseudo-estilos.

Ao fim da guerra de 1914/18, foi 
proclamada a independência do Es
tado Tchecoslovaco; só em 1920, 
porém, com a derrota das forças 
contrárias, decidiu-se, definitiva
mente, o caráter da República 
Tchecoslovaca: A Grande Praga 
formou-se, então, através da uniao 
de 37 comunas, iniciando-se uma 
intensa construção de novos bair
ros e de edifícios integrados, com 
refinamento no conjunto urbano da 
cidade.

Essa evolução foi bruscamente 
interrompida pela Segunda" Guer-

No século X II, a grande cidade medieval compunha-se de três regiões inde
pendentes: o pequeno bairro de Mala Strana (em cima), A Cidade Velha 
—  Stare Mesto —  (embaixo) e o bairro do Castelo de Hradcany.

A ocupação alem ã: o período m ais difícil para os habitantes de Praga.

ra Mundial (1939/45) e pela ocupa
ção alemã, ocasião em que os habi
tantes de Praga, ao lado de todos 
os tchecos, atravessaram o período 
mais difícil da sua história: houve 
milhares de vítimas e a cidade 
quase foi destruída pelos bom bar
deios.

A derrota do nazismo, em 1945, 
e a ascensão dos comunistas, em 
1948, resultaram na constituição 
da República Socialista da Tche- 
coslovaquia. E Praga, antiga resi
dência dos reis austro-húngaros. 
adaptada às novas condições, 
transformou-se na capital do novo 
Estado socialista.

Educação e cultura

A primeira universidade da Eu
ropa Central foi a de Praga, fun
dada por Carlos IV, em 1348. Em 
1707, criou-se a Universidade Téc
nica, que posteriormente veio a de
senvolver grande número de facul
dades. Outros centros de ensino 
incluem a Escola de Economia de 
Praga, a Escola de Artes e Ofícios 
(1885), a Academia de Artes Gráfi
cas (1799), a Academia de Música, 
Dança e Cinema (1948), o Conser
vatório (1811) e o Instituto de Edu
cação Física.

A arte teatral, antiga tradição 
em Praga, manifesta-se especial
mente no Teatro Nacional, que re- 
rfionta aos inícios do teatro tcheco, 
na época do renascimento nacio
nal. Existem ainda os pequenos tea
tros feitos por jovens (Teatro Rea
lista Zdenek Nejedly, S. K. 
Neumann, E. F. Buarian, entre ou
tros), que representam importante 
contribuição à cultura teatral 
tcheca.

Indústria e comunicações

Sede de ministérios, embaixadas, 
da Igreja e de uma câm ara de co
mércio, Praga é administrada atra
vés de dez distritos independentes. 
Com seus subúrbios, essa cidade 
industrial constitui, hoje, o centro 
técnico do país. O parque indus
trial, bastante especializado, tem 
sua produção voltada principal
mente para a indústria pesada e 
instrumentos que requerem um 
nível técnico muito aperfeiçoado.

Além das indústrias automo
bilísticas, ferroviárias, aeronáuticas 
e das que produzem equipamentos 
e máquinas para outros setores da 
produção, destacam-se ainda in
dústrias de alimentos, de roupas, de 
produtos químicos e farmacêuticos, 
e outras.

As fontes de energia elétrica e 
gás são as bacias de carvão de H- 
nhita, situadas a noroeste da Boê
mia. Existem estações hidrelétricas 
nos rios Moldávia, Orlike e Stecho- 
vice.

A cidade é o ponto de confluên
cia de ferrovias e linhas aéreas que 
unem a Europa de norte a sul e de 
leste a oeste. O sistema de trans
portes internos atinge uma exten
são de aproximadamente 160 km, 
sem contar os quase 1 0 0  km de es
tradas de ferro.

V E J A  T A M B É M :  T c h e c o s l o v á -  

quia.



Pragmatismo 65

Pragmatismo

Charles Sanders Peirce*, em 
1878, escreveu o artigo Como Tor
nar Claras nossa Idéias e nele utili
zou, pela primeira vez, a palavra 
“pragmatismo” em seu sentido 
pleno. Embora o conceito já  hou
vesse surgido em diversos pontos 
da filosofia, como por exemplo em 
relação às formas de pensar de al
guns sofistas gregos e de diversos 
pensadores do Renascimento*, o 
pragmatismo sistematiza-se e se 
impõe, em diversas direções, após 
o surgimento do positivismo* e dos 
movimentos antiintelectualistas e 
antimetafísicos do século XIX. 
Apesar de ser possível encontrá-lo 
no pensamento de diversos filóso
fos, o pragmatismo refere-se sobre
tudo à direção tomada pelas doutri
nas de Peirce, William James*, 
George Herbert Mead* e John De- 
wey*, nos Estados Unidos; Ferdi- 
nand Canning Scott Schiller 
(1864-1937), na Inglaterra; Gio- 
vanni Papini*, na Italia; e William 
Jerusalém (1854-1923), na Alema
nha. Não se pode dizer que todos 
os aspectos assumidos pelo prag
matismo tenham surgido de Peirce, 
mas foi muito grande a influência 
exercida por ele. Segundo sua teo
ria, a função do pensamento con
siste em produzir hábitos de ação, 
e o objetivo das concepções do ho
mem seria atingido ao se conside
rarem os feitos suscetíveis de al
cance prático.

O mais popular dr s filósofos 
americanos e talvez o grande res
ponsável pela divulgação do prag
matismo foi William James. Bus
cando sua definição de “verdade” 
na teoria da significação, James 
chega à conclusão de que uma pro
posição só é verdadeira se produzir 
conseqüências satisfatórias a todas 
as necessidades do ser humano. 
Portanto, o universo verdadeiro se
ria aquele no qual o homem pode 
atuar, firmar seu temperamento e 
sua crença. Essa concepção eviden
cia os dois pólos que sustentam o 
pragmatismo de James: a verifica
ção empírica e objetiva do porme
nor; e a crença vital, emocional, 
princípio gerador de toda ação.

Na corrente pragmatista assume 
também importância o pensador 
George Herbert Mead*, que, fa
zendo um levantamento das dife
rentes acepções do pragmatismo, 
distingue as fundamentais: uma se
ria referente a determinadas teorias 
sobre a significação, afirmando cjue 
o significado ae qualquer juízo 
consiste nas conseqüências advin
das de se crer nele; outra seria a 
que entende o pragmatismo como 
teoria epistemológica relativa à na
tureza da verdade, defendendo o 
princípio de que a verdade de um 
juízo consistiria na completa reali
zação das experiências apontadas 
por ele; outra concepção encararia 
o pragmatismo como um conceito 
referente a vários critérios de vali
dade de um juízo, como por exem
plo “são verdadeiras as proposi
ções gerais que se mostraram úteis 
aqueles que viveram segundo elas” ;

W . James (à esquerda) vulgarizou o pragmatismo. J. Dewey, seu principal sucessor, soube unir teoria e prática.

e, finalmente, a acepção do p rag 
matismo como teoria ontologica, 
que considera a experiência como 
a única forma de determinação da
quilo que, enquanto apenas futuro, 
permanecerá parcialmente indeter
minado.

Defendendo uma doutrina bas
tante próxima à de James, Ferdi- 
nand Canning Scott Schiller foi um 
expoente do pensamento pragmá
tico na Inglaterra. Apesar de ter 
chegado às fronteiras do solip- 
cismo, sua teoria é antes uma me
tafísica da  evolução. Segundo ela, 
o mundo apresenta-se inacabado e 
só se completaria através de inicia
tivas individuais, através de um 
processo real e irreversível, admi
tindo ainda uma espécie de salva
ção final, uma harmonia absoluta 
e um Deus pessoal e único. No en
tanto, Schiller dá a sua teoria o 
nome de “ humanismo”.

O verdadeiro sucessor de James 
é John Dewey. Sua obra principal, 
Reconstruction in Philosophy (Re
construção em Filosofia), apre
senta o núcleo das preocupações de 
sua teoria filosófica à qual dava o 
nome de “ instrumentalismo”. Não 
sendo dotado do estilo brilhante de 
seu mestre, era homem de ação e 
sua vida foi devotada a mostrar a 
eficácia da filosofia na reconstru
ção da sociedade, destacando-se 
entre os pragmatistas como aquele 
que melhor soube unir a teoria à 
prática: foi o pioneiro da reforma 
educacional nos Estados Unidos, 
organizou partidos políticos, bata
lhou pelos direitos da mulher, pela 
paz e pelas liberdades civis, chefiou 
a comissão encarregada de efetuar 
os “contra-processos” , refutando 
os julgamentos de Moscou de 
1936/38.

Modernas técnicas de ensino baseiam-se em postulados do pragmatismo. VEJA TAM BÉM : Verdade.
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Nas ruas calmas do Recife, a iminente explosão do descontentamento popular, expresso1 nos jornais da Praia.

Praieira, 
Insurreição

Na década de 1840, um dos mais 
sérios problemas da Província de 
Pernambuco já  era seu sistema 
agrário, resultante de uma estru
tura social obsoleta que teve suas 
origens no período colonial. Os 
grandes proprietários de terras ocu
pavam uma pequena parcela de 
seus domínios, arrendando o res
tante a umas cem ou duzentas 
famílias “de pardos ou pretos li
vres” , mediante pagamento. Dessa 
forma, tornavam-se protetores de 
todos os arrendatários: exigiam de
les completa obediência, além de 
exercerem as mais despóticas for
mas de autoridade*.

Como essas famílias dispuses
sem de um espaço mínimo para 
cultivar, o desemprego era uma 
constante, aumentando a popula
ção improdutiva do Recife e outras 
cidades.

O grande comércio, por sua vez, 
ta l co fno  o  v a re jo , c n co n tra v a -se

nas mãos de estrangeiros, especial
mente portugueses.

Já em 1843, Borges da Fonseca* 
afirmava que “os artífices brasilei
ros não podem tirar o mesquinho 
lucro da mão-de-obra, porque os 
estrangeiros enchem o mercado 
com artigos mais baratos”. Assim, 
o povo pernambucano tinha dois 
inimigos à frente: os senhores de 
engenho e os portugueses, detento
res do monopolio comercial.

O poder das oligarquias

O período regencial posterior a 
F e i jó ,  de 1837 a 1840, caracteri- 
zou-se pelo conservadorismo. A ex
pressão política e econômica dessa 
dominação conservadora em Per
nambuco eram as oligarquias lo
cais, basicamente compostas pelas 
famílias Cavalcanti e Rego Barros.

Em 1837, subiu à presidência da 
província o capitão e deputado 
Francisco Rego Barros, barão da 
Boa Vista (1802-1870). Essa admi
nistração realizou empreendimen
tos notáveis para o desenvolvi
mento da província, mas fez 
emergir um monopólio familiar ex
tremamente prejudicial, sobretudo 
em virtude da fraqueza de caráter 
üe Rego Barros, incapaz de coibir

os desmandos de seus parentes. En
tre outros crimes, os familiares do 
barão contrabandeavam escravos, 
faziam circular moedas falsas e co
metiam homicídios.

Os liberais voltaram ao poder, 
no Gabinete do Império, em feve
reiro de 1844. Para presidente de 
Pernambuco, foi nomeado o de
sembargador Antônio Pinto Chi- 
chorro da Gama (1800-1887), que 
governou a província de 1845 a 
1848.

Chichorro chegou para desman
telar a situação anterior, edificada 
pela fase conservadora. Para isso, 
precisou enfrentar os poderosos se
nhores de engenho —  abriu inqué
ritos, devassou propriedades e obri
gou a polícia a reprimir os abusos 
que ocorriam na região.

A ascensão dos liberais corres
pondia a vastos anseios populares, 
aos quais se somou a imprensa.

Contestação na praia

Em 1842, surgiu o Diário Novo, 
dirigido por Luis Inácio Ribeiro 
Roma (1797-1848), reunindo os 
adversários dos Cavalcanti. Como 
o jornal estava situado na Rua da 
P ra ia ,  o s a d ep to s  de  su as  id é ia s  fo 
ram denominados “praieiros” por

aqueles que combatiam. O Diário 
N ovo  foi publicado durante cinco 
anos, com tiragem de dois mil 
exemplares. Contava com a cola
boração de Joaquim Nunes Ma
chado*, Filipe Lopes Neto 
(18 14-1895) e outros.

Alguns meses depois da funda
ção do Diário Novo, outro jornal 
com as mesmas tendências e táticas 
mais combativas veio fortalecer a 
incipiente oposição: O Guarda Na
cional, editado por Vilela de Castro 
Tavares (1816-1858).

A chamada imprensa “baro- 
nista” (relativa a Rego Barros, ba
rão da Boa Vista) tinha seu ba
luarte no Diário Velho, ao qual se 
somavam O Artilheiro, O Lidador 
e, mais tarde, A  União.

No ambiente intelectual da 
província, havia um clima muito 
favorável à expansão de idéias de 
reforma social. Fourier*, Prou- 
dhon*, Owen*, Saint Simon* e 
Louis Blanc* (representantes do so
cialismo* utópico) eram familiares 
aos intelectuais brasileiros da 
época.

No Recife, destacava-se José 
Inácio de Abreu e Lima 
(1797-1848), o sucessor de Ribeiro 
Roma na direção do Diário Novo. 
Foi ele o primeiro a publicar um 
ensaio com o tema O Socialismo 
no Brasil. Essa e outras obras suas 
ajudaram a expandir as idéias de 
justiça social.

__ No intervalo entre a administra
ção Cavalcanti e a insurreição, 
efervesciam as idéias reformadoras, 
oscilando entre uma orientação re
publicana e vagas manifestações da 
massa.

Os inimigos comuns

A estrutura do partido da Praia 
diferenciava-se das organizações 
políticas de seu tempo. Conserva
dores e liberais mostravam-se insu-

S o b  O oovarno de Vieira To sta , a ra -

belião foi derrotada.
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A Insurreição Praieira inspirou-se nos ideais democráticos e republicanos da revolução francesa de 1848.

ficientes para a Província de Per
nambuco. Os próprios Cavalcanti 
acabaram reconhecendo que a 
Praia representava a grande maio
ria da população de Pernambuco.

Nascido do Diário Novo, o par
tido praieiro foi adquirindo, aos 
poucos, um sentido tao revolucio
nário —  sobretudo em sua ala radi
cal (o chamado Grupo dos Cinco 
Mil) —  que muitos de seus pró
prios líderes se alarmaram com o 
rumo dos acontecimentos.

A acentuada lusofobia que im
pregnava tais manifestações decor
ria da situação em que os pernam 
bucanos então viviam. Só no 
Recife havia cerca de 6  000 casas 
de comércio, todas de proprietários 
estrangeiros, com vendedores por
tugueses (aproximadamente três 
por loja), o que resultava num total 
de 18 0 Ó0  lusitanos empregados — 
número que deixava os brasileiros 
sem perspectivas nessa profissão. 
Por outro lado, os antigos coloni
zadores dedicavam-se a atividades 
financeiras extremamente desfavo
ráveis à população: seu sistema de 
empréstimos dava lucros (com al
tos juros) de até 25% por semana.

Momentos
pré-revolucionários

Durante a gestão de Chichorro 
da Gama, os motins e tumultos po
pulares (como, por exemplo, o de 
1847, que ocorreu por ocasião do 
baile oferecido aos artistas lusita
nos) tornaram-se freqüentes.

A 2 de abril de 1848 —  em 
plena situação liberal — , Chi
chorro foi exonerado e substituído 
por Pires da Mota. Iniciava-se a 
fase pré-insurrecional.

Depois de Chichorro, cinco go
vernantes sucederam-se na admi
nistração da província; entretanto, 
nenhum foi capaz de manter-se no 
posto, tal era a agitação.

Após a exoneração de Chi
chorro, a província manifestou seu 
franco desagrado, generalizando-se 
a convulsão. A Praia, que já  se re- 
voltata na gestão liberal, multipli
cou seus protestos diante da nova 
escalada conservadora. Em setem
bro de 1848, o conservador Pedro 
de Araújo Lima, marquês de 
Olinda*, assumira a chefia do G a
binete do Império. No mês se
guinte, nomeou para a presidência 
da província o mineiro Herculano 
Ferreira Pena (1811-1867).

Outro fator que acelerou o pro
cesso foi a proclamação da repú
blica na Franca (1848), o clímax de 
uma revolução que parecia ser a 
“primavera dos povos .

A luta armada

A 7 de novembro de 1848, defla
grava-se o conflito armado em 
Olinda. Estendendo-se por toda a 
província, a rebelião ganhou o 
norte, o centro, o sul e mesmo re
giões do sertão. Travaram-se ár
duos combates, como os de Mari- 
cota, Mussupinho e Cruangi, o 
mais sangrento. Na luta, desta
co u-se a atuação do grande estrate
gista Pedro Ivo Veloso da Silveira 
(1811-1851).

Desde as primeiras articulações, 
Antonio Borges da Fonseca, repu
blicano e socialista, contudo sem

nenhuma vinculação partidaria, co - 
locou-se ao lado dos msurretos, re
velando grande capacidade de lide
rança.

No entanto a revolta não fora 
desejada pela cúpula do partido li
beral, que pretendia retornar breve
mente ao poder, aproveitando-se da 
fraqueza eleitoral dos conservado
res e do próprio ministério. Em 
contrapartida, o presidente Pena 
havia acirrado o conflito, ao des
m ontar a máquina eleitoral 
praieira, ordenando demissões em 
massa. Dessa forma, o levante foi 
inevitável — não porque os chefes 
políticos da Praia o promovessem, 
m as porque eram impotentes para 
que çudessem dominar seus correli
gionários.

A síntese das reivindicações 
praieiras — o Manifesto do Mundo
— mostrava a influência das revo
luções liberais de 1848, na Europa. 
Pedia voto livre e universal ao 
povo brasileiro; plena e absoluta li
berdade de se comunicarem pensa
mentos através da imprensa; o tra
balho como garantia de vida p ara 
os cidadãos brasileiros; comercio 
varejista só para cidadãos brasilei
ros; inteira e efetiva independência 
dos poderes constituídos; extinção 
do poder moderador e do direito de

agraciar; incluía o elemento federal 
na nova organização; completa re
forma do poder judiciário, de modo 
a assegurar as garantias indivi
duais; extinção da lei de ju ro s  con
vencional; e modificaçao do sis
tema de recrutamento militar.

Apesar da confusão que envol
vera a rebelião, os insurretos sa
biam o que queriam. E Herculano 
Pena não foi suficientemente hábil 
para manter-se como presidente, 
dominando seus inimigos. Substi
tuiu-o Francisco Vieira Tosta 
(1804-1872).

Derrota e traição

A 2 de fevereiro de 1849, os 
praieiros tentaram atacar o Recife, 
sob o comando de Félix Peixoto, 
contrariando a opinião de Pedro 
Ivò. Quando o ataque foi realizado, 
este seguiu com seus homens de 
Agua Preta para o Recife. Nessa 
manobra, iludiu J. Joaquim Coelho 
(1797-1860), que pretendia cercar 
os rebeldes. Ao chegar em Agua 
Preta, Coelho encontrou apenas al
guns homens.

Enquanto a coluna de Pedro Ivo 
chegava às proximidades do Palá
cio do Governo, a de Félix Peixoto 
detinha-se em Soledade, lutando

contra as tropas do quartel. Apesar 
da tentativa de Borges da Fonseca, 
no sentido de atacar o norte (conse
guiu tomar Goiana e invadir a Pa
raíba), a insurreição começou a en
trar em franco declínio.

Com o restante dos soldados 
(índios, em grande parte), Pedro 
Ivo voltou a Água Preta, de onde 
se irradiaria uma verdadeira luta de 
guerrilhas. Mas a derrota parecia 
inevitável, com a morte de Nunes 
Machado e João Inácio Ribeiro 
Roma; a prisão de Leandro Pais 
Barreto, Henrique Pereira de Lu- 
cena (1835-1913) e Filipe Lopes 
Neto (1814-1895); e a deserção de 
Félix Peixoto e Manuel Pereira de 
Morais.

Com promessas de anistia geral, 
Pedro Ivo rendeu-se, viajando para 
o Rio. Nessa cidade, foi atrai
çoado, preso e condenado. Em 
1851, com o auxílio de figuras 
proeminentes do partido liberal, 
conseguiu fugir e embarcar para a 
Europa, mas morreu na viagem.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria): Equador, Confederação do; 
Liberalismo; Pernambucana, In
surreição.
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Praxismo

Adotando o “problema” em opo
sição ao “ tema , repudiando a tra
dição verbalista em proveito de 
um a “áudio-visual-cinetica” e ten
tando libertar-se do verso (cha
m ado “signo de conexão” por seus 
adeptos), o praxismo se fez movi
mento desdobrado da poesia con
creta*. Foi exposto em São Paulo 
pela primeira vez no livro Lavra- 
Lavra (1962), de Mário Chamie 
(1932- ), seu principal poeta e 
teórico. Dizia ele: “O autor não es
creve sobre temas. Ele parte de 
áreas (seja um fato externo ou emo
ção), procurando conhecer todos os 
significados e contradições possí
veis e atuantes dessas areas, atra
vés de elementos sensíveis que con
ferem a elas realidade e existência. 
Esses elementos sensíveis são le
vantados. Infra-estrutural e primor
dialmente, são eles: o vocabulário 
da área (não o ensejado pela subje
tividade dominadora do autor); as 
sintaxes que a manipulação desse 
vocabulário engendra; a semântica 
implícita em toda sintaxe organi
zada; a pragmática que dai de
corre, de vez que, na mesma me
dida em que o autor partiu da área 
e de seu vocabulário para chegar a 
um texto, o leitor pode praticar o 
mesmo processamento a partir do 
levantamento de uma dada área” .

À poesia praxis logo aderiram 
alguns novos poetas (Antônio C ar
los Cabral, Armando Freitas Filho, 
Arnaldo Saraiva, Camargo Meyer, 
Cassiano Ricardo (1895-1974) e 
outros).

Todos esses poetas procuraram 
estabelecer um conflito entre o que 
chamavam de literatura literária e 
literatura praxis, cultura livresca e 
cultura popular, integração e parti
cipação, radicalismo reformista e Adam  Sm ith foi um dos prim eiros a elaborar um a teoria sobre o preço.

radicalismo revolucionário. E si
tuaram  no Brasil sua área de cho
que, procurando eliminar o senti
mento de povo colonizado e 
tentando transmitir experiências no 
âmbito dos problemas nacionais 
(inclusive estéticos).

A poesia praxis é considerada 
uma conceituação poética que se 
estabelece sobre dados “da dialé
tica compositiva,- que transporta 
para a obra em execução os mo
mentos operacionais da praxis dia
lética”. Baseia-se, assim, em alguns 
conceitos do marxismo* e do exis
tencialismo*, fundamentando-se na 
obra de Hegel*, Marx* e Sartre*.

O praxismo usa a palavra como 
matéria-prima “integrada no es
paço vivo” ; adota vários processos 
e soluções lingüístico-participan- 
tes; considera o modernismo uma 
revolução literária superada; e cria 
a co-autoria do poema.

Atendendo a todos esses precei
tos, Mário Chamie escreveu o poe- 
ma-rural Lavra-Dor:

LAVRA:onde tendes pá, o pé e o 
pó, _
sermão da cria: tal terreiro.

DOR:onde tenho o pó, o pé e a pá, 
uinhão da via: tal meu meio 
e plantar sem água e sombra.

LAVRA: onde está o pó, tendes 
cãibra
agacho dói ao rés e relva.

D O R :ondejaz o pó, tenho a planta 
do pe e milho junto à graça 
do ar de maio, um ar de 
cheiro.

LAVRA:a planta e o pé, o pó e a 
terra;
o mapa vosso; várzea e 
erva.

VEJA TAM BÉM : Concreta, Poe
sia.

Preço

Entende-se por “preço” a quanti
dade de dinheiro dada para a aqui
sição de qualquer mercadoria. Ex
prime-se em termos monetários, 
sendo diferente, portanto, segundo 
o país. A idéia de preço está asso
ciada à de valor*, mas tem outro 
significado. Há diversas teorias so
bre a natureza e a origem dos pre
ços e do valor, assim como das leis 
que regulam as variações, tanto no 
nível geral como nos preços relati
vos das várias mercadorias.

Adam Smith* achava que os 
bens têm um preço “natural” , de
terminado por seu custo de produ
ção — gasto em trabalho*, capital* 
e recursos naturais* — , que, de 
acordo com as condições de de
m anda desse bem no mercado*, se 
transformaria no preço de mer
cado, ou seja, aquele realmente ob
tido com a venda da mercadoria. 
Se a demanda fosse mais elevada,

o preço de mercado seria superior 
ao preço natural, e vice-versa. Essa 
teoria foi combatida porque expli
cava os preços das mercadorias 
através de outros preços: do traba
lho, do capital e da terra.

Para Karl Marx*, na chamada 
teoria do valor-trabalho (desenvol
vida inicialmente por W. Petty*), 
os bens adquirem valor de troca à 
medida que são o resultado de tra
balho socialmente necessário. 
Quanto maior a quantidade de tra
balho abstrato exigida para a pro
dução de determinado bem, maior 
seu valor. Em cada preço estão in
cluídos os custos de produção* da 
mercadoria e o lucro*. Como este 
tende a ser proporcional ao capital 
investido, os preços de produção 
divergem do valor de cada merca
doria, na medida em que, no valor, 
o lucro (mais-valia) pode ser maior 
ou menor do que o necessário para 
equalizar a taxa de lucro entre os 
varios ramos de produção. Em 
cada momento, a m ercadoria é 
transacionada por um preço de 
mercado, que depende das condi
ções de oferta e procura. A longo 
prazo, para que haja equilíbrio en-0  praxismo desvenda uma nova poesia, num nivel "âudio-visual-cinético".
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tre oferta e procura é preciso que 
a média dos preços de mercado 
coincida com o preço de produção,

3ue é o que proporciona a taxa mé- 
ia de lucros à empresa.

Economistas de tradição neo
clássica interessaram-se menos pe
los problemas da origem dos pre
ços e do valor e mais pelo 
mecanismo de sua variação rela
tiva e de seu comportamento no 
mercado como elemento funda
mental na alocação de recursos no 
sistema capitalista.

Segundo essa tradição do pensa
mento econômico, os preços resul
taram  simplesmente do confronto 
das forças de oferta e de procura no 
mercado. A tarefa a que se propu
nham os economistas era conhecer 
o funcionamento desses fatores in
tegrantes da microeconomia.

O preço é, assim, determinado 
no mercado e provém do encontro 
entre oferta e procura. Os vendedo
res oferecerão maiores quantidades 
de determinado prodúto sempre 
que houver perspectivas de preços 
mais elevados, isto é, a oferta 
cresce à medida que aumenta o 
preço; por outro lado, haverá me
nos compras desse produto 
quando seu preço for aumentado, o 
que quer dizer que a demanda cai 
com o aumento de preço e vice- 
versa. Haverá um ponto em que o 
nível de preços igualará as quanti
dades oferecidas e procuradas. É o 
preço de equilíbrio.

Preço e mercado

A formação de preços depende 
das características do mercado ob
servado. Duas situações extremas 
podem ser consideradas: a concor
rência perfeita e o monopólio. Na 
primeira, é impossível aos agentes 
que participam do mercado e das 
trocas influir individualmente no 
preço. Ninguém irá adquirir deter
minado produto de um vendedor 
por um preço maior do que o co
brado pelos demais.

A concorrência dos outros ven
dedores —  supõe-se que sejam 
muitos e que todos produzam a 
mesma mercadoria —  impede que 
qualquer um deles modifique sozi
nho o preço —  este aparece para 
os vendedores como dado. O 
mesmo se dá para os compradores, 
que em mercados de concorrência 
perfeita são em grande número, 
cada um comprando uma fração 
insignificante da produção total, de 
modo que nenhum deles pode, indi
vidualmente, influir no preço. Isso 
se refletirá na maneira pela qual o 
empresário orienta a produção. A 
maximização dos lucros ocorre no 
ponto em que o custo marginal é 
igual ao preço. (Custo marginal é 
o quanto se gasta para se obter 
mais uma unidade do produto. 
Sendo o preço fixado para o empre
sário no mercado, sua função de 
custos é o elemento fundamental.)

Supõe-se que o custo marginal 
seja crescente, isto é, que cada uni
dade adicional produzida custe 
mais que as anteriores. Se a em
presa vende sem lucros a última 
unidade, ela tem lucro em todas as 
demais e a soma dos meios unitá
rios será máxima.

Na situação dc monopólio, o 
agente monopolista influi decisiva-

O preço dos produtos agrícolas varia em  função dos problem as de safra.

Para o consumidor, vem  expresso através de certas unidades monetárias.

mente na formação de preços. Não 
tendo concorrentes, ele pode fixar 
o preço como bem entender, desde 
que continue havendo demanda.

O cálculo econômico do produ
tor de monopólio considera tam 
bém as alterações no preço. 
Quanto maior a quantidade lan
çada no mercado, menor o preço

3ue se poderá cobrar. A curva da 
emanda, para o produtor em con

corrência perfeita, é elástica: ao 
preço do mercado ele pode vender 
qualquer volume de mercadorias; 
para o monopolista, a curva da de
manda é de elasticidade limitada 
aos preços: para vender mais é pre
ciso baratear o produto.

Essas duas situações são extre
mas, e, nas economias concretas, 
praticamente não existem casos de 
mercados onde vigore a concorrên
cia perfeita ou o monopólio.

Para a maioria dos produtos, 
uma variação no preço provoca 
uma alteração inversa nas quanti
dades procuradas. E o caso, por 
exemplo, do óleo de algodão, que, 
por ter muitos substitutos proxi- 
mos, sofre grandes retrações na 
procura, quando há aumento de 
preço. Desses bens, cuja procura é 
muito sensível com relação aos 
preços, diz-se que têm alta elastici
dade-preço de demanda.

No caso contrário (produtos de 
baixa elasticidade-preço, como o 
sal e o açúcar), nao há alteração 
sensível na procura, mesmo com o 
aumento de preços, por tratar-se de 
produtos sem sucedâneos próximos 
e de primeira necessidade.

O conceito de elasticidade-preço 
aplica-se também à oferta, para re
presentar o comportamento da pro
dução face à variação nos preços.

Assim, produtos de alta elastici
dade-preço da oferta são os que re
sultam de cultjvos anuais: cereais, 
leguminosas, etc. Os lavradores op
tam pela cultura de melhor preço, 
elevando fortemente sua produção. 
As de preço menos favorável são 
abandonadas. Produtos de baixa 
elasticidade-preço de oferta são os 
que resultam do uso de grande 
quantidade de capital fixo (equipa
mento especializado). Convem à 
empresa utilizar sua capacidade de 
produção, ainda que a preços bai
xos de venda do produto.

As políticas de preços aplicadas 
pelos governos levam em conside
ração as elasticidades-preço dos 
produtos. A fixação de preços má
ximos é freqüentemente aplicada a 
mercadorias cuja demanda é ine- 
lástica, pois os produtores teriam 
facilidade em aumentar seus pre
ços, uma vez que isso não provoca
ria grande queda na demanda.

A política de sustentação de pre
ços destina-se a produtos com alta 
elasticidade-preço de demanda, vi
sando a garantir um fluxo normal 
de renda aos produtores, caso se
jam  lançadas grandes quantidades 
de produto no mercado. Isso ocorre 
principalmente com a agricultura.

Preço e inflação

Os preços também constituem 
parte importante das análises ma
croeconômicas, estando, portanto, 
interligado o problema do nível ge
ral de preços com as teorias de in
flação* e deflação.
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Para a econom ia clássica, um a grande procura aum enta o preço do produto.

As economias capitalistas comu- 
mente sofrem o efeito da inflação 
(aumento sistemático no nível de 
preços). Mesmo os mercados mais 
estáveis conhecem uma pequena di
ferença de preço de ano para ano.

Isso torna difícil a comparação 
entre dois períodos, quanto ao fun
cionamento do sistema econômico, 
pois os grandes agregados de renda
—  produto, formaçao de capital e 
poupança — , que em geral forne
cem dados para as análises, são 
medidos em moeda cujo valor varia 
inversamente aos preços. Essa va
riação obriga a se descontar a mu
dança do valor dos agregados, o 
que é devido unicamente ao au
mento do nível geral de preços; 
quando se observa, por exemplo, 
um aumento de 25% no Produto 
Nacional Bruto de um país, de um 
ano para outro, e o nível geral dos 
preços subiu 18%, apenas 7% re
presentam o crescimento “real”. 
Da mesma forma, faltam meios a 
uma dona-de-casa para saber se o 
que gasta para sustentar o lar é 
mais ou menos do que era anos 
atrás.

Para contornar tudo isso com a 
menor probabilidade de erro, os 
economistas criaram os índices e 
os deflatores, que se constituem na 
utilização de recursos estatísticos e 
matemáticos para acompanha
mento do nível de preços. Calcula
dos os índices, poaem-se comparar 
os preços de determinado ano com 
os preços atuais, tornando possível 
a comparação de valores entre 
duas épocas, não apenas em termos 
nominais mas também em termos 
reais.

Existem vários tipos de índices, 
que utilizàm aproximadamente a 
mesma metodologia. O índice de 
Custo de Vida acompanha o au
mento verificado nos preços dos 
bens que uma família média con
some. Para calculá-lo, é preciso de
finir a “cesta de consumo”, ou seja, 
discriminar a estrutura de gastos 
em bens e serviços de consumo de 
uma família tomada como padrão. 
Por exemplo: dos gastos gerais ca
bem 10% ao feijão, 3% ao arroz, 
7% à carne, 10% a roupas, etc. De 
posse desses elementos —  que para 
serem calculados demandam uma 
pesquisa de “orçamentos familia
res”  —  é possível o cálculo do re
flexo, no total, do aumento no

preço de cada bem. Se houver um 
aumento de 50% no preço do fei
jão , o reflexo no custo de vida seria 
de 50% de 10% (ou seja: 5%). Isso 
significa que o acréscimo no preço 
do feijão provocou um aumento de 
5% no índice de Custo de Vida.

No Brasil, diversos órgãos cal
culam esses índices: a Fundação 
Getúlio Vargas o avalia para o Rio 
de Janeiro; o Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de 
São Paulo procura estabelecê-lo 
para a capital paulista; o Departa
mento Intersindical de Estudos Só- 
cio-Econômiços o estima para uma 
família operária padrão aa  mesma 
cidade.

A Fundação Getúlio Vargas cal
cula ainda o índice Geral de Pre
ços, em cuja composição entram 
em proporçoes variadas o jnd ice  de 
Preços por Atacado, o índice de 
Custo de Vida do Rio de Janeiro 
e o índice de Construção Civil. O 
índice de Preços por Atacado toma 
os preços tal como aparecem no 
mercado atacadista e os acompa
nha mensalmente, computando-os 
de acordo com duas classificações: 
a Disponibilidade Interna, que se 
subdivide em Bens de Consumo e 
Bens de Produção, e a Oferta Glo
bal, subdividida em Produtos Agrí
colas e Produtos Industriais.

A construção de índices específi
cos para cada subdivisão dos pre
ços por atacado tem em vista per
mitir àqueles que estudam 
determinados setores e mercados 
particulares avaliar o comporta
mento deles. Para a economia 
como um todo, utiliza-se o índice 
Geral de Preços.

Anualmente, a Fundação Getú
lio Vargas calcula, junto com as 
Contas Nacionais, o Deflator 
Implícito da Renda. Esse cálculo é 
feito dividindo-se o índice do valor 
da Renda Nacional calculada pelo 
índice de produção física.

Os índices de acompanhamento 
de preços permitem que valores e 
preços correntes de determinado 
ano sejam transformados em pre
ços do ano com o qual se quer 
comparar.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Econumia, Inflação; Lucro, Mer
cado; Produção; Produto; Valor.

Preconceito

1 l 'O preconceito é um pré-juízo:
um conjunto de atitudes positivas 
ou negativas a priori, o mais das 
vezes de caráter emocional, sem 
fundamento na experiência prática 
ou em provas adequadas, adotadas 
com relação a pessoas ou grupos* 
étnicos, nacionais, lingüísticos, 
políticos, morais, religiosos, so
ciais, estéticos, etc. Trata-se de ati
tudes que criam, apóiam ou justifi
cam a discriminaçao.

Embora não se possa dizer que 
constitua um fenômeno universal, a 
existência do preconceito tem sido 
verificada em muitas partes do 
mundo e praticamente em todos os 
períodos da história, aparecendo 
identificada com o etnocentrismo 
(visão de mundo através de um en
foque favorável ao grupo a que se 
pertence). Mesmo assim, seu estudo 
e dificultado pelo aspecto difuso 
que muitas vezes assume.

Nós e eles

A civilização greco-romana cos
tumava rotular de “bárbaros” to-

dos os que estivessem fora dela, e 
seus herdeiros utilizaram o termo 
“ selvagem” no mesmo sentido. En
tretanto, precisamente os “selva
gens” têm nessa atitude uma carac
terística.

As chamadas “ sociedades primi
tivas” constituem agrupamentos fe
chados, com membros muito inte
grados nas tradições e nos valores 
do grupo. A recepção lacrimosa 
que alguns indígenas brasileiros 
costumavam dedicar aos brancos 
que viviam entre eles é típica: 
quando um desses “estrangeiros” 
voltava de uma viagem à “civiliza
ção”, os índios recebiam-no em 
prantos —  não como expressão da 
saudade que haviam sentido, mas 
lamentando as agruras que o amigo 
forçosamente teria suportado longe 
da tribo, único lugar onde a vida 
valeria a pena.

Ao nível das atitudes, o pro
blema do preconceito é basica
mente o da formação de endogru- 
pos  e —  por oposição — de 
exogrupos. O endogrupo é um 
“nós” com que cada pessoa se 
identifica. Seus membros relacio
nam-se entre si por atitudes de leal
dade, devoção, simpatia, respeito e 
cooperação; e — com relação ao 
grupo como um todo —  manifes
tam, em geral, certo sentimento de 
exclusividade, distinguindo num
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É com um  haver preconceito contra as novas crenças quando elas contrariam  
valores estabelecidos. (Perseguição rom ana aos cristãos no século I.)
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contraste emocional as pessoas que 
estão de fora — o exogrupo. Este 
é constituíflf) pelo “eles’ , vistos 
com indiferença, repulsa e mesmo 
com hostilidade manifesta.

É comum a associação de este
reótipos aos vários exogrupos. Tra
ta-se de criar certas expectativas 
com relação ao comportamento 
das pessoas, de imagens a priori, de 
generalizações baseadas não em 
dados concretos, mas em boatos, 
anedotas, experiências parciais ou 
incompletas — naquilo que o 
“povo ’ falou.

Diversos estudos, realizados em 
vários países, enquadram o precon
ceito nas tendências de acomoda
ção, reajustamento ou expansão 
dos mercados de força-de-trabalho, 
nas quais surge como racionaliza
ção ou ideologia*. Uma análise de 
conteúdo de notícias de jornais pu
blicadas nos Estados Unidos em 
1936 mostra as transformações por 
que passou o estereótipo do chinês 
que imigrava para a Califórnia no 
século XIX (mudanças essas corre
latas com as do mercado de traba 
lho). Na fase pioneira de população 
da Califórnia, logo após a desco
berta do ouro em 1848, foram in
troduzidos significativos contin
gentes de imigrantes chineses, que 
se dirigiram a ocupações como o 
trabalho doméstico e a indústria de 
charutos, tarefas desprezadas pela 
população branca, empenhada em 
enriquecer nas atividades ligadas 
direta ou indiretamente à minera
ção. A imprensa, na ocasião, refe- 
ria-se aos chineses como “ótimos 
imigrantes, parcimoniosos, sóbrios, 
corteses, inofensivos, ordeiros”. 
Quando, por volta de 1860, outros 
grupos passaram a disputar aos 
chineses os postos que ocupavam, 
o estereótipo modificou-se: nas 
eleições de 1867, os dois partidos 
concorrentes apresentaram plata
formas de que constava a criação 
de legislação que protegia os califor 
nianos da concorrência mongólica, 
classificando os chineses como um 
povo “diferente, impermeável à as
similação, cuja presença faz baixar 
o nível de vida e prejudica a força- 
de-trabalho branca”.

O judeu foi outro estereótipo: o 
anti-semitismo de que se revestia o
III Reich era uma instância em que 
o preconceito, localizando um bode 
expiatório, mascarava sérios pro
blemas políticos, sociais e econô
micos, deles desviando a atenção.

Eu e eles

O preconceito —  enquanto ati
tude —* não se verifica apenas no 
plano social mais amplç ou ao 
nível de interesses econômicos. 
Não seria possível enquadrar em 
processos macroeconômicos, por 
exemplo, a atitude do indivíduo 
rígido e intolerante que se sente in
seguro ao ver passar na rua um ho
mossexual ostensivo e sente ímpe
tos de agredi-lo até mesmo 
fisicamente.

Certas correntes da psicaná
lise* — como a representada por 
Karen Horney (1885-1952) — 
contribuíram para estudos nesse 
nível, ao focalizar o conceito do 
“eu idealizado”. As pessoas porta- 
d o r as de  d e te rm in a d o  tip o  de neu 
rose* teriam todas suas atitudes
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Gravura protestante (em cim a) e m iniatura oriental m ostrando efeitos da 
discrim inação: tortura, usada por católicos e islam itas.

orientadas em relação a uma ima
gem de si próprias, à qual atribuem 
infinita perfeição. O “eu ideali
zado” funcionaria como um endo- 
grupo, sendo rejeitados todos os 
que estivessem fora, isto é, que não 
se igualassem aos elevados padrões 
por ele exigidos. Assim, nenhuma 
pessoa concreta faria parte desse 
endogrupo, na medida em que seria 
impossível corresponder à imagem 
idealizada do eu; e o indivíduo por
tador dessa estrutura de personali
dade apresentaria uma hostilidade 
generalizada, uma vez que os ou
tros poderiam concorrer com ele ou 
prejudicá-lo.

Trabalhando numa linha de inte
gração entre o individual e o social 
mais amplo, TheodOr Adorno* e 
um grupo de colaboradores realiza
ram, em fins da década de 1940, 
uma pesquisa onde puderam cons
tatar a existência de estreita corre
lação entre preconceitos manifesta
dos e determinada estrutura de 
personalidade. A “personalidade 
autoritária” manifestaria uma hos
tilidade irracional generalizada 
com relação aos exogrupos, es
tando correlacionado o etnocen- 
trismo com o convencionalismo, o 
autoritarismo, a preocupação com 
o poder, etc. Essa estrutura de per
sonalidade é fruto do passado dos 
indivíduos, de frustrajões que o 
processo de socializaçao* impôs a 
alguns deles quando crianças. 
Nesse caso, uma vez configurada, 
ela age “por iniciativa própria” so
bre o meio social, e, embora seja 
passível de modificação, em geral 
opõe grande resistência a mudan
ças fundamentais.

VEJA TAM BÉM : Ideologia; Per
sonalidade; Raciais, Relações; So
cialização.

A atitude preconceituosa serve ao dom ínio de um grupo (racial, por exem plo) e lim ita a liberdade de outro.



72 Predatismo

Predatismo

Quando um organismo livre pro
cura entre vegetais ou animais seu 
alimento vivo, diz-se que ele é um 
predador.

__ Em toda comunidade (associa
ção local de espécies diferentes) es- 
tabelece-se uma cadeia alimentar 
em que uns devoram os outros, em 
determinada sucessão. Assim, os 
animais herbívoros comem as plan
tas e são, eles próprios, presas dos 
carnívoros*.

Os tamanhos dos animais envol- 
v idosnum a mesma cadeia alimen
tar são, geralmente, aproximados. 
Para um leão, por exemplo, é muito 
mais interessante (em termos de 
economia de enerçia locomotora) 
alimentar-se de antílopes ou zebras 
do que de insetos* e minhocas. 
Mas, para pequenas aves* e sapos, 
esses animais minúsculos com
põem uma dieta ideal, ao passo 
que, para aves maiores, os lagartos, 
camundongos e pássaros* são as 
presas ideais.

Esse sistema predatório é auto- 
regulável, mantendo certo equilí
brio. Assim, um aumento na popu
lação de herbívoros determina um 
aumento proporcional na popula
ção de carnívoros. Aumentando em 
número, os carnívoros consomem 
maior número de herbívoros, que 
passam a escassear. Diminuindo 
muito a quantidade de herbívoros, 
seu predador morrerá em maior nú
mero, por falta de alimento. Com 
a diminuição dos carnívoros, há 
um novo acréscimo na população 
herbívora; os poucos carnívoros

§ue sobraram passam a ter abun- 
ância de alimento e condições 

propícias para se reproduzirem, 
continuando o ciclo.

Perseguição e adequação

Indivíduos que consomem ou
tros da mesma espécie são cham a
dos de “canibais , e os que se ali
mentam de animais mortos, de 
“necrófagos”. A partir dos herbívo
ros, qualquer cadeia alimentar é 
um a sucessão de predadores.

Distingue-se predatismo de para- 
sitismo* porque o predador caça e 
devora a presa de uma vez, ao 
passo que o parasita alimenta-se 
constantemente do hospedeiro 
vivo, podendo matá-lo ou não ao 
fim do processo. (Segundo Elton, 
“os predadores- vivem do capital e 
os parasitas, dos juros” .) Um pre
dador em geral é maior do que a 
presa, ou pelo menos mais forte. O 
parasita, em contrapartida, é bem 
menor que o hospedeiro.

Quando a população da presa 
diminui muito e cai abaixo de certo 
nível, é inútil ao predador perseguir 
essa espécie. Os predadores que in
cluírem um cardápio mais variado 
em sua alimentaçao terão maiores 
oportunidades de sobrevivência em 
tempos de penúria.

A raposa vermelha, por exem
plo, caça esquilos, coelhos, camun
dongos, aves e insetos, mas tam 
bém come frutas, dependendo do 
que estiver mais disponível. Con-

O mecanismo predatório estabelece uma cadeia alimentar, indispensável à manutenção do ecossistema.

forme o local e a estação do ano, 
ela facilmente muda sua dieta.

A maior parte dos carnívoros, 
incluindo aves, répteis e insetos, 
caça melhor quando desacompa
nhada, e só forma pares para a re
produção.

O tamanho desses animais de
pende da capacidade de determi
nado território em lhes fornecer ali
mento. Por exemplo: num bosque 
pequeno não há cervos ou seus de
voradores, os carnívoros de grande 
porte.

Um fator preponderante na pre
servação das presas (e, conseqüen
temente, do predador) é sua ade
quação ao meio ambiente. As 
plantas de um bosque ou de um 
prado protegem os animais, pro
porcionando-lhes um refúgio con
tra os inimigos e as intempéries. 
Reduzindo-se as oportunidades de 
proteção, populaçoes animais e 
vegetais podem ser afetadas. Se, 
por exemplo, uma superpopulação 
de insetos determina a escassez de 
refúgios vegetais, esses insetos se
rão facilmente caçados pelas aves 
e pelos morcegos.

Alguns animais protegem-se 
contra os predadores mediante mi
metismo*: imitam o aspecto de ou
tros, impondo respeito ao inimigo, 
ou copiam o ambiente onde vjvem, 
escapando à acuidade da visão do 
predador.

Outros mecanismos defensivos 
são ainda utilizados: o caranguejo 
bernardo-eremita protege o ab
dome flácido numa concha vazia. 
Em alto mar, bandos de pequenos 
peixes pilotos exploram as águas, à 
frente dos grandes tubarões, condu
zindo seus protetores às presas ade
quadas.

O s  p á s s a r o s  p e q u e n o s  c o s t u m a m  a l im e n t a r  s e  d e  in s o t o a  e  m in h o c a s .  P a r o
as aves maiores, lagartos e camundongos representam uma dieta perfeita.
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Predicados, 
Lógica dos

Na lógica* clássica, desde Aris
tóteles*, o predicado é considerado 
como um dos elementos fundamen
tais constitutivos das proposições: 
é aquilo que se enuncia do sujeito
—  “S é P” — , ou seja, é o termo 
(P) que a cópula (é) aplica ao su
jeito (S).

Na lógica clássica considera-se 
geralmente que os diversos tipos de 
predicação dependem da com
preensão e da extensão do predi
cado. Assim, quanto à extensão, o

Íiredicado pode ser tomado particu- 
ar ou universalmente; quanto à 

compreensão, pode ser tomado to
tal ou parcialmente. A limitada for
malização da lógica clássica e seus 
compromissos com pressupostos 
metafísicos (o predicado no ponto 
de vista lógico seria equivalente ao 
atributo do ponto de vista ontoló
gico, isto é, a.determinado modo de 
ser do objeto) restringiram as pes
quisas sobre a quantificação dos 
predicados.

No século XIX, o lógico inglês 
W. Hamilton* procurou levar 
adiante as tentativas de quantifica
ção dos predicados, apesar da re
sistência de lógicos vinculados à 
perspectiva clássica, que considera
vam essas tentativas desnecessárias 
e até mesmo absurdas. Hamilton 
chegou à seguinte classificação das 
proposições, resultante da quantifi- 
caçao dos predicados: .1 ) proposi
ções toto-totais (“Todo S é todo 
P”, “Nenhum S e nenhum P”); 2) 
proposições toto-parciais (“Todo S 
e algum P”, “Nenhum S não é al
gum P”); 3) proposições parti-to- 
tais (“ Algum S é todo P”, Algum
S não é nenhum P”); 4) proposi
ções parti-parciais (“Alj>um S é al
gum P”, Algum S nao é algum

A lógica contemporânea desen
volveu as investigações referentes 
ao predicado, utilizando para isso 
os recursos fornecidos pela forma
lização e pelo simbolismo de
correntes de sua estreita ligação 
com a matemática, e, simultanea
mente, de sua preocupação em se 
desvincular de pressupostos metafí
sicos.

Classes e predicados

Na medida em que a noção de 
classe assumiu importância funda
mental para a lógica formal_ con
temporânea, também a noção de 
predicado passou a receber novo 
tratamento. .

Teoricamente, é possível consi
derar a classe um agregado de obje
tos quaisquer; na pratica, porém, 
são agrupados em classes os obje
tos que, por algum motivo, “ vao 
juntos” , ou seja, têm algo em co
mum. 0  estabelecimento de classes 
de objetos está, portanto, sempre li
gado a uma atividade de classifica
ção, quer abstrata, quer material. E 
exatamente por isso a noção de
p re d ic a d o  v in cu la -se  à  de c la sse : o
predicado é aquilo em virtude do Para Aristóteles, o predicado (lógico) equivale ao atributo (ontológico).

que os objetos podem ser reunidos 
em classes. Desse modo, "ser feliz” 
ou “estar entre” são predicados na 
medida em que determinam certas 
classes de objetos. Isso explica por 
que se pode dizer que a classe é a 
extensão do predicado que a deter
mina. Pondo em relação os objetos 
uns com os outros, o predicado ao 
mesmo tempo torna-os mais preci
sos. Assim, dizer que “ 10 é maior 
do que 4”, ou que “ Rio de Janeiro 
fica entre São Paulo e Vitória” , é 
tornar-se mais informado sobre 
aqueles dois números ou sobre es
sas três cidades.

Mas, se o predicado relaciona e 
estabelece classes de objetos, ele é 
também uma relação. Pode parecer 
que “ ser feliz” nao seja uma rela
ção; todavia, a relação aí presente 
torna-se evidente quando se ob
serva que os indivíduos que satisfa
zem ao predicado estão em relação 
de equivalência uns com os outros.

Considerado em si mesmo, isola
damente, o predicado não é nem 
verdadeiro nem falso. Ele pode, 
isso sim, convir ou não a determi
nado objeto; assim, verdadeira ou 
falsa é apenas a afirmação de que 
um dado objeto satisfaz ao predi
cado. Expressões como “ser feliz” 
e “ x é feliz”, ou “ ser maior do que” 
e “ x é maior do que”, são equiva
lentes; exprimem o mesmo con
teúdo de pensamento. Assim,_ do 
mesmo modo que “ ser feliz” não é 
nem verdadeiro nem falso, também

“x é feliz” não é nem verdadeiro 
nem falso. Somente quando se de
termina quem é “ x” é que a propo
sição passa a ser verdadeira ou 
falsa. Ela só será verdadeira se o 
indivíduo (antes designado indeter- 
minadamente por “x”) fizer parte 
da extensão do predicado. Isso re
vela que é perfeitamente possível 
analisar os predicados em termos 
de funções proposicionais (por 
exemplo, “x é feliz”). A análise dos 
predicados em termos de funções 
proposionais foi proposta inicial
mente por Frege*.

Desde que se admita que a toda 
função proposicional corresponde 
uma classe, conclui-se que todo

firedicado possui uma extensão. A 
egitimidade dessa hipótese de

pende, porém, da natureza da lín
gua utilizada: para se avaliar o fun
damento daquela hipótese, é 
preciso dispor de um simbolismo 
que permita a caracterização pre
cisa da noção de função proposi
cional. Algumas questões sao colo
cadas pelos lógicos: uma função 
proposicional pode determinar 
mais de uma classe?; uma classe 
p o d ese r determinada por diversas 
funções proposicionais?

São complexas as relações entre 
classes e proposições; além disso, o 
cálculo das classes pode servir de 
ponto de partida para uma dupla 
pesquisa: 1 ) construção de um cál
culo das proposições, paralelo ao 
das classes, no qual as proposições,

consideradas como totalidades não 
analisadas, são combinadas entre 
elas (cálculo inter-proposicional ou 
simplesmente lógica das proposi
ções); 2 ) construção de um cálculo 
que analisa as proposições e que, 
desse modo, pode ser considerado 
intra-proposicional. Este segundo 
tipo de cálculo, que aparece como 
uma ampliação do cálculo das pro
posições, precisa dispor de meios 
próprios de expressão, que permi
tam introduzir o equivalente às pa
lavras “todos” e “ algum” . Esse tipo 
de cálculo é que se costuma desig
nar por lógica dos predicados.

A lógica dos predicados ba
seia-se, em geral, na análise das 
formas lógicas de algumas senten
ças simples e, em particular, na teo
ria das propriedades lógicas dos 
quantificadores. Seu ponto de par
tida é a análise do tipo mais sim
ples de proposição, na qual se 
afirma que um objeto individual 
possui determinada propriedade 
(“ Aristóteles é falível ), ou que 
existe certa relação entre dois ou 
mais objetos individuais (“ 3 é 
maior do que 2 ”).

As expressões que designam ou 
descrevem objetos individuais — 
como “Aristóteles”, “3”, “2” — 
são chamadas “termos” ; as expres
sões que designam propriedades 
particulares ou as relações —  
como_“é falível”, “é maior do que”
—  são chamadas “predicados”. 
Para efeito de notação simbólica, 
os predicados são representados 
por letras maiúsculas do meio do 
alfabeto (F, G, H, etc.); para os no
mes próprios usam-se letras minús
culas (a, b, c, etc.); por sua vez, as 
variáveis individuais são simboli
zadas também através dê letras mi
núsculas, porém do final do alfa
beto (x, y, z).

Uma das maneiras de se obterem 
sentenças verdadeiro-falsas é pela 
substituição das variáveis por no
mes. Outra maneira é através do 
uso dos quantificadores.

Os quantificadores

“ Para cada x” é chamado 
“guantificador universal” ; a nota- 
çao usada para representá-lo é 

(x)”. Por outro lado, “existe um x 
tal que” é o chamado “quantifica- 
dor existencial” ; seu símbolo é 
“(H x)” .

Os símbolos dos quantificadores 
são escritos de formas variadas, se
gundo o sistema de notação lógica 
que se adote. Assim, tem-se:

a) Para Whitehead-Russell: 
universal: (x)F(x) 
existencial: (3  x)F(x)
b) Para Hilbert: 
universal: (x)F(x) 
existencial: (Ex)F(x)
c) Para outros lógicos: 
universal: VxF(x), A xFx 
existencial: 3xF(x), VxFx.

São chamadas “sentenças aber
tas”  aquelas que apresentam alguns 
de seus elementos indeterminados. 
Justamente os quantificadores po
dem transformar as sentenças aber
tas — que são as que possuem va
riáveis —  em um enunciado.

VEJA TAMBÉM: F u n çõ es; Ló
gica.
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via evoluído a ponto de permitir 
edificações totalmente pré-fabrica- 
das. A rigor, não_ existe construção 
sem pré-fabricação, pois caixilhos, 
portas, instalações elétricas, hi
dráulicas e outras são elementos in
dustrializados.

Construção modular
A pré-fabricação comporta a 

produção e a montagem dos ele
mentos, podendo ser realizada no 
próprio canteiro de obra ou em ins
talações fixas, que freqüentemente 
admitem câmaras de secagem. Al
gumas fábricas são completamente 
automatizadas, principalmente em 
países de economia planificada, 
onde os grandes investimentos são 
posteriormente recompensados pela 
alta produtividade.

Há sistemas fechados e abertos 
de construção modular. Os primei
ros compreendem a estrutura, a fa
chada e demais elementos da edifi
cação; os sistemas abertos, por sua 
vez, fornecem os acessórios.

No volume total das constru
ções, em 1972, as pré-fabricadas 
atingiam 4% na Alemanha; 20% 
na Suíça; 22% na França; 60% na 
Suécia; e 80% na União Soviética.

O lar na loja
A idéia de construir casas des

montáveis teria partido de Leo
nardo* da Vinci quando ele estabe
leceu, em 1516, os planos para uma 
cidade inteira. Segundo ele, so
mente os alicerces seriam trabalha
dos no local.

Três séculos depois, Joseph Pax- 
ton* planejaria para a Exposição 
Universal de Londres o Palácio de 
Cristal (1851), desmontado em 
1854'e reconstruído em Sydenham, 
onde seria completamente des
truído por um incêndio, em 1936.

No início do século XX, tomou 
grande impulso na Inglaterra a in
dústria de tijolos, enquanto na Ale
m anha apareciam as primeiras fá
bricas de concreto destinado às 
construções dos bairros periféricos 
de Frankfurt e outras cidades.

Após a década de 1930, mar
cada por tendências às vezes opos
tas (folclorismo, imitação de esti
los, construções artesanais, etc.), o 
desenvolvimento da construção in
dustrial localizou-se sobretudo em 
três grandes centros: França, 
União Soviética e Escandinávia.

Na França, a partir de 1945, Es
tado e iniciativa privada empenha
ram-se com o objetivo de estabele
cer uma sólida indústria de 
concreto, com a qual poderiam ob
ter vantagens nos custos, no mer
cado da construção (concentrado 
em alguns pólos). Graças a esse 
empenno, tornou-se possível a im
plantação de sistemas considerados 
revolucionários na  construção pré- 
fabricada.

Do mesmo modo, a planificação 
econômica na União Soviética per 
mitiu evidenciar as vantagens da 
construção de elementos acabados. 
Unidades de produção foram estu
dadas e realizadas. Contando basi
camente com elementos pré-fabri- 
cados, encorajaram-se a pesquisa 
de modelos sistemáticos, a coorde
nação dimensional e a implantação 
de grandes projetos urbanos.

A pré-fabricação surgiu no século XX como resposta à necessidade de barateamento e rapidez da cónstruçào.

Pré-fabricados

Na indústria da construção civil, 
a pré-fabricàção consiste na cons
tante atualização de modernos mé
todos e elementos de edificação. 
Surgiu da necessidade de baratea
mento, boa qualidade e rapidez 
sentida por todos os setores indus
triais no período que se seguiu à 
Segunda* Guerra Mundial. Com 
isso, tornou-se possível construir 
inúmeras residências, pontes, co
berturas, estações de trem, arm a
zéns, etc., em pequeno intervalo de 
tempo. A pré-fabricação permitiu 
ainda a abertura de novas perspec
tivas, para o desenvolvimento da 
construção planificada, superando 
os antigos limites da arquitetura* e 
do urbanismo*.

A partir de 1950, quase todas as 
construções tornaram-se em parte 
pré-fabricadas. Duas décadas de
pois, esse setor da indústria já  ha- Com o novo processo, foram superados antigos problemas da arquitetura.
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Bairros inteiros podem ser pré-fabricados, o que facilita a planificação. (No 
alto. periferia de Frankfurt; acima, conjunto em Moscou.)

N a Escandinávia, esse tipo de in
dústria aprimorou-se progressiva
mente, com predomínio de peque
nas construções pré-fabricadas. 
Alguns dos projetos mais divulga
dos foram produzidos por Larsson 
& Nielsen e Jaspersen, Ohlsen & 
Skarne.

Nos Estados Unidos, a pré-fabri- 
cação atingiu também um elevado 
nível de produção e consumo. A in
dústria aperfeiçoou-se principal
mente na elaboração de casas de 
madeira, que foram colocadas em 
exposição e à venda em algumas 
das grandes lojas.

P rob lem a hab itacional

O incentivo à pré-fabricação é 
geralmente justificado também pelo 
extraordinário crescimento demo
gráfico mundial na segunda metade 
do século XX. Embora os graves 
dramas habitacionais não tivessem 
sido superados na maioria dos paí
ses, os setores industriais interessa
dos tentavam fazer crer que tudo 
estaria resolvido no ano 2 0 0 0 , caso 
os previstos 6,5 bilhões de habitan
tes da Terra chegassem a ter a ga
rantia de um teto pré-fabricado. Se, 
por um lado, a pré-fabricação re
solvia o problema da rapidez nas 
construções (mais casas em menos

tempo), por outro não solucionava 
alguns dos mais antigos aspectos 
sócio-econômicos, entre os quais a 
desequilibrada distribuição da 
renda.

Mesmo em alguns países alta
mente desenvolvidos, as despesas 
de construção costumam ser feitas 
aleatoriamente, sem pesquisas sis
temáticas, trabalhos de base e ver
dadeira concorrência entre os di
versos sistemas existentes. Ao 
mesmo tempo, nesses países, o tra
balho humano passou a ser dispen
dioso (enquanto o rendimento da 
máquina é de 2 0 %, o do homem é 
de 1 %), tanto na economia política 
como na economia empresarial. 
Procura-se, por todos os meios, o 
rebaixamento de custos, prazos 
mais curtos e preços fixos, sem pro
fundas alterações básicas. Nessas 
sociedades desenvolvidas, o com
portamento dirigido das grandes 
massas consumidoras fornece uma 
base para ampla aceitação dos pré- 
fabricados, refletida em normas, 
standards, módulos*, tipos, etc.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
Consumo; Habitação; Materiais, 
Tecnologia dos: Módulo: Padroni
zação; Urbanismo.

Pré-história

Abrangendo centenas de milê
nios (que oscilam entre 500 mil e 
2  milhões de anos), costuma-se de
nominar pré-história às várias épo
cas da humanidade anteriores à in
venção e ao uso da  escrita*, critério 
de demarcação do início dos tem
pos históricos. Esse enorme pe
ríodo cultural é dividido em Pa
leolítico* (Primeira Idade da Pedra 
ou Idade da Pedra Lascada), Me- 
solítiço (fase intermediária) e 
Neolítico* (Nova Idade da Pedra 
ou Idade da Pedra Polida). A ele 
seguiu-se a proto-história, que 
compreende a Idade do Bronze* e 
a Idade do Ferro*.

O Paleolítico desenvolveu-se no 
período geológico do'Pleistoceno, 
quando a Terra*, sob o impacto de 
mudanças climáticas, sofreu fases 
de glaciação e interglaciação que 
afetaram particularmente o hemis
fério norte. Grandes mudanças 
ocorreram na fauna e na flora, sur
gindo condições para que o gênero 
H om o  se firmasse. Várias espécies 
deslocaram-se pelps planaltos co
bertos de gelo da Asia e da Europa. 
Submetidos aos climas severos pro
vocados pela intensa glaciação, es
ses grupos adaptaram-se, refugian
do-se em grutas e cavernas. Das 
lascas de sílex fabricavam achas de 
mão, dardos e machados bifaces, 
instrumentos com os quais obti
nham alimento de grandes caças, 
particularmente mamutes. Nesse 
período aprenderam a acender o 
fogo, com o qual se protegiam dos

animais e cozinhavam a comida. 
Suas atividades enriqueceram-se de 
significações, permitindo-lhes, as
sim, o exercício de novas potenciali
dades comportamentais. Os sons 
passam a ser articulados em lin
guagem e desenvolve-se a comuni- 
caçao visual.

Os primeiros tempos do Holo- 
ceno (período geológico iniciado há 
1 2  mil anos) marcam a interrupção 
da vida nas cavernas. O clima alte
rou-se e cessaram as glaciações. Os 
animais do Pleistoceno migraram 
ou pereceram, enquanto se desinte
gravam os bandos de caçadores 
que deles dependiam para a subsis
tência. Os homens, em pequenos 
grupos, espalharam-se por vastas 
Florestas, ao redor de lagos e ao 
longo de rios, vivendo da caça e da 
pesca. Novos padrões culturais fo
ram elaborados, com diferenças de 
organização segundo as regiões. 
Desenvolveram-se a agricultura e a 
domesticação de animais, e os inú
meros grupos passaram a combinar 
a vida nômade e a sedentária, ade 
quando a economia e seu equipa 
mento de acordo com o meio. Sur
giram, dessa forma pastores e agri
cultores, que construíam cabanas 
agrupadas, protegidas por paliça
das, e que fabricavam instrumentos 
de pedra polida. A revolução eco
nômica desse período (Neolítico) 
determina o aparecimento de exce
dentes de produção a partir do que 
se desenvolvem o comércio e a di 
visão do trabalho social.

VEJA TAM BÉM : Bronze, Idade 
do; Estratigrafia; Europa; Ferro, 
Idade do; História; Homem; Neolí
tico; Paleolítico; Paleontologia.

Restos arqueológicos de um templo neolitico localizado em Hagar Qun.
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Prensas

Prensas são equipamentos capa
zes de apHcar elevados esforços de 
compressão nos processos de corte 
e conformação de metais, a frio. 
São utilizadas na fabricação de 
grande quantidade de produtos in
dustriais, como panelas, talheres, 
carroçarias, chaveSj ilhoses, etc. 
Seus componentes básicos são a ar
mação, a mesa, o pistão, o meca
nismo de acionamento e o sistema 
de comando.

A armação, geralmente feita de 
ferro fundido ou aço, serve de su
porte para a máquina. É necessa
riamente robusta para agüentar os 
esforços da operação, sem apresen
tar deformações permanentes ou 
deflexões acentuadas. De acordo 
com o formato, podem ser com la
terais retas ou do tipo “ C ” (fixas ou 
reclináveis — figura 1, página 76). 
As primeiras, mais equilibradas e 
rígidas, são utilizadas em prensas 
de média e grande capacidades (de 
centenas a milhares de toneladas), 
e apropriadas para mesas largas e 
grandes cursos do pistão, restrin
gindo ligeiramente o acesso à ma
triz. As formações em “ C ”, por sua 
vez, são empregadas em prensas de 
menor capacidade (desde frações 
até algumas centenas de toneladas), 
e estão sujeitas a deformações, mas 
apresentam a vantagem de permitir 
acesso à matriz por qualquer lado 
(as fixas j>eralmente operam apenas 
na posição vertical, enquanto que as 
reclináveis podem ser deitadas para 
trás).

A mesa é o componente da 
prensa que serve de apoio e fixação 
as matrizes e que recebe todo o im
pacto compressor do pistão sobre o 
material trabalhado. Por isso é 
um a peça bastante robusta. O ta
manho da matriz é limitado pelo 
comprimento e largura da mesa, 
que pode ser fixa ou ajustâvel. 
Neste caso, sua elevação ou abai
xamento possibilita a colocação de 
matrizes com várias alturas. Em al
gumas prensas, a mesa é substi-

Figura 1 ARMAÇÕES EM "C"

ARMAÇÕES LATERAIS RETAS

tuída por uma haste circular e hori
zontal, que serve de suporte a peças 
cilíndricas destinadas à estampa
gem lateral.

A parte superior da matriz é mo
vimentada pelo pistão, cujo deslo
camento de alto a baixo é denomi
nado “curso”. Este, juntamente 
com a “ altura livre” (distância en
tre a mesa e o ponto mais elevado 
do curso), determina a máxima al
tura da matriz. De acordo com o 
número de pistões, as prensas po
dem ser de ação simples (um pis
tão), dupla (um pistão dentro de 
outro, com o externo pressionando 
a falange de fixação da peça estam
pada pelo interno) ou tripla (um 
terceiro pistão movimenta-se atra
vés da mesa, de baixo para cima).

Mecanismo de acionamento

Para produzir e transmitir força 
aos pistões, utiliza-se um conjunto 
de componentes movimentados na 
m aioria dos casos por ação mecâ
nica ou hidráulica. Os tipos princi
pais de acionamento são por vira- 
brequim, excêntrico, por came, por 
alavanca articulada, a fricção, por 
cremalheira e hidráulico (figura 2 , 
da página 76).

A maioria das prensas modernas 
com acionamento mecânico utiliza 
mecanismos com virabrequim ou 
excêntricos. Os mecanismos de 
came e alavanca articulada são 
usados para acionar o pistão ex
terno nas prensas de dupla ação. 
As prensas a fricção possuem o 
m aior curso e são empregadas em 
operações de achatamento e im
pacto, como nas cunhagens. A re
sistência do mecanismo de aciona
mento é um fator importante na 
determinação da capacidade da 
prensa.

Os acionamentos por virabre
quim, excêntrico, came e alavanca 
articulada fornecem ao pistão velo
cidade variável —  máxima no cen
tro do curso e nula nas extremida
des. Essa variação é decisiva em 
operações de estampagem pro
funda, nas quais não devem ser ul
trapassados os limites admissíveis 
para  o material em processamento: 
15 a 25 m/min. (metros por mi
nuto) para aços moles; 20 a 45

PRINCIPAIS TIPOS E ACIONAMENTOSFigura 2
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Embora sua versatilidade seja superior á da prensa mecânica, a hidráulica 
possui menor força de impacto e freqüência de operação mais baixa.

m/min. para alumínio; e 45 a 60 
m/min. para latão. Em cada caso, 
a velocidade máxima depende do 
material (dureza e estrutura Tneta- 
lográfica), das matrizes (constru
ção e conservação) e da severidade 
do repuxo. Nos acionamentos por 
fricção, a velocidade máxima é 
transmitida no fim do curso do pis
tão. As prensas de acionamento 
mecânico acumulam energia ciné
tica em um disco de grande inércia, 
chamado “volante”, e a transmitem 
ao pistão através de embreagens 
mecanicas ou a fricção.

Embreagens a fricção funcionam 
suavemente e são mais duráveis 
que as mecânicas. Estas últimas 
possuem um ou mais pinos solidá
rios com o mecanismo de aciona
mento, e furos ou rasgos correspon
dentes no cubo do volante, e atuam 
com “trancos” ao serem acionadas.

A regulagem ótima de operação 
de uma prensa combina a máxima 
freqüência de acionamentos possí
veis, sem perda excessiva de força 
no pistão. Ela ocorre quando a re
dução de rotação do volante é infe
rior a 1 0 % em operação contínua 
e 2 0 % em operação intermitente.

As prensas hidráulicas, aciona
das _por pressão de óleo sobre um 
pistão auxiliar movimentado den
tro de um cilindro, são mais versá: 
íeis, permitindo fácil variação do 
curso, da pressão e da velocidade. 
Contudo esse tipo de prensas apre
senta algumas desvantagens em re
lação as prensas mecânicas: o 
custo inicial e de manutenção é su
perior, e a freqüência de operação 
(batidas por minuto) e a força de 
impacto são menores.

Prensas especiais

Algumas aplicações exigem 
prensas especiais, como as utiliza
das para rebarbar peças forjadas e 
fundidas e que possuem um pistão 
auxiliar, ao lado da armação, para 
operações leves. As de grande es
forço, para a fabricação de carro
ç a r ia s  c ro d a s  d c  a u to m ó v e is , são

tipos especiais de prensas hidráuli
cas com velocidade controlada 
para facilitar o escoamento do ma
terial.

Existem ainda prensas de dobra- 
me nto e prensas de corte. As pri
meiras apresentam pistão e mesa 
estreitos e compridos, podendo do
brar chapas longas ou acomodar 
várias matrizes para dobrar peças 
pequenas de uma só vez. As pren
sas de corte (guilhotina) são seme
lhantes às de dobramento, porém o 
pistão tem uma faca comprida e in
clinada a fim de efetuar um corte 
gradual através da chapa.

Peças pequenas (clips para pa
pel, ilhoses, braçadeiras, etc.) são 
produzidas em grande quantidade 
por prensas de tamanho médio e 
alta velocidade, que apresentam vá
rios estágios. Cada um deles traba
lha com uma matriz diferente e exe
cuta uma operação parcial na peça, 
que é transportada de maneira au
tomática.

A fim de acelerar o processo fo
ram aperfeiçoados equipamentos 
de alimentaçao automatica da ma- 
téria-prima nas matrizes. Há dois 
tipos de alimentadores: um para ti
ras de chapa enroladas em bobinas 
(por meio de roletes de avanço sin
cronizados ao pistão) e outro para 
peças individuais (por meio de 
mesa circular dividida em estações 
e sincronizada com os ciclos da 
prensa).

Equipamentos de proteção têm a 
finalidade de evitar acidentes, 95% 
dos quais causados por falhas hu
manas. Assim, procura-se evitar 
que as mãos do operador cheguem 
a áreas perigosas, ou impedir o 
acionamento da prensa antes que o 
operador já  esteja afastado (nos sis
temas de duplo comando manual, 
por exemplo, a prensa só entra em 
operação quando os dois coman
dos são acionados simultanea
mente).

v e j a  t a m b é m : M e ta lu rg ia .

Presbiterianismo

Presbiterianismo é o movimento 
religioso iniciado na Escócia na 
época da Reforma* protestante (sé
culo XVI), sob a inspiração da 
doutrina calvinista. O vocábulo 
“presbiteriano” refere-se literal
mente à formá de governo da 
Igreja: procede de raiz grega, signi
ficando “ presbítero” ou “anciao”, 
nome que designava na Igreja pri
mitiva um tipo de ministério ecle
siástico.

O título do movimento firmou-se 
em oposição às formas episcopais 
de governo eclesiástico, especial
mente a Anglicana e a Católica 
Romana. Não deviam ser os bispos 
os supervisores do trabalho da 
Igreja, como naquelas ramificações 
do cristianismo , mas os presbíte
ros, que se organizam em presbité
rios e se encarregam da manuten
ção da vida religiosa.

A função do presbítero relacio
na-se com a sistematização teoló
gica de Calvino*. Para este, a 
Igreja é o corpo de Cristo, e Cristo 
é seu único chefe. Não há, nela, lu
gar para vigários de Cristo. Todos 
os cristãos têm os mesmos direitos 
e deveres, são igualmente sacerdo
tes e responsáveisjiela glorificação 
de Deus e pregaçao do evangelno. 
Há, no entanto, diferentes dons en
tre os membros da Igreja, e esses 
dons se expressam através de inú
meras formas ministeriais. Os mi
nistros são eleitos pelas congrega
ções,_ uma vez que exercem suas 
fundões em caráter representativo. 
Reúnem-se em assembléias que re
presentam e dirigem a Igreja. Em
bora nem todas as igrejas de tra
dição presbiteriana sigam exata
mente a mesma forma constitu
cional, em linhas gerais buscam ser 
fiéis às idéias de Calvino.

Como para todos os protestan
tes, a Bíblia* ocupa lugar central 
na vida religiosa das congregações 
presbiterianas. Os ensinamentos 
bíblicos, no entanto, estão de 
acordo com a interpretação de Cal-

ratti üuitn. atpmtc ac etô a
O presbiterianism o enfatiza os dons espirituais. ("Livro da S abedoria".)
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vino. Os presbiterianos aceitam os 
credos tradicionais do cristianismo 
e podem valer-se de inúmeras con
fissões de fé, tais como a Escocesa, 
o Catecismo de Heidelberg, a Se
gunda Confissão Helvética, a de 
Westminster, o assim chamado Ca
tecismo Menor e a Confissão de 
1967, proclamada nos Estados 
Unidos. E dão ênfase especial à 
doutrina da predestinação, segundo 
a qual Deus —  o soberano abso
luto — elege alguns para a salva
ção eterna e abandona outros à 
perdição. (Essa doutrina não cons
titui tema do presbiterianismo con
temporâneo, que tende a adotar 
uma visão de predestinação que in
clui a potencial salvação de todos 
os homens.)

No início, rebeldes 
e clandestinos

A Inglaterra anglicana tornou-se 
um campo propicio à formação 
dessa nova corrente protestante: 
para muitos, a Reforma inglesa não 
parecia suficientemente radical. A 
velha Igreja, sob a direção tempo
ral de Elizabeth* I, tentava preser
var os melhores elementos do cato
licismo tradicional em união com 
os princípios explosivos da Re
forma. Com isso — e graças à ha
bilidade dos teólogos da época (es
pecialmente de Richard Hooker*) 
— conseguiu-se evitar, derrama
mento de sangue. A síntese angli
cana parecia triunfar, mas foi se 
consolidando um movimento de 
protesto que desejava purificar a 
Igreja inglesa de tudo o que lhes 
parecia “ romanismo” e supersti
ção. Seus adeptos queriam acabar 
com o magistério da Igreja: a 
Bíblia era-lhes suficiente, como re
gra de fé e de vida. Procuravam eli
minar do culto tudo o que lhes pa
recia supérfluo: velas, vestes 
sacerdotais, imagens, gestos simbó- O escocês João Knox, de Idéias calvinistas. foi um teólogo do movimento.

licos. Em virtude desse desejo de 
purificação, foram conhecidos co
mo “puritanos” , por volta de 1560.

Não obstante a firmeza das au
toridades constituídas, diversos clé
rigos ingleses começaram a prati
car atos de declarada rebeldia, 
provocando controvérsias de todos 
os tipos nos principais centros teo
lógicos do reino. Achavam princi
palmente que o tipo do governo 
episcopal contrariava o espírito da 
Igreja do Novo Testamento.

O mais importante representante 
dessa atitude foi Thomas Cartw- 
right (1535-1603), professor de teo
logia em Cambridge. Cartwright 
pedia insistentemente a abolição 
dos ofícios de bispo e arcebispo, e 
a implantação imediata de um sis
tema presbiteriano de governo —  o 
que lhe valeu a expulsão da univer
sidade em 1572. Os presbiterianos 
continuaram, não obstante, a desa
fiar a ordem da Igreja estabelecida, 
reunindo-se em diferentes locais e 
implantando experiências do novo 
tipo de organização eclesiástica 
que defendiam.

Não desejavam apenas romper 
com a Igreja Anglicana: queriam, 
através de trabalho paciente e in
tenso, minar suas bases, esperando 
que o governo viesse, um dia, a re- 
formá-la completamente. Consti
tuíam um verdadeiro movimento 
subterrâneo. Em 1585, já  existiam 
muitos grupos secretos de presbite
rianos espalhados por várias cida
des inglesas.

Na Escócia, o movimento adqui
riu grande desenvolvimento, che
gando a se transformar em religião 
oficial. E teve, nesse país, seu már
tir, Patrick Hamilton (1504-1528), 
e seu teólogo, John Knox*.

O presbiterianismo conseguiu 
também aceitação favorável na Ir
landa do Norte, depois de 1610 — 
Belfast é marcada até hoje pela in
fluência puritana. Da velha Albion 
o presbiterianismo expandiu-se 
para o Canadá, Austrália, Nova 
Zelândia, Africa e Estados Unidos. 
Muitos desses países chegaram a 
servir de base para novas investi
das missionárias.

Os presbiterianos 
brasileiros

As igrejas presbiterianas do Bra
sil resultaram de atividades missio
nárias norte-americanas, em mea
dos do século XIX. O primeiro 
pregador presbiteriano a chegar ao 
Brasil (no dia 12 de agosto de 
1859) foi Ashbel Green Simonton, 
a que se seguiram outros missioná
rios. O presbiterianismo acha-se di
vidido, no Brasil, em dois grandes 
grupos: a Igreja Presbiteriana do 
Brasil, resultante das primeiras 
ações missionárias norte-america
nas, e a Igreja Presbiteriana Inde
pendente do Brasil, surgida em 
1903, por questões doutrinárias. 
Existem, ainda, diyersos outros 
grupos dissidentes menores, às ve
zes de tendências conservadoras, 
outras vezes de acentuada inspira
ção liberal e ecumênica.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
P r o t e s t a n t i s m o :  R e f o r m a  e  C o n t r a -  
Reforma.N a E scócia , o presoiierianismo ditundiu-se durante o reinado de Maria Stuart. ("Muro da Reforma”, alto-relevo.)
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Ao liquidar assuntos do passado, a prescrição colabora para que sejam estabelecidas relações sociais seguras. (Óleo de Marinus van Reymerswaele.)

Prescrição

A instituição de prazos é de vital 
importância para o relacionamento 
social, pois os efeitos da ação hu
mana organizada, ou desorgani
zada, refletem-se sempre na socie
dade. Assim, no exercício de 
direitos, o indivíduo tem um prazo 
para agir, fora do qual conside
ram-se extintos tais direitos. Desse 
fenômeno trata a prescrição, que é 
o modo pelo qual um direito se ex
tingue, em conseqüência da inércia 
de seu titular.

Ao considerar o fator inércia, o 
ordenamento jurídico procurou es
tabelecer maior segurança em rela
ção à vida dos direitos, já  que não. 
se concebe alguém permanecer, por 
longo tempo, sem se preocupar 
cu m  o exercício Ue certos direilos,

ou com as medidas necessárias 
para repará-los se lesados. Isso 
porque há certos direitos impres
critíveis, ainda.que não exercita
dos. Por exemplo: o direito de pro
priedade, que se perde em razão da 
prescrição aquisitiva ou usucapião, 
e não em razao do não exercício de 
seus direitos pelo proprietário. Por 
outro lado, de nada adiantaria ser 
esse direito inconteste se seu exercí
cio não se desse dentro de determi
nado tempo, legalmente estabele
cido e que constitui o prazo 
prescricional. Do mesmo modo, a 
titularidade de nada valeria se não 
pudesse ser colocada em exercício. 
O direito deve produzir efeitos em 
relação a terceiros e, para que isso 
aconteça, a ordem jurídica propicia 
a ação adequada.

A ação, portanto, constitui o 
meio eficaz de assegurar o direito 
de seu titular, dentro do prazo pre
visto em lei: por exemplo, se A  é 
credor de B e B não paga sua 
dívida, A  terâ direito a uma açao

de cobrança; todavia, se A  não 
exercer seu direito nesse sentido, 
dentro de vinte anos (prazo de pres
crição), perderá o direito de fazê-lo, 
ficando B totalmente desobrigado 
de seu débito.

Fundamento da prescrição

Há quem alegue ser a prescrição 
um meio de punir o titular do di
reito por sua inércia voluntária. A 
maioria dos juristas, porém, pres
supõe no instituto da prescrição um 
motivo de ordem social, ao estabe
lecer a harmonia e segurança den
tro da sociedade: seria inconve
niente que algumas demandas 
ficassem indefinidamente penden
tes. Desse modo, a prescrição evita 
que, depois de longos anos, alguém 
venha a propor uma ação, recla
mando direitos cujas provas se per
deram no tempo, ou cujos fatores 
importantes sejam de impossível 
invocação.

Sob o aspecto prático, o instituto

da prescrição estabiliza a_ vida jurí
dica das pessoas, que não têm de 
conservar indefinidamente docu
mentos, recibos, quitações, contra
tos, etc., com receio de que possa 
surgir, subitamente, uma demanda 
judicial com base nesses mesmos 
documentos. Liquidando assuntos 
do passado, esse instituto colabora 
para o estabelecimento de relações 
sociais seguras.

Exceções legais

Entretanto, a lei não ficou indife
rente às circunstâncias especiais da 
vida comum e estabeleceu exceções 
à regra geral da prescrição: exce
ção de suspensão e de interrupção.

Pela exceção legal de suspensão, 
o prazo prescricional pára tempo
rariamente; o tempo anterior à sus
pensão será computado quando 
voltar a vigência do prazo. Isso 
acontece quando, por exemplo, o 
credor se depara com um fato rele
vante e superveniente, que constitui
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Prescrito, o direito inexiste. ("O Pagamento dos Débitos". Brueguei.)

um obstáculo ao curso normal da 
prescrição, pois impede o indivíduo 
de agir. Outro caso: o prazo é sus
penso quando um credor, obser
vando o prazo prescricional venha 
a falecer. A morte é fator relevante 
e, enquanto não houver substitui
ção para as iniciativas legais, a 
prescrição para a cobrança estará 
suspensa.

Na exceção de interrupção, a ini
ciativa cabe ao prescribente e, con
trariamente à suspensão, não se 
conta o tempo passado, inician- 
do-se com ela um novo prazo pres
cricional. Assim, por exemplo, por 
meio de uma citação feita pelo cre
dor ao devedor, estará aquele exi
gindo o reconhecimento de seu di
reito ao pagamento (a citação 
judicial, interrompendo o prazo de 
prescrição, faz iniciar-se um novo). 
O credor poderá também valer-se 
de outros atos, como o protesto ju 
dicial ou a habilitação de crédito 
numa falência; enfim, pode ser uti
lizado qualquer ato judicial que 
constitua o devedor em mora, inter
rompendo a prescrição e mos
trando que o credor nao está inerte 
frente a seu direito.

Certos direitos exigem maior di
ligência e vigilância, por parte de 
seu titular. Por essa razão e que va
riam, sob um critério proporcional, 
os prazos das respectivas prescri
ções. Assim, para o Código Civil 
Brasileiro, prescreve em um ano a 
ação de um doador ou a ação de 
nulidade de partilha; em dois anos, 
a ação dos credores por dívida infe
rior a cem cruzeiros; em quatro

anos, as ações para anular ou res
cindir contratos;' em cinco, as 
ações para solicitar prestação dé 
pensões alimentícias. Nos casos de 
prescrições não previstas especifi
camente, o Código estabelece trinta 
anos para as açoes que visam a di
reitos pessoais, e dez ou vinte, res
pectivamente, para as ações que vi
sam a direitos reais* entre presen
tes ou ausentes.

Nos casos de anulação de casa
mento, o Código Civil determina 
que a ação do marido para anular 
matrimónio contraído com mulher 
já  deflorada (desde que haja igno
rância da parte dele) prescreve em 
dez dias.

No Direito Penal, a prescrição 
criminal, que não foge ao sentido 
de extinção de direito do Direito 
Civil, tem duas modalidades. Na 
prescrição da ação, há a extinção 
do direito de se mover ação contra 
alguém que tenha infringido a lei 
penal. Essa extinção pode ocorrer, 
também, pelo decurso do prazo, 
findo o qual não se poderá oferecer 
queixa ou denúncia.

Na prescrição de pena, o Estado, 
após o término do prazo, fica impe
dido de aplicar a pena a uma pes
soa já  processada e condenada. A 
penalidade deve ser aplicada dentro 
de certo tempo, fixado por lei, após 
o qual o Estado perde o seu direito 
de aplicação.

V E JA  T A M B É M :  D ireito : D ireito
Adquirido.

Presidencialismo

As diferenças entre um sistema 
de governo presidencialista e o par
lamentarismo* são quase exclusi
vamente formais: ao contrário do 
que ocorre no sistema parlamentar 
de governo, no presidencialismo o 
Poder Executivo* não fica na es
treita dependência do Legislativo*; 
e os ministros de Estado, conside
rados auxiliares do presidente, não 
podem ser derrubados pelo Parla
mento.

O sistema presidencial foi criado 
nos Estados Unidos, em 1787, na 
Assembléia que elaborou a pri
meira Constituição do país, a Con
venção de Filadélfia. Nessa oca
sião, tratou-se de estruturar em 
Estados as treze antigas colônias 
britânicas e, não sendo possível fa
zer o simples transplante das insti
tuições parlamentares da Inglaterra 
— em razão de sua formação na
cional— , os constituintes seguiram 
o espírito teórico de Locke* e Mon- 
tesquieu*, optando por uma com
pleta separação de poderes. Ao in
vés das interferências reciprocas 
entre Executivo e Legislativo — 
como acontecia na Inglaterra — , 
eles preferiram o que ainda hoje 
chamam de “ instituições rigida
mente separadas que compartilham 
os mesmos poderes” .

No presidencialismo, o presi
dente da República reúne, a um só

tempo, as funções de chefe de Es
tado* e chefe de governo*. Como 
chefe de Estado, representa o país 
tanto interna quanto externamente, 
cabendo-lhe a tarefa de participar 
de cerimônias cívicas, de recepções 
formais de embaixadores, e mesmo 
da arbitragem de conflitos políti
cos. Como chefe de governo, exerce 
a jiderança  da vida política da na
ção e é o responsável formal pela 
administração e pela tomada de de
cisões em todos os setores subordi
nados ao Executivo. Sendo, nor
malmente, o único mandatário 
escolhido pelo conjunto da nação, 
o presidente é o prjncipal foco indi
vidual para a unificação do poder, 
e o principal representante da uni
dade política de um país. Ele 
“reina’ e governa, exerce liderança 
efetiva e também simbólica.

L íder nacional

Com o desenvolvimento dos 
meios de comunicação* de massa, 
o papel simbólico do presidente au
mentou consideravelmente: um 
simples pronunciamento na televi
são, por exemplo, já  revela a im
portância do acontecimento e, em 
certas ocasiões, é a própria forma 
de canalizar a opinião pública. 
Quando o presidente norte-ameri- 
cano Lyndon Johnson (1908-1973) 
precisou do apoio da opinião pú
blica para intervir no Vietnam* — 
por ocasião dos incidentes do golfo 
de Tonkin — , reuniu todos os 
meios de comunicação para trans
mitir sua “definição da situação” ; 
o resultado foi a concordância ma-

0  presidencialismo adotou a idéia de poderes separados, de Montesquieu.
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No sistema presidencial, criado nos E U A , uma só pessoa 6 chefe do Estado e do governo. (George W ashington.)

ciça da população em favor do au
mento aos contingentes dos Esta
dos Unidos no sudeste* asiático.

Além de ser um canalizador da 
opinião pública, o presidente de
sempenha ainda vários outros pa
péis: comandante-chefe das forças 
armadas, chefe da administração 
(ápice da pirâmide burocrática que 
pode variar entre algumas centenas 
de pessoas nas chamadas “nações 
novas” e dois milhões de funcioná
rios, como nos Estados Unidos). É 
muitas vezes também o líder nacio
nal de um partido político, posição 
que acaba sendo reforçada por inú
meros recursos, como ó de nomear 
pessoas para cargos de comissão, 
embaixadas e cortes de Justiça — 
se bem que essas nomeações te
nham de receber o reconhecimento 
formal do Poder Legislativo.

Formas diversas

O sistema de eleição de um pre
sidente pode variar muito: em al
guns países (França e Estados Uni
dos, por exemplo), ele é escolhido 
em eleições universais e diretas; em 
outros, como o Brasil (após 1964), 
é eleito através de um colégio elei
toral, por via indireta — só os 
membros do colégio são votados 
diretamente pelos eleitores. Por ou
tro lado, também varia de país para 
país o tempo fixado para um go
verno. Em geral, o prazo situa-se 
entre quatro e seis anos. Em algu
mas nações permite-se que o presi
dente concorra novamente ao posto 
nas eleições seguintes.

Em caso de p o r te  ou impedi
mento, a sucessão obedece, geral
mente, a esta seqüência: vice-presi- 
dente, presidente do Congresso, 
presidente do Senado, presidente da 
Câmara dos Deputados, presidente 
do Supremo Tribunal Federal.

No Brasil, o chefe do governo é 
eleito — de acordo com a Consti
tuição de 1967 — pelo prazo de 
cinco anos, em eleições indiretas 
(só vota um colégio eleitoral com
posto dos membros do Congresso 
Nacional e de delegados das As
sembléias Legislativas estaduais).

Apesar de ter variado em sua 
forma (entre 1945 e 1964 as elei
ções foram diretas), o presidencia
lismo foi o sistema predominante 
desde a promulgação da primeira 
Constituição republicana, em 
1891. Somente numa ocasião as 
atribuições do presidente da Repú
blica foram divididas com um pri- 
meiro-ministro: no curto período 
(1961 a 1963) em que vigorou o re
gime parlamentarista. (Depois da 
renúncia de Jânio Quadros 
(1917- ), alguns setores das 
forças armadas e a União Demo
crática Nacional — UDN — não 
aceitaram a posse do vice-presi
dente João Goulart (1918- ), 
encontrando-se no parlamenta
rismo a forma adequada de conci
liar as forças políticas. Mas, em 
plebiscito realizado em janeiro de 
1963, a maioria da população se 
manifestaria a favor do presiden
cialismo, que em seguida foi resta
belecido como sistema de governo.

Concentração de poderes
Apesar de, oficialmente, a inicia-

tiva legislativa pertencer tanto ao
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Poder Executivo como ao Legisla
tivo, o Brasil passou a adotar -— a 
partir de 1964 e intensivamente a 
partir de 1968 —  uma grande 
quantidade de normas (decretos- 
leis) provenientes exclusivamente 
do Executivo.

Desde a década de 1930, parti
cularmente depois da grande de
pressão economica dos Estados 
Unidos, observam-se duas tendên
cias nos sistemas presidencialistas. 
Uma é a grande concentração de 
poderes, que dia a dia vão se avolu
mando nas mãos do Executivo. Em 
boa parte, essa situação decorre 
das necessidades de intervenção do 
Estado nos assuntos econômicos, 
no sentido de manter o nível do em
prego (caso dos países capitalistas 
mais desenvolvidos) ou de estimu
lar o crescimento econômico (caso 
dos países subdesenvolvidos). As
sim, a presidência da República 
costuma iniciar novas políticas 
econômicas, de previdência social e 
de desenvolvimento científico e tec
nológico.

A segunda tendência, válida no 
caso norte-americano, é a atenção 
cada vez maior dedicada pela pre
sidência aos inúmeros e especíhcos 
problemas urbanos, uma vez que as 
cidades vão se sobrepondo ao meio 
rural. É esse o mecanismo pelo 
qual é compensada a perspectiva 
rural (ou de pequenas cidades) que 
frequentemente predomina no Po
der Legislativo.

VEJA TAM BÉM : Estado; Execu
tivo, Poder; Governo; Judiciário,
Poder; Legislativo, Poder; Parla
mentarismo; Representação; Su
cessão. Embora variando na forma, o presidencialismo éo sistema de governo que predomina no Brasil, desde 1891.

a  adoção de pelfticoa dts dosenvolvimemo econômico, social e tecnológico contribuiu para acentuar a concentração de poderes na presidência.
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Preocupados com a natureza das coisas, os pré-socráticos constituíram as bases do pensamento grego.

Desde que se considere o socra- 
tismo um corte no desenvolvimento 
do pensamento filosófico dos anti
gos gregos, torna-se possível reunir 
todos seus antecessores sob a de
signação genérica de “ pré-socráti- 
cos” . De fato, com os sofistas* e 
com Sócrates*, os valores que re
gem a conduta humana passam a 
ser investigados de forma autô
noma, independente da natureza 
(physis) das coisas: a ética desvin
cula-se da cosmologia. Inicia-se 
uma nova orientação para a espe
culação filosófica: a centralizada 
nos problemas humanos {lo conhe
cimento e da conduta. A fase de 
preocupação cosmológica, dos pré 
socráticos, segue-se a fase antropo- 
cên trica.

Essa divisão tradicional da filo
sofia antiga pressupõe, porém, a 
valorização de certo tipo de investi
gação filosófica. Essa valorizáção 
tem suas raízes na própria Antigui
dade, em Aristóteles* e seus segui
dores, que primeiro completaram 
as “opiniões ’ dos filósofos, dando- 
lhes uma organização sistemática, 
inevitavelmente eivada de valora 
ções à luz das teses do próprio aris- 
totelismo. Nesse começo de histó
ria da filosofia, realizado por 
Aristóteles e pelos “doxógrafos”, 
Sócrates é apresentado —  o que 
passou a ser discutido e muitas ve
zes rejeitado por historiadores mo
dernos—  como iniciador da inves
tigação sobre os conceitos relativos 
à esfera moral. Sócrates aparece, 
assim, como preparador do cami
nho que Aristóteles seguirá em seus 
tratados lógicos.

A partir dessa primeira historio
grafia filosófica desenvolvida à 
sombra do aristotelismo, firmou-se 
a tradição que faz de Sócrates a 
abertura do período áureo da filo
sofia grega, período caracterizado 
pela preocupação metafísica e que 
teve em Platão* e Aristóteles — os 
“socráticos maiores” — seus gran
des representantes.

Todas essas valorações, implíci
tas ou explícitas, que marcam a 
historiografia tradicional (fase me
tafísica tida como áurea, socráticos 
classificados em maiores ou meno
res, etc.) têm prejudicado muitas 
vezes a justa apreciação do pensa
mento jiré-socrático. A própria de- 
signaçae genérica — “ pré-socráti- 
cos” —  peca por reunir sob uma 
nomenclatura de caráter apenas 
temporal, como se fossem meros 
antecessores de Sócrates, pensado
res que, na verdade, propuseram 
caminhos diferentes e às vezes an
tagônicos para a investigação 
científica e filosófica. O artificia
lismo daquela designação genérica 
torna-se patente quando se verifica 
que ela esconde ou pelo menos es
camoteia, a rica e diversificada 
produção científico-filosófica de 
cerca ae dois séculos e de uma mul
tiplicidade de escolas ou correntes 
de pensamento. Por outro lado, um 
pensador “pré-socrático” como 
Demócrito* de Abdera é, de fato, 
um contemporâneo de Sócrates,

preocupado como Sócrates em re
bater o relativismo dos sofistas 
(particularmente o de seu conterrâ
neo, Protágoras de Abdera) e pro
curando resolver os mesmos pro
blemas já  enfrentados pelo socra- 
tismo: o do conhecimento e o 
da ética.

A revalorização do pensamento 
pré-socrático teve em Nietzche* 
um marco decisivo: ele inverteu a 
vajoração tradicional, exaltando os 
pré-socráticos e acusando Sócrates 
de ter iniciado o amortecimento da 
força criadora do gênió filosófico 
grego. Por sua vez, a historiografia 
filosófica do século XX, munida de 
instrumental de análise mais seguro 
tem buscado recuperar o signifi
cado dos pré-socráticos, recuperan- 
do-o de sob a espessa cam ada de 
interpretações marcadas pela ini
cial “distorção” aristotelizante.

A aurora da 
filosofia grega

A partir do século VI a.C., a 
conjugação de fatores geográficos, 
sociais, políticos e economicos per
mitiu o desenvolvimento, na Jonia 
(colônia grega da Âsia Menor), de 
um a mentalidade teorizante, gue se 
afasta das construções mitológicas 
da própria tradição grega e cons
trói cosmogonias* e cosmologias 
marcadas por alta dose de raciona
lidade: os múltiplos dados das ex
periências são integrados numa vi
são de conjunto. Freqüentemente, 
aproveitando modelos fornecidos 
por processos técnicos, os pensado
res da chamada escola de Mileto* 
(Tales, Anaximandro*, Anaxíme-

nes*) descrevem o universo como 
resultado de mudanças de uma si
tuação originária (que a tradição 
aristotélica interpretará como uma 
substância primordial): a archê.

Mais ou menos na mesma época, 
na Magna Grécia (sul da Italia e 
Sicília), Pitágoras de Samos cria, 
em Crotona, uma confraria científi- 
co-religiosa que desenvolverá a in
vestigação matemática e procurará 
desvendar a constituição numérica 
das coisas, como via para purifica
ção da alma e integração do indiví
duo na harmonia do cosmo.

Uma das principais característi
cas da nova mentalidade teorizante 
inaugurada pela escola de Mileto e 
pelo pitagorismo* é seu caráter au- 
tocorretivo e, conseqüentemente, 
mutável. A partir da preocupação 
cosmogônica e cosmológica dos 
milesianos e da tendência matema- 
tizante dos pitagóricos, tem início 
a ininterrupta sucessão de pensado
res e escolas que revêem e reformu
lam as propostas dps predecesso
res. Heráchto* de Efeso rejeita a 
concepção pitagórica de harmonia 
e propoe uma visão do universo 
centralizada na noção de unidade 
dos contrários: o fluxo permanente 
de todas as coisas seria regido pelo 
Lógos, razão universal feita de ten
são e discórdia. Parmênides* de 
EJéía proclama o primado da ra
zão, contrapondo-a aos dados inse
guros dos sentidos, que não permi
tiriam a descoberta da verdade, 
mas apenas a enunciação de opi
niões múltiplas e mutáveis. Consi- 
dera-se que com Parmênides tem 
começo a investigação de cunho ló- 
gico-ontológico, enquanto seu

discípulo Zenão* é visto, desde a 
Antiguidade, como o criador da 
dialética. Opondo razão a sentidos, 
unidade imóvel à multiplicidade 
móvel, o eleatismo* estabelece uma 
encruzilhada para o pensamento, 
diante da qual os filósofos posterio
res terão de se definir. Empédocles* 
de Agrigento e Anaxágoras* de 
Clazômena substituem o monismo 
corporalista dos primeiros pensa
dores jônios, os milesianos, pelo 
pluralismo: a physis se fragmenta 
e se multiplica (quatro “ raízes” , em 
Empédocles, múltiplas “ sementes’*, 
em Anaxágoras). Desenvolvendo 
certas premissas pitagóricas, Leu- 
cipo* e Demócrito* propõem, para 
a explicação do universo, a solução 
atomista. A physis surge partida 
num número infinito de partículas 
fisicamente indivisíveis e móveis 
por si mesmas — os átomos. Toda 
a realidade, em seus mais diferentes 
aspectos, seria constituída por 
agrupamentos variados dessas 
partículas que se movem e se entre
chocam no vazio. Essa tese — a da 
existência de um vazio infinito, a 
existência de um ser não corpóreo
—  marca decisivamente a evolução 
do pensamento científico-filosó- 
fico: de dentro do mecanicismo dos 
atomistas surge a noção de incor- 
poreidade, que conhecerá uma 
longa história.

VEJA TAM BÉM : Demócrito; 
Eleatismo; Empédocles; Filosofia; 
Grécia Antiga; Heráclito; Mileto, 
E s c o l a  d e ;  P i t a g o r i s m o ;  S ó c r a t e s ;  

Sofistas.
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Preventiva,
Medicina

Métodos e técnicas para promo
ver a saúde e prevenir doenças e 
suas complicações pertencem ao 
campo da medicina preventiva, que 
tanto se dirige a indivíduos como 
a comunidades. Como a doença é 
um fenômeno dinâmico, uma me
dida ou um conjunto de medidas 
aplicado numa fase qualquer do 
processo e que impeça sua evolu
ção é, na realidade, uma medida 
preventiva, pois evita as fases se
guintes. Os chineses foram os pri
meiros a usar a variolação — uma 
técnica considerada preventiva. A 
fim_ de controlar as epidemias de 
varíola que assolaram a China no 
século XII a.C., recorreu-se à ino
culação de materiais retirados de 
pústulas variolosas nas narinas das 
crinças sadias. Apesar dos riscos 
que apresentava, é o mais antigo 
método de imunização que se co
nhece. '

Durante a Idade Média, epide
mias de peste*, cólera e varíola*, 
na Inglaterra, despertaram a aten
ção para as possibilidades de se 
combaterem esses flagelos. Em 
1388, os ingleses aprovaram o Pri
meiro Ato Sanitário, visando à re
moção e ao isolamento dos doen
tes. Progressivamente passou-se a 
considerar o ambiente como um fa
tor importante na origem e dissemi
nação de doenças. No século 
XVIII, John Snow publicou em 
Londres um trabalho clássico: es
tudando os atingidos pela cólera, 
levantou hipóteses sobre as carac
terísticas ao agente etiológico e 
propôs medidas individuais e cole
tivas que permitissem o controle da 
epidemia.

Louis Pasteur*, em 1879, isolou 
e cultivou pela primeira vez um mi
crorganismo patogênico (o estrep-

PERÍODO PRé-PATOGê NICO PERÍODO p a t o g ê n ic o

PREVENÇÃO PRIMARIA PREVENÇÃO SECUNDARIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA

Promoção 
da saúde

Proteção
específica

Diagnóstico e 
tratamento precoce

Limitação da 
incapacidade Reabilitação

Padrão bom de nutrição 
ajustado às fases do desen
volvimento da vida.

Atenção ao desenvolvimen
to da personalidade.

Previsão de condições de 
habitação adequada, recrea
ção e condições de trabalho 
agradável.

Exames periódicos seleti
vos.

Orientação pré-nupcial e 
educação sexual.

Uso de imunizações especi
ficas.
Atenção à higiene pessoal.
Uso de saneamento de am
biente.
Proteção no trabalho.

Proteção contra acidentes.

Uso de substâncias nu triti
vas específicas.
Proteção contra agentes 
carcinogênicos.

Abstenção de alergênicos.

Medidas para buscas de ca
sos individuais em massa.
Inquéritos de triagem.
Exames seletivos.
Objetivos:
— curar e prevenir os pro

cessos mórbidos.
—  prevenir a disseminação 

de doenças transmissí
veis.

— prevenir complicações e 
seqüelas.

—  encurtar o período de 
incapacidade.

Tratamento adequado para 
interromper o processo 
mórbido e prevenir compli
cações ulteriores e seqüe
las.

Previsão de facilidades para 
lim itar a incapacidade e 
prevenir a morte.

Previsão de facilidades 
aos hospitais e à comu
nidade para o retreinamen- 
to e educação visando a 
obter o máximo da capaci
dade que restar.
Educação do público e das 
indústrias para a utilização 
da reabilitação.
Máximo de ocupação possí
vel.
Localização seletiva do em
pregado.
Laborterapia em hospitais.

As técnicas de prevenção permitiram à medicina promover medidas coleti
vas e nào assumir unicamente o caráter privado de assistência terapêutica.

tococo), abrindo uma nova era 
para a medicina preventiva. Assim, 
a doença passou a ser encarada 
como luta entre micróbios e o orga
nismo.

Outros microrganismos causa
dores de doenças (protozoários, 
bactérias, vírus) foram reconheci
dos, possibilitando a classificação 
das enfermidades de acordo com 
seu agente etiológico. Ao mesmo 
tempo, descobriu-se que uma série 
de doenças eram transmitidas por 
mosquitos, carrapatos e outros fa
tores, que constituíam “reservató
rios” ameaçadores da saúde das 
populações.

A compreensão dos processos de 
imunidade permitiu o diagnóstico 
precoce de enfermidades através de 
exames sorológicos (reação de Wi- 
dal, em 1896, para febre tifóide; 
reação de Wassermann*, em 1906, 
para sífilis) e o emprego de técnicas 
de imunização ativa através de va
cinas para doenças específicas.

O progresso dos estudos epide- 
miológicos das doenças não conta
giosas (neoplasias, doenças cardio
vasculares, mentais, congênitas e 
hereditárias) abriu, por outro lado, 
novas perspectivas na prevenção e 
no controle dessas enfermidades.

M edicina integral
O advento dos métodos e técni

cas preventivas trouxe como conse
qüência uma tendência a separar a 
medicina curativa da medicina pre
ventiva; para isso contribuiu o ca
ráter privado da assistência médica 
curativa dirigida a indivíduos, em 
oposição ao caráter público ou so
cial das medidas coletivas de pro
moção e proteção da saúde das po
pulações.

O campp da medicina preventiva 
progrediu com o objetivo de se con
trapor à visão tradicional exclusi
vamente curativa. Foram criados 
em 1940 departamentos de medi
cina preventiva nas faculdades nor
te-americanas. Em franca oposi
ção à mentalidade individualista, 
desenvolveu-se o consenso de que

N íve is  de a p lic ação  d e  m ed id as  p re v e n tiv a s , c o n fo rm e  o quadro  da h is tó ria  n a tu ra l d e  q u a lq u er d o e n ça  do h o m e m , e lab o rad o  por Leave ll e C la rk .



A vacina é usada na saúde pública 
como medida de prevenção.

medicina preventiva é indissociável 
da curativa; os programas de en
sino preventivo integram-se cada 
vez mais com as outras disciplinas 
do ensino médico. Não existe, na 
verdade, um campo médico de es
pecialização em medicina preven
tiva; isto é, não existe o “médico 
preventivista” : os métodos e técni
cas de prevenção são empregados 
em todas as diferentes especialida
des médicas.

A tendência à integração dos as
pectos curativos e preventivos da 
assistência médica comprova-se 
com o uso dos novos adjetivos 
acrescidos à palavra “ medicina” 
(como nas expressões “medicina 
global” e “ medicina integral”).

Aplicação da medicina 
preventiva

As medidas preventivas, capazes 
de evitar a progressão natural da 
doença, caracterizam-se por seu 
nível de aplicação. Assim, podem 
ser primárias, quando aplicadas 
num período pré-patogênico, vi
sando a evitar o aparecimento da 
doença — são as medidas de pro
moção da saúde (tais como ginás
tica, repouso, alimentação ade
quada, recreação, educação 
sanitária) ou de proteção específica 
(como, por exemplo, a vacinação 
da população e o tratamento da 
água).

No bloqueio da doença num se
gundo estágio, quando não foi 
possível no primeiro, procura-se 
evitar que ela progrida; as medidas 
de diagnóstico precoce, propi
ciando o tratamento imediato, re
presentam excelente profilaxia.

Quando não se consegue evitar o 
aparecimento da doença, nem sua 
progressão, o paciente pode apre
sentar seqüelas que não mais desa
parecerão. O objetivo de uma pre
venção nesse estágio é desenvolver 
a capacidade que The restou. A rea
bilitação envolve,' assim, aspectos 
físicos, mentais e sociais.

VEJA TAM BÉM : Enfermidade; 
Epidemia; Hospital; Imunologia; 
Saúde Pública; Vacinação.
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Pri matas

Os primatas, ordem de mamífe
ros* que em.geral vivem sobre as 
árvores, apresentam como carac
terísticas principais membros 
plantígrados com cinco dedos (po
legares oponíveis, unhas chatas) e 
dentadura completa, quase sempre 
com incisivos, caninos, pré-molares 
e molares (a dentição definitiva é 
precedida por outra, chamada “de 
leite”). O macho possui testículos

extra-abdominais (considerados 
um fator de evolução) e a fêmea, 
mamas peitorais. Do acasalamento 
em geral nasce um filhote por vez.

A vida sobre as árvores provo
cou uma específica evolução no or
ganismo dos primatas. Eles têm 
grande agilidade corporal e boa 
coordenação motora. Possuem 
também manipulação desenvolvida 
e visão acurada. Seu olfato, porém, 
regrediu. Mas o aspecto mais im
portante desses animais é o desen
volvimento do encéfalo (quejiossui 
grande volume em relaçao ao 
corpo). São raros os primatas ter
restres e quadrúpedes.

Encontram-se nos primatas cer
tos caracteres, como a presença de 
cinco dedos e de clavícula, que não 
são verificados em outros mamífe
ros. Provavelmente, a ordem pro
vém de insetívoros antigos, com os 

uais existe relação tão estreita que 
iversos fósseis não encontraram 

classificação adequada. Assim, por 
exemplo, durante muito tempo dis- 
cutiu-se a classificação dos musa
ranhos arbóreos da região malaia. 
Finalmente, foram considerados in
setívoros.

Os primatas distribuem-se pelas 
regiões quentes, com exceção da 
Austrália, que se separou dos de
mais continentes antes do apareci
mento dos mamíferos. Durante o 
Período Terciário, sua difusão foi 
intensa, inclusive na Europa e na 
América do Norte (provavelmente 
o centro de irradiaçao teria sido a

Asia). Não são encontrados acima 
de 40° de latitude norte, nem na 
Nova Guiné e outras ilhas oceâni
cas*.

Em sua maioria, as espécies são 
habitantes de florestas. Mas algu
mas adaptaram-se a zonas rocho
sas e terrenos com vegetação rala.

A ordem dos primatas é dividida 
em duas grandes subordens: prossí- 
mios (mais primitivos) e antropói- 
des (mais evoluídos).

Primatas primitivos

Os prossímios dividem-se em 
três infra-ordens: lemuriformes (lê- 
mures), lorisiformes (macaco-da- 
meia-noite) e tarsiformes (társios e 
tarsípedes).

LEM URIFORMES — Divi
dem-se em três superfamílias: tu- 
paióideos, lemuróideos e daubento- 
nióideos. Os tupaióideos durante 
muito tempo foram considerados 
parte dos insetívoros; constituem o 
grupo mais primitivo. Seus inte
grantes possuem focinho longo e 
pontudo. Entre os caracteres prin- 
cipais, é notável a conformação do 
cerebro, com maior desenvolvi
mento dos hemisférios e redução 
dos lobos olfativos. O ouvido e a 
visão também são muito desenvol
vidos. Habitam as florestas e nu
trem-se preferencialmente de inse
tos, frutas e, às vezes, de pequenos 
animais e ovos. São bons corredo
res, trepadores e gostam da água.

Classificação:

Reino: Animal 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Primates 
Subordem 1: Prosimii 
Infraordem 1: Lemuriformes 
Superfamílias: Tupaioidea, Le- 
muroidea e Daubentonioidea 
Infra-ordem 2: Lorisiformes 
Infra-ordem 3: Tarsiformes 
Superfamflia: Tarsioidea 
Subordem 2: Anthropoidea 
Superfamílias: Ceboidea, Cer- 

copithocoidea e Hominidea

Os prim atas tèm  grande agilidade e boa coordenação m otora (Cebóideo pitecineo.)
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O principal representante é o ptilo- 
cerco (Ptilocercus lowi), que vive 
nas florestas malaias e no arquipé
lago de Sonda. É o mais primitivo 
entre os tupaias. Seu corpo tem o 
tamanho de um rato (10 a 15 cm), 
com cauda muito longa (quase 2 0  

cm). Anda sobre o terreno dando 
pequenos pulos e com a cauda 
ereta. E um animal muito raro.

O tupaia verdadeirg (Tupaia sp) 
vive nas florestas da Ásia e nos ar
quipélagos filipinos, preferindo lo
cais de vegetação baixa. Anda sozi
nho ou com a fêmea. Seus hábitos 
são diurnos.

Os lemuróideos são pequenos e 
de cauda desenvolvida, com foci
nho sempre bem distinto e olhos 
muito grandes e redondos (nas es
pécies noturnas são luminescentes). 
As patas traseiras costumam ser 
mais desenvolvidas que as anterio
res, principalmente nos saltadores. 
Vivem em Madagascar, ilhas Co- 
moro, Malásia, Filipinas e no sul 
do deserto do Saara. São divididos 
em duas famílias: lemurídeos e 
indrídeos.

Os lemurídeos possuem tamanho 
próximo ao de um gato e o aspecto 
geral de uma raposa. O regime ali
mentar é muito variado, e vivem 
até trinta anos. As espécies mais 
comuns são o maqui (Lemur ma
caco), o Lemur mongos, o Lemur 
varius e o Lemur catta, todos co- 
mumente chamados de lêmures.

Os indrídeos são maiores, che
gando a ter 1 m de comprimento. 
Florestais, locomovem-se aos pu
los, de ramo em ramo. Vivem em 
pequenos grupos de oito a dez. Co
mem somente vegetais e são quase 
todos diurnos. Os mais conhecidos 
são o Indri indri, o maior do grupo; 
o sifaca, o mais rápido, capaz de 
saltar até 10 m; e o licanoto (Li- 
chanotus laniger), a única especie 
noturna.

A terceira superfamília dos le- 
muriformes — a dos daubentoniói- 
deos — , exclusiva das florestas do 
leste e nordeste de Madagascar, é 
representada por uma única espé
cie, a do ai-ai (Daubentonia mada- 
gascariensis), com tamanho pe
queno, focinho curto, hábitos 
noturnos e que vive em florestas e 
bosques de bambus. Nutre-se quase 
exclusivamente de insetos.

LORISIFORMES — Possuem 
uma única família: Lorisídeos, di
vidida em duassubfamílias: Lorisí- 
neos e Calagíneos. Os lorisiformes 
vivem na África e na Ásia e com
preendem espécies de tamanho mé
dio a pequeno, pelagem espessa, 
olhos muito grandes e costumes 
quase sempre noturnos. Os lorisí- 
neos possuem tronco maciço e 
cauda curta ou ausente. Vivem em 
árvores, são lentos e nutrem-se de 
insetos, ovos e frutas. Compreen
dem espécies asiáticas e africanas. 
As mais conhecidas são o Perodic- 
tus potto  (poto) e o Arctocebus ca 
labarensis (ambas da África), o 
Nycticebus coucang e o Loris gra- 
cilis (espécies asiáticas). Os galagí- 
neos são mais adaptados ao salto, 
com maior desenvolvimento das 
patas traseiras. Atingem o tamanho 
próximo ao de um coelho e têm 
cauda bem desenvolvida e peluda. 
Possuem hábitos noturnos, vivendo 
em grupos ou isolados. Alimcn-

tam-se de insetos, pequenos pássa
ros, ovos e folhagens tenras. Os 
principais representantes são o Ga- 
lago gallarum (galagore), o Ifem i- 
galago demidojji e o Otolemur ora- 
sicaudatus (otolêmure).

TARSIFORM ES — Compõem 
a terceira infra-ordem dos prossí- 
mios. São arborícolas noturnos e 
compreendem uma única super- 
familia, os tarsióideos, com apenas 
um representante, o társio (Tarsius 

filippineus). Vivendo nas Filipinas 
e na Malásia, os társios tem o 
corpo e o focinho pequenos e a 
cauda bastante longa, terminando 
em um floco de pêlos. As patas tra 
seiras têm a articulaçao tarsal 
muito desenvolvida. Apresentam 
enormes olhos redondos e alimen- 
tam-se de pequenos insetos e rép
teis. Vivem em casais.

Primatas do Velho
e do Novo Mundo

Os antropóides dividem-se em 
três superfamílias: cebóideos (ma
cacos do Novo Mundo); cercopite- 
cóideos (macacos do Velho 
Mundo) e hominóideos (grandes 
macacos parecidos com o homem 
e o próprio homem). Os antropói
des caracterizam-se por um cranio 
muito volumoso e alto grau de ce- 
falização. O crânio tende a predo
minar sobre a face, e o focinho, em 
conseqüência, está desaparecendo. 
As órbitas são completamente se
paradas. Os antropóides são tipica
mente arborícolas, mas alguns 
apresentam adaptações para a vida 
no chão. Nos arborícolas, a visão 
é mais desenvolvida; nos demais, o 
olfato.

Em geral são diurnos e alimen
tam-se de frutos, ou são onívoros. 
Habitam as regiões tropicais da 
Ásia, África e América. Uma única 
espécie vive na Europa, nas regiões 
próximas ao estreito de Gibraltar.

CEBÓIDEOS —  Caracteri
zam-se pelo grande septo nasal que 
distancia as fossas (por isso tam 
bém são chamados de “platirri- 
nos”, em oposição aos catarrinos, 
que possuem um septo nasal mais 
fino e as fossas nasais mais próxi
mas). Chegam a ter no máximo o
tamanho de um cão e vivem sempre
em árvores. Têm uma cauda bem

A vida sobre as árvores determinou evoluções específicas para a ordem.

Do lêmure ao gorila, a evolução na forma das mãos e dos pés ; desenvolvem-se 
membros plantígrados, polegares oponíveis e, assim, a manipulação.

Formando o grupo mais primitivo dos primatas, os tupaióideos já foram classificados entre os insetívoros.
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desenvolvida e muitas vezes preên 
sil. Habitam desde o México até o 
Uruguai. Os cebóideos dividem-se 
em hapalídeos e cebideos.

Os hapalídeos, tambem cham a
dos “calitricídeos” , são os menores 
e mais primitivos símios. Têm a pe- 
lagem fofa e cauda não preênsil, 
que termina em um tufo de pêlos. 
Compreendem^ os sagüis. Os mais 
conhecidos são o sagüi-de-pena- 
cho-branco (Hapale jacchus); o sa
güi-de-penacho-preto (Hapale peni
cillatus); o sagüi-prateado (Hapale 
argentatus); e o sagüi-pigmeu (Ha
pale pigmeus); além do sagüi-de-bi- 
gode.

Os cebideos, são símios de tam a
nho médio, cauda em geral preên
sil. Compreendem diversas sub- 
famílias: aotíneos, pitecíneos, 
aluatíneos, atelíneos e cebíneos.

Os aotíneos, também chamados 
“macacos-saltadores”, habitam o 
interior de florestas tropicais. Co
mem frutas, sementes, insetos e ani
mais pequenos. As espécies mais 
conhecidas são o Callicebus perso- 
natus, o Callicebus torquatus, o 
A otes trivirgatus e o A otes azarae.

Os pitecíneos também são comu- 
mente denominados sagüis e alguns 
autores incluem-nos entre os aotí
neos; caracterizam-se por uma pe- 
lagem abundante e fofa. Compreen
dem o Pithecia albicans (macaco 
-cabeludo), o Cacajao calvus (ma- 
caco-careca), o Pithecia monachus 
e o Chiropotes satanas.

Os aluatíneos são os maiores 
macacos americanos e vivem nas 
florestas ribeirinhas. Possuem pes
coço grosso devido ao grande de
senvolvimento dos órgãos produto
res de som. As espécies mais 
conhecidas são o Alouatta caraya, 
o Alouatta seniculus e o Alouatta  

fu sca  (gibão).
Os atelíneos são conhecidos 

como macacos-aranha. Têm o 
corpo e os membros longos e finos. 
São muito rápidos e os melhores 
nas acrobacias em galhos. Os mais 
conhecidos são Ateies belzebuth, 
Ateies paniscus e Lagotrix lago- 
thricha (macaco-barrigudo).

Os cebíneos compreendem os 
macacos-prego (Cebus nigrivitat- 
tus), com dentes caninos desenvol
vidos, corpo robusto e cauda par
cialmente preênsil.

CERCOPITECÓIDEOS — São 
os grandes macacos do Velho 
Mundo. Devido ao septo nasal me
nor, possuem as fossas nasais incli
nadas para baixo. Vivem nas árvo
res, mas podem adaptar-se à vida 
no solo.

Com uma única família — cer- 
copitecídeos — , são também cha
mados “cinomorfos” (pela seme
lhança de seu focinho com o do 
cão). As patas dianteiras são maio
res que as traseiras e em geral pos
suem estômago sacular. Por suas 
características, dividem-se em duas 
sub-famílias: cercopitecíneos (com 
estômago normal) e colobíneos 
(com estômago sacular). Os primei
ros possuem corpo maciço, com 
freqüente espessamento da região 
supra-orbital, e são onívoros. Exis
tem sete gêneros: Cercopithecus e 
Cercocebus (vivem em árvores e 
são africanos); Macaca e Çynopi- 
thecus (não vivem tanto em arvores 
e são asiáticos); babuínos (Papio- Chegando a alcançar até 2 metros de altura, o gorila (à esquerda) e o orangotango são os maiores pongídeos.

cynocephalus), mandril (Mandril- 
lus) e Theropithecus.

Os colobíneos caracterizam-se 
pelo corpo mais leve e cauda mais 
longa. Vivem quase sempre em ár
vores e estão compreendidos entre 
os gêneros Colobus, Nasalis e Sem- 
nopithecus.

HOMINÓIDEOS —- Nessa ter
ceira superfamília dos antropóides 
destacam-se duas famílias: pongi- 
deos e hominídeos.

A família do homem

Os primeiros são os maiores e 
mais evoluídos primatas, exceto em 
relação ao homem. Os membros 
superiores ou anteriores são muito 
mais longos que os posteriores. O 
grupo —  cujos indivíduos normal
mente não apresentam cauda -— di
vide-se em duas subfamílias: hilo- 
batíneos e pongíneos. D a primeira, 
faz parte o gibão (Hylobates), de 
corpo ágil e patas anteriores tão 
compridas que tocam o chão 
quando o animal está ereto. É habi
tante das florestas tropicais asiáti
cas e das ilhas da Malásia. Vive 
nas árvores e é extraordinário sal
tador. Os pongíneos são muito 
maiores e menos ágeis. O orango
tango (Pongo pygmaeus) de Bornéu 
e da  Sumatra chega a ter 2 m de 
altura e mais de 250 kg. Solitário, 
vive quase exclusivamente nas ár
vores. Também o gorila (Gorilla

f orilla) chega aos 2  m de altura, 
eu corpo e muito maciço, e ele 

vive nas florestas equatoriais afri
canas. Desse grupo, o gorila é o 
que fica mais tempo em terra firme.

O chimpanzé (Pan troglodytes) 
atinge normalmente 1,70 m de al
tura, mas seu peso não ultrapassa 
80 kg. No interior das florestas 
africanas vive em pequenos grupos 
que são constituídos de uma ou até 
mesmo três famílias.

A família dos hominídeos é re
presentada pela única espécie res
tante — o homem* (Homo sapiens).

VEJA TAM BÉM : Homem.

O lê m u re  (à d ire ita ) e o in d ri, q u e  v iv e  n a  fa ix a  co s te ira  d e  M a d a g á s c a r.

Os cebóideos são antropóides adaptáveis também à vida quadrúpede.
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A guerra de 1914/18 teve inovações como o uso sistemático de trincheiras, as armas químicas e a observação do inimigo através de balões.

Primeira 
Guerra Mundial

O conflito armado que se esten
deu de 1914 a 1918 apresentou di
versas justificativas para o nome 
com que a história o designa. Essa 
Primeira Guerra Mundial corres
pondeu ao início dos conflitos entre 
Estados nacionais altamente orga
nizados, capazes de aproveitar as 
energias de todos os cidadãos ou 
súditos, mobilizar a capacidade 
produtiva das indústrias e utilizar 
os recursos da tecnologia moderna 
na busca de novos meios de des
truição.

Não obstante, foi sobretudo a 
participação da Grã-Bretanha* — 
na época, a potência de maior ex
tensão territorial —  que transfor
mou uma disputa em torno de 
questões europeias numa catástrofe 
que abalou todo o planeta.

A raiz do conflito

Os conflitos entre os interesses 
econômicos de cada nação da Eu
ropa, posteriormente à guerra 
(franco-çrussiana) de 1870, eram 
conseqüencia da Segunda Revolu
ção Industrial e do subseqüente 
movimento imperialista de expan
são para outros continentes.

Grã-Bretanha e Alemanha eram 
as principais concorrentes em to
dos os mercados de exportação, 
dentro e fora da Europa. Os ale
mães, após a fundação de seu impé
rio (1871), atravessavam um pe
ríodo de desenvolvimento sem 
precedentes: em 1914, produziam 
mais aço e ferro que a França e a 
Inglaterra juntas. Os produtos de 
sua indústria desalojavam os con
gêneres ingleses na própria Ingla
terra, o que causava na opinião pú
blica deste país um agudo 
sentimento de frustração.

Esse mesmo tipo de conflito ma
nifestava-se também —  se bem que 
em menor grau — entre França e 
Alemanha. Em 1870, os franceses 
viram-se despojados dos extensos 
depósitos de carvão da Alsácia-Lo- 
rena, que passaram a acelerar o de
senvolvimento industrial dos ale
mães. Estes, por sua vez, tjuei- 
xavam-se da restritiva política 
aduaneira da França (çjue lhes im
pedia o acesso ao minério de ferro 
deste país).

Igualmente conflitantes entre si 
eram os interesses de alemães e 
austríacos, de um lado, e russos, de 
outro. Enquanto estes últimos so
nhavam com o controle de Cons
tantinopla e outras parcelas do ter
ritório turco, aqueles queriam para 
si todo o Império Otomano*, que 
se lhes afigurava um paraíso de pri
vilégios comerciais. Paralelamente, 
Rússia e Áustria* disputavam a ob
tenção do monopólio comercial 
dos reinos balcânicos da  Sérvia, da

Romênia*, da Bulgária* e da Gré
cia*. A Áustria estava tão desejosa 
de evitar que esses países caíssem 
na órbita russa quanto estava a 
Rússia de estender seus domínios 
às terras eslavas da Europa orien
tal.

Em todo o Velho Continente o 
uadro era semelhante: a rivali- 
ade entre imperialismos (coloniais 

ou semicolomais) acirrava antago
nismos de caráter local, o que ge
rava crescente irritação e suscetibi- 
lidade.

Novas terras, novas disputas

A partir de 1870 surgiu ainda 
um novo impe/ialismo*, que visava 
à África e à Ásia, sobretudo. E os 
principais fatores que originaram 
essa ação colonialista estavam vin
culados à Segunda Revolução In
dustrial: partindo da Inglaterra e 
alastrando-se (com maior ou menor 
intensidade) por todos os países eu
ropeus, a industrialização desenca
deou intensa e crescente competi
ção por novas fontes de maté- 
ria-prima e por novos mercados- 
consumidores de seus produtos ma
nufaturados.

Também nessa época o cresci
mento demográfico de alguns Esta
dos mostrou-se exagerado. Se bem 

ue isso, de per si, não fosse motor 
e grandes conflitos: os movimen

tos migratórios eram livres e os Es
tados Unidos acolhiam todos os 
que não tinham condições de vida 
satisfatórias. Uma das soluções

para o excesso populacional seria a 
expansão em novos territórios co
loniais, que passariam a abrigar 
parte dos excedentes.

Combinando algumas dessas 
motivações expansionistas e o inte
resse pessoal, Leopoldo* II, da Bél
gica*, tomou posse do rico territó
rio do Congo* e conservou-o sob 
seu domínio particular até 1908, 
quando o vendeu ao Estado belga.

França e Inglaterra, logo depois, 
manifestaram suas ambições: os in
gleses estabeleceram um proteto- 
rado no Egito* em 1882 e, a seguir, 
apossaram-se do Sudão*, da Rodé
sia*, dé Uganda* e da África 
Oriental. Em 1902; conquistaram a 
República dos Bôeres (Orange e 
Transvaal). A França, por sua vez, 
havia conseguido (desde 1830) o 
controle de alguns portos arçelinos, 
estendendo esse domínio (ate 1857) 
a todo o país. Em 1881, ocupou a 
Tunísia* e, a partir daí, instalou-se 
gradativamente no Saara, em parte 
do Congo, na Guiné*, no Senegal* 
e no Daomé*.

Alemanha e Itália* chegaram 
tarde à divisão do bolo. Envolvidas 
em questões nacionais de unifica
ção e fortalecimento interno, só de
pois da partilha puderam voltar 
suas vistas à corrida naval e colo
nialista. Em 1884, Bismarck* 
ainda teve tempo (convencido por 
comerciantes e industriais) de pro
clamar o protetorado alemão sobre 
o Sudoeste Africano, conquistando 
depois a África Oriental. Os italia
nos, menos felizes, dominaram ape-



Primeira Guerra Mundial 89

nas Trípoli e Cirenaica, unidos sob 
a denominação de Líbia*.

No continente asiático, a parti
lha em colônias e áreas de influên
cia começara antes mesmo de 
1870. Em 1763, após eliminar os 
franceses da disputa, a Inglaterra 
subjugou a índia, cuja maior parte 
foi convertida (1858) em possessão 
da Coroa. Com a guerra do ópio 
(1839/42), os ingleses tomaram 
ainda Hong Kong*. Os franceses, 
pouco tempo depois, criaram um 
protetorado na Indochina. Em 
1858, a Rússia fundou Vladivos- 
tok, em território tomado aos chi
neses. Em 1885, a Inglaterra ane
xou a Birmânia*. Com a guerra 
sino-japonesa (1894/95), os nipôni- 
cos obtiveram Form osa; a China*, 
então, renunciou a suas pretensões 
sobre a Coréia.

Até os últimos anos do século
XIX, as potências européias já  ha
viam dividido a China em zonas de 
influência, ameaçando seriamente 
sua existência como nação inde
pendente.

O inimigo interno

Paralelamente a essa escalada 
imperialista, desenvolveu-se — 
desde 1871 — um grande surto de 
protestos de minorias nacionais em 
toda a Europa: no Império Austro- 
Húngaro, eslavos do sul, tchecos, 
eslovacos, poloneses, rutenos, sér- 
vios e italianos; na Macedônia 
(submetida até 1912 ao Império 
Otomano), búlgaros, gregos, sér- 
vios e valáquios; poloneses, dina
marqueses e alsaciano-lorenos no 
novo Império Alemão; irlandeses 
no Reino Unido; noruegueses na 
Suécia*; e, na Espanha, catalães e 
bascos. No início do século XX, 
quase 60 milhões de pessoas —  a 
quinta parte da população do con
tinente europeu — participavam ou 
haviam participado de movimentos 
separatistas. Exceto Suíça*, Portu
gal* e Holanda*, nenhum Estado 
europeu podia manter-se indife
rente ao problema. (Na Âustria- 
Hungria, por exemplo, três quintos 
do povo pertenciam a agrupamen
tos humanos bem caracterizados e 
distintos culturalmente.)

A Primeira Guerra Mundial ofe
receu a esses grupos contestadores 
uma ocasião favorável a manifesta
ções. Cada uma das coalizações de 
Estados que logo se formaram 
apressou-se em apoiar os movimen
tos nacionais dos territórios inimi
gos, na medida em que estes po
diam ser — ‘e quase sempre eram
— uma arma contra seus adversá
rios. (Nesse jogo, os aliados leva
ram nítida vantagem, visto que o 
maior número de dissidências ocor
ria no Império Austro-Húngaro.)

Em 28 de junho de 1914, o ar- 
quiduque Francisco* Ferdinando 
de Habsburgo, herdeiro do trono 
austro-húngaro; é assassinado em 
Sarajevo, na Bósnia. O crime cons
titui um ótimo pretexto, e a Áus- 
tría-Hungria declara-se em luta 
contra a Sérvia. Começa a Pri
meira G uerra Mundial.

Promessas, violações, 
alianças e afastamentos

Os verdadeiros motivos do con
flito eram bem mais significativos,
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em termos estatais, que a vida de 
um homem: o dinástico e m ultina
cional Império Austro-Húngaro 
não podia permitir o crescimento 
da Servia sem o risco de desinte
grar-se. Por outro lado, o império 
dos czares mobilizou suas forças 
em apoio aos sérvios porque a ex- 
pansao austríaca restringiria sua 
influência e suas pretensões pan-es- 
lavistas na Europa oriental.

Por medida de segurança, 
França e Alemanha correram em 
auxílio dos russos e dos austro- 
húngaros respectivamente. Os ale
mães invadiram incontinenti o ter
ritório belga (cuja neutralidade se 
estabelecera respeitar): esse “ ata
lho” lhes permitiria uma ofensiva 
sobre o norte e a capital da França 
antes que qualquer ajuda se fizesse 
possível.

A Alemanha havia preparado, 
de 1898 a 1905, o “plano Schlief- 
fen”. Tratava-se de meticuloso pla
nejamento de ataque, prevendo a 
invasão da França através da Bél
gica com vitória rápida, o que afas
taria os russos (ainda sob os efeitos 
da derrota diante do Japão*) e os 
ingleses (ocupados com os irlande
ses). Os alemães chegaram a cons
truir estradas de ferro estratégicas 
até a fronteira belga.

Ato contínuo, a Inglaterra decla
rou guerra ao país que violara a 
promessa mútua de manter a Bél
gica fora do conflito. (Aliando-se a 
seus vizinhos franceses, os ingleses 
não só cumpriam seus acordos na
vais como procuravam obstar um 
temido ataque marítimo alemão.)

O Japão também declarou-se em 
guerra contra a Alemanha: preten
dia apoderar-se das concessoes que 
o Kaiser possuía na China e de al
gumas ilhas do Pacífico. Os ale
mães, em contrapartida, contaram 
com a solidariedade do Império 
Otomano e da Bulgária (que te
miam a ameaça russa nos Balcãs).

Em 1915, a Itália somou-se à 
Grã-Bretanha, França e Rússia, 
animada pelo tratado secreto que 
lhe prometia vantagens territoriais 
na costa da Turquia e na Áustria.

Os laços mercantis que se ha 
viam estabelecido entre as potên
cias européias, e que se desenvol
viam desde 1890, não impediram 
que as discórdias e os choques de 
interesses se resolvessem pelas ar
mas. Ao contrário, acirrou os con
flitos. Esse sistema de múltiplas 
alianças foi um dos fatores que 
transformaram numa guerra mun
dial o que podia ter sido um con
flito limitado à Sérvia.

A origem dessa política de apoio 
mútuo, baseada no medo e na des
confiança, remonta a 1870: Bis- 
marck, seu principal arquiteto, de
pois de conseguir a unificação da 
Alemanha, queria manter o impé
rio livre das pressões externas; as
sim, resolveu isolar a França (sua 
pior inimiga), estabelecendo vários 
acordos secretos. Em 1873, li
gou-se à Áustria e à Rússia, na 
chamada Liga dos Imperadores, 
que logo se mostrou precária: des- 
fez-se depois do Congresso de Ber
lim (1878), quando a Rússia acu
sou a Alemanha e a Áustria de 
interferirem em sua política refe
rente aos territórios conquistados 
na guerra contra a Turquia 
( 1 7 8 8 - 1 7 9 1 ) .

Em 1882, foi criada a Tríplice 
Aliança, entre Áustria, Alemanha e 
Itália (esta depois abandonaria su
mariamente o grupo).

O afastamento de Bismarck, em 
1890, gerou uma série de m udan
ças diplomáticas.

Rússia e França, por motivos 
econômicos e sentimentais, inicia
ram uma aproximação política que 
acabou em aliança: um tratado se
creto assinado em 1894 estabeleceu 
que, em caso de ataque pela Ale
manha ou qualquer país seu aliado, 
elas deviam ajudar-se mutuamente.

Essa Aliança Dual entre russos 
e franceses foi seguida pela “ En- 
tente Cordiale” entre França e In
glaterra (1904), que, além ae abor
dar problemas de defesa na Europa 
continental, fazia uma série de 
acordos amigáveis, sobretudo 
quanto à partilha do norte da 
África.

O último passo para a formação 
da Tríplice Entente foi a conclusão 
de um entendimento entre ingleses 
e russos no gue se referia a suas 
ambições na Ásia.

Assim, às vésperas da Primeira 
Guerra Mundial, as grandes po
tências européias já  se achavam se
paradas em dois campos monolíti
cos e hostis: a Tríplice Aliança e 
a Tríplice Entente.

E foi a partir desses acordos e 
alianças que os blocos de litígio se 
definiram: de um lado, as potências 
aliadas — França, Rússia, Sérvia, 
Montenegro, Bélgica e Japão; de 
outro, as potências centrais —  Ale
manha. Áustria-Hungria e o Impé
rio Otomano.

Uma vez iniciada a guerra, ou
tros motivos tornaram-na irreversí
vel. A França precisava continuar 
combatendo por razões de mera so
brevivência, pois achava-se inva
dida. O mesmo aconteceu com a 
Sérvia e a Rússia. A Alemanha, 
ameaçada nas duas frentes, atacava 
desesperadamente no oeste (e de
pois no leste) para evitar a invasão 
e o colapso. Os Impérios Austro- 
Húngaro e Otomano não tinham 
alternativa: estavam entre a guerra 
e o desmoronamento interno.

Apenas a Inglaterra tinha possi
bilidade (relativa) de opção: se qui
sesse, manteria uma guerra longa, 
de bloqueio e desgaste, sem o pe
rigo imediato de ser invadida, pois 
contava ainda com a forte reta
guarda dos Estados Unidos — país 
que poderia abandonar sua tradi
cional política de neutralidade caso 
a Grã-Bretanha precisasse com ur
gência de seus préstimos.

H om en s contra h om ens

Nenhum dos participantes mani
festou qualquer repulsa às tendên
cias beligerantes no jogo competi
tivo internacional. Na verdade, as 
potências não estavam interessadas 
em manter a paz, más apenas em 
estabelecer algumas leis internacio
nais que as deixassem livres e de
sembaraçadas para agir, economi
zando o dinheiro gasto em guerras. 
Assim, às vesperas do conflito, as 
nações achavam-se psicologica
mente preparadas, embora somente 
a Alemanha estivesse completa
mente armada. As demais sofriam 
l im itaç õ e s : a  F ra n ç a , h u m ilh a d a  c 
fraca; a Itália, jovem e princi-

A cobiça de vários Estados sobre o território chinês contribuiu para a« guar 
ras sino-japonesa de 1895 (em cima), e russo-japonesa de 1905.
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piante; a Rússia, grande mas pouco 
desenvolvida; e a Grã-Bretanha, 
poderosa apenas no mar.

__ A Rússia anunciou a mobiliza
ção no dia 30 de julho. No dia 1.° 
de agosto, a Alemanha declarou 
guerra à Rússia, e já  no dia se
guinte entrou em território francês, 
iniciando o grande movimento de 
flanco através do Luxemburgo e da 
Bélgica. (A neutralidade belga fora 
desrespeitada —  as demais potên
cias européias não podiam igno
rá-lo.)

Na noite de 4 de agosto, os ale
mães invadiram Visé, pequena al- 
dcia_ belga, incendiando suas edifi
cações, fuzilando e prendendo cam 
poneses.

A Europa começou a saber 
como seria a guerra.

As 11 da noite de 4 de agosto, 
a Grã-Bretanha declarou guerra à 
Alemanha. No dia seguinte, os ini
migos encontraram-se pela pri
meira vez, na foz do Tâmisa: o cru
zador inglês “Anfion” afundou um 
navio porta-minas alemão.

A fronteira belga estava mal pro
tegida. As casamatas e o eguipa- 
mento bélico, das fortificações de 
Liège tinham pelojnenos dez anos 
de atraso em relação aos modernos 
instrumentos de defesa.

Liège caiu no dia 16. No dia 20, 
os alemães entraram em Bruxelas. 
O alto comando germânico estava 
muito confiante : parte das tropas 
do ocidente foi transportada para a 
frente oriental, onde a Rússia es
tava se impondo.

Mas a batalha do Mame ( 6  a 10 
de setembro) fez malograr o plano 
alemão. Ingleses e franceses pres
sionaram os germânicos de volta 
até o Aisne, onde, entrincheirados, 
não podiam ser desalojados com 
facilidade: ainda não se usavam ca
nhões pesados, projéteis altamente 
explosivos, nem tanques.

O miolo das operações ficou 
sendo uma linha de trincheiras ca-
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vadas desde a Suíça até o m ar do 
Norte, defendidas por metralhado
ras*. (A metralhadora tornou-se a 
arm a típica dessa guerra de des
gaste. Só depois de uma rigorosa 
“limpeza” da artilharia, os fuzis, 
baionetas e granadas da infantaria 
podiam avançar contra posições 
inimigas.)

Enquanto isso, os que ficaram 
nas cidades trabalhavam para que 
não faltasse nada na frente: co
mida, roupas, armas. E novos con
tingentes partiam constantemente 
para substituir mortos e feridos.

Quando tentaram o assalto a 
Verdun, em meados de 1916, os 
alemães foram afastados por fran
ceses e ingleses, depois de terem 
conseguido penetrar alguns quilô
metros em território francês. Das 
lutas, resultaram incontáveis mor
tos.

•Após inúmeras experiências dos 
aliados com tratores portando ca
nhões, a idéia de desenvolver um 
carro blindado de combate ganhou 
força. E concretizou-se quando 
contou com o apoio de Churchill*, 
então Lorde do Almirantado britâ
nico.

Utilizados pela primeira vez em 
julho de 1916, os tanques provoca
ram pânico entre os alemães, em
bora os comandantes ainda não co
nhecessem suficientemente a nova 
arma para usá-la com resultados 
ótimos.

Na frente ocidental, os aliados 
contra a Alemanha eram os mais 
fortes. A Rússia, embora exausta, 
ainda lutava; e a Itália apertava 
cada vez mais o exército austríaco. 
Nesse ano, a Romênia entrou na 
guerra, ao lado dos aliados, e foi 
atacada em seguida por forças ale
mãs.

Desde 1915, a Alemanha vinha 
sobrevoando a Inglaterra e a 
França com zepelins e aeroplanos. 
Os novos aparelhos indicavam o 
caminho a seguir pelas tropas em

Guilherme II e Bismarck, responsáveis pelo fortalecimento da Prússia.

O assassínio do aiquiduquo da Áustria, aliada da Prússia, foi um pretBXtO
para a guerra. (Em cima, a chegada a Sarajevo: embaixo, o atentado.)
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Foi uma guerra de cercos demorados, de longas vigílias nas trincheiras, onde se morria sem caminho de fuga e onde se recebia prêmio por matar.

.terra e bombardeavam depósitos, 
fábricas de munições e pontes es
tratégicas.

Em 1916, as bombas lançadas 
tornaram-se mais potentes e evo
luiu o processo de reconhecimento 
por meio de fotos aéreas. Nesse 
ano, os aliados introduziram seus 
canhões anti aéreos.

Em 1917, após uma série de de
sastres, os zepelins foram retirados 
das operações. Os pesados bom
bardeios sobre Londres (1917 e 
1918) passaram a ser feitos por 
grandes aeroplanos, os gothas.

Os aviões, equipados com metra
lhadoras, transformavam em pesa
delo as noites londrinas, principal
mente na lua cheia.

No mar, a esquadra inglesa 
afundara os cruzadores alemães 
“Scharnhorst”, “ Gneisenau”, “ Leí- 
pzig” e “ Nuremberg”, em outubro 
de 1914, na batalha das ilhas Falk
land.

A frota alemã vinha atacando 
vapores de guerra e de comércio. 
Suas vítimas mais recentes tinham 
sido “Good Hope” e “ Monmouth”, 
navios ingleses afundados nas cos
tas do Chilej em setembro.

O “Lusitania” , com passageiros 
norte-americanos a bordo, foi ata
cado por um submarino em 1915. 
O governo americano entendeu o 
ato como provocação, mas não re
vidou.

Na frente oriental, ingleses e 
franceses tentaram penetrar na 
península turca de Galipoli, rumo 
a Constantinopla. Os turcos, po
rém, advertidos pela Grécia e por 
um bombardeio precipitado sobre

Dardanelos, estavam preparados.
A Bulgária aderiu à guerra em 

12 de outubro de 1915, atacando 
pela retaguarda a Sérvia, que en
frentava as tropas germânicas no 
Danúbio. O exercito sérvio partiu 
em retirada através das montanhas 
da Albânia.

Tropas britânicas e indianas de
sembarcaram em Besna no dia 11 
de novembro de 1914, e em 1915 
iniciaram o avanço em direção a 
Bagdá. Não conseguiram passar de 
Ctesifonte, a 25 milhas de Bagdá, 
onde os turcos contra-atacaram e 
forçaram o general Townshed a re
cuar até Kut. A fome obrigou a 
tropa sitiada a render-se, no dia 29 
de abril de 1916.

R ev o lu çã o  na R ú ssia

Em 1917, as tropas e as popula
ções das cidades achavam-se esgo
tadas pela guerra. Faltavam m ora
dia, alimentos, roupas, munições. 
O clima de descontentamento era 
geral. Em Berlim e em Petrogrado 
o povo saía às ruas; pedindo pão.

Na Rússia, a miséria manifesta- 
va-se de forma particularmente do
lorosa. Os soldados russos partiam 
para o combate com pouca muni
ção e quase nenhuma retaguarda. 
O povo russo não desejava conti
nuar na guerra. (O czar abdicaria 
no dia 15 de março de 1917 e o re
publicano Kerensky* ocuparia o 
poder.)

Enquanto isso, os alemães ataca
vam Riga por terra e por mar. 
D e ssa  vez o s  ru s so s  n ã o  fo ram  e s ti
mulados a combater ao lado dos

britânicos: a frota inglesa temia ser 
solicitada pela Rússia para aju- 
dá-la no Báltico (onde os russos 
nunca haviam contado com apoio 
de seus aliados). O exército russo 
finalmente amotinou-se, sobretudo 
na fronteira norte. No dia 7 de no
vembro de 1917, bolcheviques lide
rados por Lênin* derrubaram Ke
rensky e, apesar da pressão dos 
aliados, retiraram-se do palco de 
lutas. A paz de Brest-Litowsk foi 
assinada com a Alemanha no dia 
2  de março de 1918.

T ropas am ericanas: a n ovid ade

A potência norte-americana, que 
já  vinha dando cobertura às tropas 
aliadas com dinheiro e mantimen
tos, declarou guerra ao governo 
alemão no dia 6  de abril de 1917. 
Foi a resposta americana aos se
guidos ataçjues marítimos da Ale
manha, cujos submarinos começa
ram a ser derrotados por navios 
britânicos, equipados com novos e 
poderosos instrumentos defensivos.

Inferiorizados no mar, os ale
mães atacaram a Itália (por terra), 
em outubro, conseguindo romper 
sua linha de defesa na batalha de 
Caporetto.

0  ano da decisão seria 1918. A 
Alemanha, embora exausta como 
as demais nações, tentou uma ofen
siva. Os britânicos foram atacados 
em Somme e rechaçados até 
Amiens no episódio conhecido por 
“desastre de Gough” (21 de 
março): mil canhões perdidos; mi
lhares de soldados ingleses captu
rados.

Em abril e maio, os aliados fo
ram novamente ameaçados. Por 
pouco os alemães não romperam a 
linha inimiga ao norte, avançando 
sobre o Marne no dia 30 de maio.

Foi o derradeiro esforço alemão. 
O recém-chegado exército ameri
cano demonstrou seu poderio bé
lico no dia 18 de julho, ao esmagar 
os alemães na batalha de Château- 
Thierry. Os “boches” recuaram.

Em setembro, a Bulgária tam 
bém se renderia. O ataque aliado à 
linha Hindenburgo pôs fim à 
guerra. Em outubro começou a re
tirada alemã através da frente oci
dental e a Turquia entregou-se em 
Valenciennes. No dia 7 desse mês, 
marinheiros alemães amotina
ram-se.

Não era mais possível continuar: 
a Alemanha e seus aliados não ti
nham como fazer frente às tropas 
americanas, que aumentavam à ra
zão de 250 mil homens por mês.

O general Ludendorff* propôs a 
criaçao de um governo democrá
tico especial para negociar o ar
mistício.

Ludendorff pretendia, com sua 
proposta, inocentar o exército e a 
aristocracia, os verdadeiros respon
sáveis pelo início da guerra.

Formou-se uma coalizão onde 
não faltaram os socialistas. Para 
presidi-la foi chamado um liberal, 
o Príncipe Max de Baden 
(1867-1929).

O motim de Kiel (3 de novem
bro) e uma greve geral (9 de no
vembro) levaram o Kaiser a abdi
car e a fugir para a Holanda, em 
companhia do príncipe herdeiro. A



Primeira Guerra Mundial 93

República foi proclamada, e a ren
dição assinada no dia 1 1  de novem
bro.

O país não tinha sido invadido 
e as tropas alemãs ocupavam ainda 
uma parte do território francês. Es
ses dois argumentos constituíram 
justificativa para os militares, que 
não se consideravam derrotados. O 
exército ficou livre da culpa, e o go
verno democrático recém-formado 
foi responsabilizado por ter aceito 
um acordo humilhante, imposto pe
los aliados.

A  reun ião d o s ven ced ores

Em 1919 e 1920, conferências 
reunidas em Paris decidiram con
denar a Alemanha e seus aliados, 
que nâo^ participaram das discus
sões. (Só o Tratado de Lausanne, 
com a Turquia, foi negociado.)

O Tratado de Versalhes ficou 
pronto no período de seis meses (ja
neiro a junho de 1919), depois de 
muitas modificações na composi
ção da assembléia. Inicialmente fo
ram formados o Conselho dos Dez 
(presidente e secretários dos' Esta
dos Unidos, primeiros-ministros e 
ministros das Relações Exteriores 
da Grã-Bretanha, França, Itália e 
Japão) e uma assembléia composta 
inclusive pelos países que na última 
hora aderiram aos aliados: Bolívia, 
Equador, Peru, Uruguai, China e 
Siao. O Brasil tambem se somara 
à causa aliada.

Essa comissão não apresentou 
bons resultados, em vista do cho
que de interesses entre seus inte
grantes.

A redação final do tratado com 
a Alemanha coube ao Conselho 
dos Quatro (presidente dos Estados 
Unidos e primeiros-ministros da 
Grã-Bretanha, França e Itália), 
logo reduzido para um definitivo 
Conselho de Três: o primeiro-mi
nistro italiano Vittorio Emanuele 
Orlando (1860-1952) abandonou 
as reuniões quando lhe foram nega
das as anexações de Fiúme e Dal- 
mácia.

A esperança do povo europeu 
(principalmente dos vencidos) es
tava depositada nas idéias do presi
dente Wilson. Sua proposta de ca
torze pontos incluía a devolução da 
Alsácia-Lorena à França; a liberta-

fão da Bélgica; a reconstituição da 
olónia; a retirada alemã dos terri

tórios russos e balcânicos; o fim 
dos tratados secretos; a “ liberdade 
dos mares, igual na paz e na 
guerra” ; a remoção de barreiras 
preferenciais no comércio interna
cional; a redução de armamentos; 
o reajuste das possessões coloniais; 
um novo mapa da Europa —  ba
seado no princípio de autonomia 
dos povos; e a criação de um orga
nismo internacional que preser
vasse o mundo de uma nova 
guerra.

Os primeiros-ministros Lloyde 
George (1863-1945), inglês, e Cle
menceau*, francês, não concorda
ram com a posição americana. A 
França reclamou para si os gran
des prejuízos da guerra, pois as ba
talhas da frente ocidental tinham 
ocorrido principalmente em seu ter
ritório. Clemenceau exigia dinheiro 
dos alemães.

A “liberdade dos mares igual na 
paz e na guerra” não interessou a
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Lloyde George: se a Inglaterra não 
tivesse feito o bloqueio naval, a 
guerra poderia ter sido diferente.

Um após outro, os catorze pon
tos de Wilson foram sendo recha
çados, o que diminuiu a possibili
dade de paz futura. (A França e a 
Inglaterra só concordaram com a 
restauração da Bélgica, a devolu
ção da Àlsácia-Lorena e a criação 
da L igadas Nações.)

Dividida, endividada 
e ameaçadora

Com a guerra, os alemães perde
ram um oitavo de suas terras e um 
décimo da população. Foram con
denados a devolver a Alsácia-Lo- 
rena à França; entregar à Bélgica 
os pequenos territórios de Eupen e 
Malmedy; colocar o Sarre sob con
trole da Liga das Nações por 
quinze anos (no fim dos quais a 
França conseguiu essa bacia car
bonífera, por meio de plebiscito); 
ceder à Polônia a Posnânia e a 
Prússia Ocidental. A Prússia 
Oriental ficou separada do resto da 
Alemanha pelo “ corredor de Dant- 
zig” (mais tarde transformado em 
cidade livre). A Alta Silésia deveria 
decidir-se entre pertencer à Polônia 
ou à Alemanha. E todas as colô
nias alemãs fòram distribuídas pela 
Liga das Nações, como mandatos, 
entre a França, a Inglaterra, a 
União Sul-Africana e o Japão.

Os aliados ocuparam a margem 
esquerda do Reno e três cabeças de 
ponte de Mayence, Coblence e Co
lônia — e so abandonariam as po
sições após quinze anos. A margem 
direita ficou sendo uma zona des
militarizada, na extensão de apro
ximadamente 50 km.

Os aliados também impuseram a 
dissolução do estado maior ale
mão; aboliram o serviço militar na 
Alemanha; limitaram as forças ter 
restres alemãs a um máximo ur 
1 0 0  0 0 0  homens, e as navais a 
16 0 0 0 ; interditaram o uso da arti
lharia pesada, dos aviões de guerra, 
tanques, submarinos e navios.

A economia alemã perdeu 25% 
de aço e de carvão, 75% das reser
vas minerais de ferro, e 15% da 
produção agrícola, além de grande 
parte da frota de comércio, mate
rial ferroviário e máquinas em ge
ral; e ainda foi obrigada a pagar 33 
milhões de dólares (em ouro) para 
os aliados. (Essa soma foi fixada 
em 1921; os economistas presentes 
às reuniões de Versalhes tinham 
calculado a dívida alemã em cerca 
de 10 bilhões de dólares.) A quan
tia foi paga em parcelas por muitos 
e muitos anos (e reverteu principal
mente à França e aos Estados Uni
dos).

Além de assumir oficialmente, 
perante a opinião pública mundial, 
a responsabilidade pela eclosão e 
pelas conseqüências da guerra, a 
Alemanha ficou encarregada de en
tregar aos aliados o ex-imperador 
Guilherme* II e alguns de seus sú
ditos, declarados criminosos de 
guerra.

As nações européias, especial
mente a França, queriam arruinar 
a Alemanha de uma vez por todas, 
sem levar em conta a possibilidade 
de uma rápida recuperação e de um 
contra-ataque de vingança, com re
dobrada energia. A chegada dos norte-americanos foi um dos fatores decisivos para o desfecho da guerra. (Entrada na Lorena.)

Nos Estados Unidos, o povo seria conclamado para as batalhas em 1917.

O preço da colaboração

Além do Tratado de Versalhes, 
foram firmados outros documen
tos, que atingiam os aliados da 
Alemanha. Assim, em setembro de 
1919, pelo Tratado de St. Germain- 
en-Laye, a Áustria foi obrigada a 
reconhecer a independência da 
Hungria, da Tchecoslováquia, da 
Iugoslávia e da Polônia, além de 
ceder-lhes boa parte do antigo terri
tório Austro-Húngaro. O Tirol me
ridional, o Trieste e a península de 
Istria foram dados à Itália. Desse 
modo, com um quarto da antiga 
área e população (um terço em 
Viena), e sem saída para o mar, a 
Áustria foi proibida de fazer o que 
precisava: aliar-se à Alemanha.

Por outro lado, com o Tratado 
de Neuilly, assinado em novembro 
de 1919, a Bulgária perdia todos os 
territórios que tinha conquistado 
desde a primeira guerra balcânica: 
a Dobrudja voltou para a Romê
nia, a Macedônia para o novo reino 
da Iugoslávia e a Trácia Ocidental 
para a Grécia. Nesses territórios 
habitavam minorias búlgaras.

Em junho de 1919, o Tratado de 
Trianon reduziu o território da 
Hungria de 325 000 para 90 000 
km J e a população, de 2 2  milhões 
para 8  milhões de habitantes. A Es
lováquia ficou com a nova repú
blica tcheca, a Transilvânia com a 
Romênia, e a Croácia-Eslavônia 
com a Iugoslávia.

Mustafá Kemal, chefiando um 
governo revolucionário turco, im
pediu. a concretização do Tratado 
de Sèvres (agosto de 1920), antes 
aceito pelo sultão. Esse tratado exi
gia a organização da Armênia 
como republica cristã; cessão à 
Grécia da maior parte da Turquia 
européia; Palestina e Mesopotâmia

4
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sob mandato britânico; Síria sob 
mandato da França; e a Anatólia 
meridional sob a esfera de influên
cia da Itália.

Um novo acordo foi firmado em 
Lausanne, Suíça, em 1923. A repú
blica turca conservou quase todos 
os territórios conquistados, mas 
sua área foi reduzida para 780 000 
km 2  e a população para aproxima
damente 13 milhões de habitantes.

A guerra acabou
Chamada também de Sociedade 

das Nações, a Liga das Nações, 
que teria como objetivo básico im
pedir a eclosão de novos conflitos, 
foi fundada oficialmente no dia em 
que o Tratado de Versalhes, passou 
a vigorar (10 de janeiro de 1920). 
Sua sede foi instalada em Genebra, 
Suíça, e seus componentes eram 32 
fundadores, além de treze convida
dos. (A Alemanha seria aceita em 
1926, a Turquia em 1932 e a Rús
sia em 1934.)

Os órgãos principais eram: as
sembléia de todos os Estados mem
bros, com direito a voto; conselho 
de cinco membros permanentes 
(França, Grã-Bretanha, Itália, Ja 
pão e China) e certo número de 
membros eleitos a cada três anos; 
secretariado administrativo, diri
gido por um secretário geral.

Alem destes, criaram-se organis
mos autônomos, ligados à Socie
dade das Nações: Corte Perma
nente de Justiça Internacional, 
Organização Internacional do Tra
balho e outras de menor expressão.

Os desentendimentos provoca
ram a saída do Brasil (1926), do 
Japão (1933), condenado pela ação 
na Manchúria, da Alemanha de Hi- 
tler*, da Itália (1937), da Hungria 
(1939) e da  Espanha (1939).

A Sociedade das Nações foi im
potente diante do rearmamento ale
mão (iniciado em 1934), da remili- 
tarização da Renânia (1936), da 
guerra sino-japonesa (1937), da 
Guerra Civil Espanhola* 
(1936/39), do desmembramento da 
Tchecoslováquia (1939) e da Se
gunda* Guerra Mundial (1939/45),

Em abril de 1946, passou a cha
mar-se Organização das Nações 
Unidas, com sede em Nova York.

Durante a Primeira Guerra 
Mundial morreram 8  milhões de 
pessoas (entre as quais, 1 900 000 
alemães, 1 700 000 russos, 1 mi
lhão de austro-húngaros, 1 400 000 
franceses e 760 000 ingleses). O nú
mero de feridos atingiu 2 0  milhões.

A Europa transformou-se em es
combros e cinzas. Os grupos etá
rios e sexuais ficaram desequilibra
dos. O índice de natalidade 
aumentou rapidamente. As mulhe
res iniciaram movimentos de inde
pendência e igualdade, depois de 
terem substituído (mesmo nos tra
balhos pesados) os homens que ti
nham ido para a frente. Tudo ficou 
mais caro, os impostos subiram. 
Todos sacrificaram-se para pagar 
as dívidas de guerra aos Estados 
Unidos, que iniciaram um período 
de grande expansão.

As relações comerciais dos Esta
dos Unidos com a América do Sul 
e o Oriente, e do Japão cpm a 
América do Sul, Australia e índia,
passaram a ocupar posição do dos-
taque no comércio internacional.
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Com a derrota, a Alemanha foi obrigada a devolver territórios ocupados.

Os novos Estados (inclusive a 
Alemanha) adotaram constituições 
consideradas democráticas; mas o 
mundo ingressou num período de 
contradições ainda mais acentua
das, com o mercado internacional 
dominado por países desenvolvi
dos, e povos famintos subjugados.

Nesse conturbado clima de pós- 
guerra, o socialismo passou a se 
mostrar, cada vez mais, como uma 
ameaça ao equilíbrio que o mundo 
capitalista havia alcançado. Em
bora essa estabilidade fosse precá
ria e as conquistas liberais no mais 
das vezes aparentes, a maioria das 
nações acreditava que o conflito de 
1914/19 havia antecedido uma du
radoura fase de autêntica democra
cia.

Assim, a doutrina de Wilson e a 
Liga das Nações — tentativas rela
tivamente bem recebidas de m anu
tenção da paz — pareciam encon
trar sua antítese no movimento 
bolchevique de 1917.

Por isso, Lênin e seus correligio
nários foram encarados com hosti
lidade em quase todo o mundo.

Enquanto o socialismo soviético 
era isolado pelos países capitalis
tas, as forças fascistas cresciam no 
interior destes, levando as nações 
para uma tragédia muito mais do
lorosa: a Segunda Guerra Mundial.

VEJA TAM BÉM : Alemanha; Á us
tria; China; Colonialismo; Com u
nidade Britânica de Nações; Esta
dos Unidos; Fascismo; França; 
Grã-Bretanha; Guerra; Imperia
lismo; Itália; Japão; Nazismo; Or
ganizações Internacionais; Oriente, 
Questão do; Otomano, Império; 
Prússia; Russa, Revolução; Se
gunda Guerra Mundial.

Em Paris, o Conselho dos Quatro (Uoyd George, V. Manuel, Clemenceau e W . Wilson) decidiu os termos da paz.
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Primeira 
República 
no Brasil

O período da história do Brasil* 
conhecido como “Primeira Repú
blica” ou “ República Velha” si- 
tua-se entre a promulgação da 
Constituição* republicana (24 de 
fevereiro de 1891) e a eclosão da 
Revolução de Trinta*. Caracteri
za-se pela predominância política 
do setor agrário exportador, funda
mentalmente ligado à economia ca
feeira, o que faz o período ser tam 
bém chamado de “República do 
Café” .

Desde a independência*, o café* 
começava a definir-se como novo 
centro dinâmico da economia bra
sileira, que semjjre fora orientada 
para a exportaçao de produtos pri
mários: em 1830, já  era o segundo 
produto exportado; em 1840/1841 
passava ao primeiro posto e em 
1880/1881 alcançava 54,6% do va
lor das exportações. Na medida em 
que a agricultura cafeeira se desen
volvia no centro-sul do país, a cen
tralização do Estado monárquico 
passava a ser um entrave para esse 
pólo mais dinâmico da economia, 
representado especialmente pela 
província de São Paulo. Na região 
oeste paulista (para onde se expan
dia), a cultura cafeeira dependia 
cada vez menos da mão-de-obra es
crava e a abolição (1888) chegou a 
ser bem vista pelos fazendeiros lo
cais, que já  contavam com o traba
lho do imigrante; um ano depois, 
eles apoiavam os militares que pro
clamaram a República.

O federalismo
Ao instituir a descentralização 

política do sistema federativo, a 
Constituição de 1891 forneceu aos 
cafeicultores (e a toda a burguesia 
ligada ao café) as bases jurídicas 
para seu predomínio: pelo novo sis
tema, cada um dos Estados da 
União (antigas províncias impe
riais) tinha o direito de contrair em
préstimos no exterior, decretar im
postos sobre a exportação e possuir 
corporações militares, constituição, 
código eleitoral e magistratura. As 
novas disposições fiscais beneficia
vam bastante as unidades federati
vas (sobretudo as mais prósperas): 
enquanto a União tinha nos impos
tos sobre a importação sua maior 
fonte de recursos, os Estados po
diam impor taxas sobre bens imó
veis, transmissão de propriedade, 
indústrias e profissões, alem de tri
butar artigos exportados. A repre
sentação na Câm ara dos Deputa
dos era proporcional ao número de 
habitantes de cada Estado e no Se
nado haveria três parlamentares 
para cada unidade federada.

O sistema federativo era uma 
importante conquista de Estados ri
cos e populosos como São Paulo e 
Minas, que passavam a dispor de 
substanciais instrumentos de poder. 
P o r  isso, durante anos, o  “eixo”
Sâo Paulo— Minas controlou a

C o m  F lorian o  Pe ixo to  e P ru d e n te  de M o ra is  (e m  c im a ), um  período de p a c i
fic a ç ã o  e a d m in is tra ç ã o  c iv il. C o m  C a m p o s  s a le s  o R o drigu es A lves  (e m 
b a ix o ), a p o lític a  dos g o v e rn a d o re s  e a de fesa  dos in te re sses  c a fee iro s .

presidência da República, o que fi
cou conhecido como a “ política do 
café com leite” .

Nos primeiros anos do novo re
gime, essa dominância ainda não se 
definira, pois os militares que ha
viam derrubado a monarquia resis
tiam à autonomia regional acen
tuada. E assim entravam em 
conflito com a burguesia exporta
dora, sua antiga aliada. A gestão 
de Deodoro* da Fonseca conse
guira montar um esquema de go
vernadores que garantia a centrali
zação do poder pela União, mas 
logo o Partido Republicano Pau
lista (PRP), gue abrigava os inte
resses do cafe, advertia o governo 
quanto aos excessos “unionistas”. 
Pressionado por militares rivais e 
grupos ligados aos interesses domi
nantes, Deodoro acabou sendo for
çado a renunciar, pouco depois de 
ter fechado o Congresso. Floriano 
Peixoto*, vice-presidente e substi
tuto de Deodoro, somou-se aos in
teresses cafeeiros, em troca do 
apoio contra os “maragatos” (mo
narquistas e outras facções lidera
das por Silveira Martins*), na Re
volução Federalista do Rio Grande 
do Sul, e contra os oficiais da Ma
rinha responsáveis pela Revolta da 
Armada (1893).

O predomínio econômico dos 
cafeicultores foi se tornando incon
testável. O Brasil praticamente de
tinha o monopólio do produto. O 
Estado de São Paulo resolvera seus 
problemas de mão-de-obra recor
rendo à ampla imigração italiana: 
construíra uma rede de transportes; 
dispunha de boas terras em grande 
parte inexploradas; e começava a 
estabelecer laços diretos com gru
pos financeiros internacionais, so
bretudo ingleses.

A  política dos governadores
São Paulo e Minas Gerais preci

savam conseguir, ao nível do poder 
central, uma correspondência para 
sua predominância econômica, de 
modo a articular seus interesses em 
âmbito nacional.

U m  p rim eiro  p a sso  n esse  sen tid o
foi a eleição de Prudente de Mo
rais* para a presidência da Repú-

Em 1891, o Parlamento elegeu Deodoro da Fonseca presidente da República. (Caricatura da "Revista Ilustrada".)
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Nos primeiros anos da República, os cafeicultores chegaram a apoiar Flo- 
riano contra os oficiais da Revolta da Armada. (Morro de São Bento.)

blica, no quadriénio 1894/1898. 
Apesar do desagrado dos militares, 
Prudente de Morais foi o primeiro 
civil a ocupar o cargo e também o 
primeiro presidente brasileiro eleito 
por voto direto.

_Mas a República Velha ainda 
não conseguira estabilizar-se; per
sistiam conflitos na Bahia (movi
mento de Canudos) e no Rio 
Grande do Sul. O equilíbrio polí
tico só foi obtido na presidência de 
Campos* Sales, também paulista e 
criador da chamada “política dos 
governadores”, que prestigiava to
dos os deputados e senadores cor
religionários dos governadores es
taduais, em troca de apoio total dos 
Estados ao presidente. A não inter
ferência deste nas políticas regio
nais dava aos dirigentes oligárqui- 
cos garantias eleitorais contra a 
oposição, permitindo que as situa
ções se perpetuassem no poder 
através da escolha dos sucessores. 
Consolidava-se assim, também, o 
coronelismo*, que caracterizou a 
organização política e social da 
Primeira Republica.

Nessa interdependência das poli 
ticas federal e estadual, destaca
va-se o predomínio dos Estados 
onde se localizava o centro dinâ
mico da economia: São Paulo e 
Minas, que (com raras exceções) se 
revezavam na presidência da Repú
blica. Assim, foram eleitos o pau
lista Rodrigues Alves para o qua
driénio 1902/1906 e seu vice- 
presidente, o mineiro Afonso Pena*, 
para o período seguinte.

As fábricas

A economia brasileira caracteri
zava-se desde os tempos coloniais 
pelo desenvolvimento voltado para 
o exterior: produzia sobretudo arti
gos agrícolas^ e matérias-primas 
para exportação (basicamente café, 
açúcar, cacau e borracha, no início 
da República). Assim, dependia 
dos países industrializados para a 
importação de bens de produção e 
até mesmo para a comercialização 
de seus produtos primários.

São Paulo, Minas Gerais (em 
parte) e o Estado do Rio destaca
vam-se na agricultura de exporta
ção, por liderarem a cultura ca- 
feeira. Mas grande parte da popu
lação brasileira, separada desses 
centros dinâmicos pelas dificulda
des de comunicaçao, dedicava-se 
ainda a atividades de subsistência 
ou vinculadas a latifúndios que 
produziam para o mercado interno. 
O Rio Grande do Sul era uma ex
ceção, pois conseguia combinar 
áreas exportadoras (em regime de 
grande propriedade) com outras 
que produziam para o mercado in
terno (freqüentemente em pequenas 
e médias propriedades), o que con
tribuiu para certo grau de moderni
zação, nesse Estado.

As poucas indústrias existentes 
limitavam-se à produção de bens 
de consumo popular (principal
mente nos setores têxtil e alimen
tar) e estavam instaladas em maior 
número no Rio de Janeiro. As ati
vidades fabris começaram a ganhar 
consistência depois da abolição, 
quando os capitais que se destina 
vam à compra de escravos ficaram
liberados para outros investi men-
tos. Além disso, a introdução do re

gime salarial em fazendas de café, 
a crescente urbanização e a che
gada de imigrantes europeus permi
tiram a formação de um mercado 
mais consistente de mão-de-obra e 
consumo.

Eventualmente, a atividade fabril 
beneficiou-se de fenômenos como a 
queda da capacidade de importar 
ou a retração na oferta de produtos 
manufaturados europeus (comum 
em épocas de crise ou guerra). Um 
grande estímulo à formação de no
vas empresas industriais e comer
ciais foi a política financeira ado
tada em 1890 por Rui Barbosa* 
(na ocasião o ministro da Fazenda)
—  o encilhamento*. Mas tanto a 
especulação como a oposição dos 
cafeicultores prejudicaram o êxjto 
dessas medidas, a longo prazo.

Assim, a base da economia con
tinuou concentrada nas atividades 
agrícolas, que em 1920 ainda ocu-
p a v am  6 9 ,7 %  d a  p o p u la ç ão  a tiv a
(enquanto a industria abrangia

13,8% e o setor terciário, 16,5%).
O problema era ainda agravado 

pela dívida externa herdada do Im
pério, que aumentara consideravel
mente nos primeiros anos do novo 
regime.

Campos Sales adotou a solução 
do funaing loan, um sistema pelo 
qual foi renegociada a dívida com 
os maiores credores (os Rothschild, 
da Inglaterra). Consistia numa ope
ração pela qual se pagavam as divi
das com novas dívidas, resgatáveis 
num prazo maior.

O fu n d in g  loan tornou necessá
ria (por exigência dos credores) 
uma política de contenção monetá
ria (o oposto da inflaçao* e das fa  ̂
cilidades de crédito que haviam es
timulado as empresas nacionais 
anteriormente). Os créditos foram 
congelados e o consumo e as im
portações (de qualquer produto) vi
ram-se fortemente taxados.

A nova política financeira con
tribuiu para que se firmasse o pre

domínio total do setor agrário-ex- 
portador, contra os que haviam 
tentado uma política de industriali
zação. A produção fabril nacional 
continuaria beneficiando-se apenas 
acidentalmente da política oficial, 
como no caso da adoção de altas 
taxas de importação para equili
brar as finanças.

Tudo pelo café
Os cafeicultores preocuparam-se 

seriamente com uma crise que se 
delineava desde 1902 e que culmi
nou em 1906, quando superprodu
ção e tendência à baixa nos preços 
somaram-se, no mercado interna
cional. Além disso, os cafeicultores 
(que se haviam beneficiado da 
baixa cambial, nos primeiros anos 
da República) já  não podiam rece
ber mais pelo produto, em moeda 
nacional.

A crise era séria e foi um teste 
de força para o predomínio político 
do setor hegemônico. Para ven
cê-la, os cafeicultores abandona
ram os princípios do liberalismo* 
econômico, obtendo controles esta
tais. Em fevereiro de 1906, os pre
sidentes de São Paulo, Minas e Es
tado do Rio firmaram o convênio 
de Taubaté, que estabeleceu medi
das para valorização do café, inclu
sive restringindo a oferta através da 
compra de estoques pelo governo. 
Em fins de 1906, o governo federal 
encampava essa atitude, associan
do-a a uma política de estabilidade 
cambial, mediante a criação da 
Caixa de Conversão, com câmbio 
baixo.

As operações valorizadoras do 
produto foram repetidas durante a 
Primeira* Guerra Mundial, agora 
através de emissões governamen
tais, que garantiam a compra de es
toques, mantendo os jDreços. Em 
1921, apesar da resistencia inicial 
do presidente da República —  o 
paraibano Epitácio Pessoa* — , a 
valorização foi novamente usada, 
depois de São Paulo e Minas amea
çarem retirar seu apoio ao governo 
rederal caso ele nao emitisse para 
defender o preço do café. Em 1924, 
o presidente Artur Bemardes* dis
punha-se a abandonar a política de
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defesa do café, diante da agitada si
tuação política e das dificuldades 
do orçamento federal; então o Es
tado de São Paulo criou seu Insti
tuto do Café, assumindo permanen
temente aquela política.

Guerra e indústria

Os saldos da balança comercial, 
entre 1908 e 1913, foram utilizados 
em parte na compra de bens de pro
dução e na melhoria dos portos e 
comunicações em geral.

Ao eclodir a guerra balcânica na 
Europa (1913), começou uma fase 
de recesso que se prolongaria du
rante a Primeira Guerra Mundial. 
Tornou-se difícil levantar financia
mentos nos países europeus ou im
portar manufaturas. Os esforços de 
guerra faziam os grandes capitais 
europeus concentrarem-se nas in
dústrias diretamente ligadas à pro
dução de armamentos e material 
bélico. Isso, além de diminuir a 
oferta de capitais e manufaturados, 
fazia declinar a procura de certos 
gêneros não absolutamente neces
sários, como o café.

No Brasil, essa situação benefi
ciou a produção industrial e a agri
cultura voltada para o mercado de 
gêneros de primeira necessidade 
(como a do Rio Grande do Sul). 
Houve um aumento na produção 
industrial (mas não nos investimen
tos), aproveitando-se a capacidade 
ociosa das empresas que até então 
haviam importado equipamentos. 
O maior crescimento verificou-se 
nos setores têxtil e de alimentos. 
No caso da indústria têxtil, am- 
pliou-se o mercado porque vários 
países da América Latina, especial
mente a Argentina, tornaram-se 
consumidores provisórios dos pro
dutos brasileiros.

Terminada a guerra, normali- 
zou-se o mercado internacional e o 
Brasil voltou a exportar regular
mente café e a importar manufatu
rados (que concorriam com os re- 
cém-criados similares nacionais, 
levando ao fechamento de muitas 
fábricas).

O declínio do sistema

Depois da guerra de 1914/1918 
e durante toda a década de 1920, 
a Primeira República atravessou 
uma crise que culminou com sua 
extinção, através da Revolução de 
1930. Destacou-se nessa crise o 
descontentamento da crescente po
pulação urbana e dos militares.

A monocultura cafeeira era ex
tremamente vulnerável às flutua
ções do mercado internacional, e a 
manutenção da política de defesa 
do produto acabava causando pre
juízos à população: cada vez que se 
desvalorizava a moeda, para prote
ger o setor cafeeiro, todos os preços 
aumentavam, num mecanismo que 
foi chamado de “socialização das 
perdas”.

A população urbana, em cresci
mento, sofria a conseqüente falta 
de empregos e de serviços básicos. 
E começou a reivindicar participa
ção na política — até então prati
camente dominada pelos grupos 
oligárquicos, apoiados num sis
tema viciado pelo “voto de ca
bresto” e pelo coronelismo. Nas
eleições presidenciais de 1919, essa

A República Velha chegaria ao fim com a deposição de Washington Luís 
(esquerda) por forças polrtico-militares lideradas por Getúlio Vargas.

massa urbana mostrou seu peso: o 
candidato Rui Barbosa, desta vez 
desvinculado dos grupos políticos 
dominantes e apresentando um 
programa reformador (que incluía 
uma legislação pró-operário), ven
ceu no Distrito Federal e conseguiu 
surpreendentemente um terço dos 
votos do país. Nas outras eleições 
competitivas da Primeira Repú
blica — como na “campanha civi- 
lista” do mesmo Rui em 1910 e na 
de Nilo Peçanha* em 1922 — , as 
camadas urbanas haviam sido mo
bilizadas pela oposição, ainda do
minada pelo sistema oligárquico.

A população urbana reclamava 
contra os aluguéis elevados e a alta 
do custo de vida em geral, e reivin
dicava o voto secreto obrigatório 
(que a Primeira República não co

nheceu). A baixa classe média che
gava a promover protestos públicos 
e agitações nos maiores centros ur
banos, sobretudo no Rio.

Mas não houve organização 
política que canalizasse essas for 
ças. Os movimentos operários que 
se haviam formado desde o fim do 
século XIX, sob inspiração predo
minante do anarco-sindicalismo, 
foram responsáveis por uma onda 
de greves a partir de 1917, mas en
traram em decadência na. década 
de 1920 (quando o movimento 
anarquista brasileiro se dividiu, le
vando à fundação do Partido Co
munista, em 1922) e só começaram 
a recuperar-se na década de 1930, 
servindo de suporte, no fim do p e 
ríodo, ao populismo* de Getulio 
Vargas*. Além dissó, os operários

constituíam um setor pequeno da 
sociedade: a indústria representava 
apenas 11,7% do produto interno 
bruto em 1929.

No campo, a única oposição ma
nifestava-se através de movimentos 
de messianismo*, como as revoltas 
de Canudos (Bahia), do Contestado 
(Paraná e Santa Catarina) e de Jua
zeiro do Padre Cícero* (Ceará).

Os setores menos favorecidos 
mantinham-se longe da participa
ção política e a classe media tam 
bém não se impunha como uma 
força.

O primeiro núcleo contestador 
manifestou-se com o tenentismo*, 
que impulsionou a Revolução de 
Trinta.

A elite política gaúcha reforçou 
>ua oposição ao nucleo agrário-ex- 
portador aproximando-se dos mili
tares (bastante numerosos jia re
gião, por sua condição de fron
teira).

Em 1910, o Rio Grande do Sul 
aliou-se a Minas (que rompera pro
visoriamente com São Paulo) e lan
çou a candidatura do marechal 
Hermes da Fonseca* à presidência 
da República; Rui Barbosa, que re
presentava os interesses cafeeiros e 
condenava a intervenção de milita
res na política, foi derrotado nas 
eleições. Nessa época, destacou-se 
como líder o gaúcho Pinheiro* 
Machado, que influía fortemente 
sobre o governo federal e represen
tava os interesses contrários à pre
dominância do setor cafeeiro. O 
“salvacionismo” —  política de in
tervenções federais, sobretudo no 
Nordeste — não teve êxito no Rio 
Grande do Sul, devido à interferên
cia de Pinheiro Machado; mas nem 
ele conseguiu sucesso ao tentar 
um a intervenção federal em São 
Paulo.

Em 1914, restaurou-se a aliança 
“café com leite” , com a eleição do 
mineiro Venceslau Brás*.

Com a Revolução de Trinta iniciou-se uma nova era na política brasileira. (Primeiro Grupo de Artilharia.)
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A aclamação de Dom Pedro I inaugurou o Primeiro Reinado, um período marcado por crises. (Gravura de Debret.)

As tensões voltariam a agra 
var-se em 1922, dificultando a elei
ção do mineiro Artur Bernardes*, 
marcada pelas rivalidades regio
nais entre os setores dominantes. 
Surgia mais nitidamente a oposição 
ao eixo São Paulo—  Minas: Rio 
Grande do Sul, Bahia, Pernambuco 
e Estado do Rio uniram-se na cha
mada “reação republicana”, lan 
çando candidato próprio (Nilo Pe- 
çanha*). A campanha oposicio
nista teve o apoio do exército
—  atingido pela divulgação de 
ofensivas cartas atribuídas a Artur 
Bernardes (e posteriormente consi
deradas falsas) — , mas seu candi
dato foi derrotado. O descontenta- 
mento^ militar chegou a uma 
rebelião frustrada, que culminou no 
Rio com a resistência de uns pou
cos homens, em Copacabana (os 
“Dezoito do Forte”).

O governo de Bernardes foi bas
tante difícil —  revolução paulista 
de 1924, Coluna Prestes*, etc. —- 
e transcorreu quase todo em estado 
de sítio. Muito impopular entre os 
nordestinos (que pediam providên
cias contra os resultados das se
cas), os gaúchos (que reclamavam 
da inflaçao) e as populações urba 
nas (que se indignavam com a vio
lência da ação policial), o presi
dente acabou por desagradar até 
mesmo ao setor cafeeiro, quando as 
dificuldades financeiras levaram-no 
a reorientar a política federal em 
1925: adotou medidas deflacioná- 
rias e deixou de lado a defesa per
manente do café.

Em 1926, a sucessão presiden 
ciai ocorreu em aparente tranqüili
dade, com o apoio de Minas e do 
Rio Grande do Sul à eleição do 
paulista Washington Luís Pereira 
de Sousa*. O novo governo adotou 
uma política de reforma financeira 
pela qual se estabelecia uma taxa 
fixa de câmbio e se criava uma 
Caixa de Estabilização, para incre
mentar as exportaçoes e evitar osci
lações cambiais.

Ao fim desse governo, os gaú
chos haviam se unido num bloco de 
grande força política (com Getúlio 
Vargas à frente do governo esta
dual), enquanto em São Paulo se 
produzira uma cisão através da for
mação do Partido Democrático, 
que representava a classe média li
gada ao café (profissionais liberais, 
jovens filhos de fazendeiros) e pro 
punha reformas políticas liberali- 
zantes, opondo-se ao conservado
rismo do Partido^ Republicano 
Paulista. A conjugação desses fatos 
seria um elemento importante no

Crocesso que culminaria, em outu- 
ro de 1930, com a deposição do 

presidente pelas forças revolucio
nárias e sua substituição por Getú
lio Vargas, candidato derrotado da 
Aliança Liberal (Rio Grande do 
Sul, Minas e Paraíba).

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo; 
Brasil (História); Café; Consti- 
tucionalista, Revolução; Constitui 
ção; Coronelismo; Deodoro da 
Fonseca; Encilhamento; Messia
nismo; Peixoto, Floriano; R epú
blica Brasileira, Proclamação da; 
R io Branco, Barão do; Tenen 
tism o : T rin ta , R e v o lu ç ã o  de: W as
hington Luís Pereira de Souza.

Primeiro Reinado 
no Brasil

A independência* do Brasil (7 de 
setembro de 1822) só satisfez ple
namente às aspirações de Dom Pe
dro* I, da Casa de Bragança — 
que perdera seu poder efetivo em 
Lisboa — , e dos comerciantes por
tugueses, cujos privilégios conti
nuavam a ser integralmente manti
dos pelo imperador.

Entre os setores liberais (consti
tuídos por soldados, artesãos, tra
balhadores diaristas, pequenos 
agricultores, agregados, posseiros e 
outras camadas não proprietárias 
de escravos) já  se notavam anseios 
de independência total, com a abo
lição da escravatura e a constitui
ção de um governo republicano.

Além desses setores, dois outros 
importantes grupos sentiram-se 
prejudicados pela maneira com que 
se deu a emancipação: de um lado, 
as camadas médias urbanas (inte
lectuais, profissionais liberais, fun
cionários, artesãos mais abasta
dos), que exigiam intransigente
mente as liberdades democráticas e 
a autonomia profissional; de outro, 
os senhores de escravos, que não 
abriam mão da liberdade de comér
cio com o exterior, nem do regime 
escravista.

Eram setores que acabariam por 
reconhecer a legitimidade do poder 
monárquico e, em certa medida, da 
.burocracia estatal, ainda muito
apegada aos portugueses. Mas
Dom Pedro I conseguiu colocá-los

contra si, assim caracterizando o 
Primeiro Reinado como um pe
ríodo de crises que se estendeu de 
1 .° de dezembro de 1822 (coroação 
do imperador) a 7 de abril de 1831 
(abdicação).

Constituinte traída

No dia 1.° de setembro de 1823, 
quatro meses depois de convocada, 
a Assembléia Constituinte apresen
tou seu projeto de Constituição*, 
que previa, entre outras coisas, a 
extinção do Conselho de Procura
dores das Províncias; a legalização 
das sociedades secretas; a proibi
ção, para os deputados, de acumu
lação de empregos; a reorganiza
ção dos governos provinciais, 
centralizando a nomeaçao dos pre
sidentes das Províncias nas mãos 
do imperador.

Previa-se também o direito de 
votar e ser votado, de acordo com 
um critério censitário que excluía 
os “criados de servir”, os diaristas, 
os caixeiros.de casas comerciais, os 
escravos (que, aliás, não eram con
siderados brasileiros) e todos os ci
dadãos cujos rendimentos líquidos 
anuais fossem inferiores ao valor 
de 150 alqueires de farinha de man
dioca. Os eleitores de segundo 
grau, que escolheriam os deputados 
e senadores, precisavam ter, no 
mínimo, um rendimento de 250 al
queires de farinha. Para ser eleito, 
era preciso ganhar, por ano, o equi
valente a quinhentos alqueires (de
putado) ou mil (senador). Todos os 
candidatos a cargos eletivos ti
nham de ser proprietários, foreiros 
ou rendeiros (por longo prazo) de 
bens rurais ou industriais de grande 
monta.

Essa Constituição, que ainda fi

xava ampla liberdade econômica e 
profissional, tinha um caráter clas- 
sista, na observação do historiador 
Caior Prado Júnior (1907- ): 
“Os grandes proprietários rurais, 
principais responsáveis pela Inde
pendência, reservaram-se todas as 
vantagens políticas dela ( . . .). 
Afastando o perigo da recoloniza- 
ção; excluindo dos direitos políti
cos as classes inferiores e pratica
mente reservando os cargos de re
presentação nacional aos pro
prietários rurais; concentrando a 
autoridade política no Parlamento, 
o projeto (de 1823) consagra todas 
as aspirações da classe dominante 
dos proprietários rurais oprimidos 
pelo regime de colônia, e que a 
nova ordem política vinha justa
mente liberar”.

Mas Dom Pedro I não aceitava 
essa Constituição, cheia de autono
mia parlamentar e limitações ao 
poder imperial. E buscou no pró
prio processo político em anda
mento um pretexto para impedir 
sua aprovaçao.

Nativismo e oposição

O aparato burocrático, franca
mente português e despótico, e a 
oposição que Dom Pedro I mani
festava ao projeto constitucional 
deram margem às mais variadas 
manifestações de antilusitanismo e 
de repulsa ao imperador.

Quando os irmãos Andrada* 
(José Bonifácio e Martim Fran
cisco) foram demitidos do Ministé
rio, os jornais O Tamoio (andra- 
dista) e A Sentinela da Liberdade 
à Beira do Mar da Praia (radical) 
aproveitaram a má repercussão da 
medida enire os brasileiros para 
publicar fortes críticas ao governo.
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Esses mesmos órgãos denuncia
ram  o ministro Carneiro de C am 
pos*, acusado de ter incorporado 
prisioneiros portugueses — da re
sistência à independência — ao 
exército brasileiro.

Também provocou sérios proble
mas a vinda de emissários de Dom 
João* VI, pois isso indicava clara
mente a vinculação do novo impe
rador com a ex-metrópole, que 
ainda não havia reconhecido o Bra
sil como país independente. O go
verno precisou evitar contatos com 
os visitantes e viu-se, ainda, obri- 

ado a aprisionar a corveta em que 
aviam chegado.

Dois oficiais portugueses que 
serviam no Exército brasileiro re
cusaram-se a vigiar um dos emissá
rios de Dom Joao VI, recluso num 
hospital por encontrar-se enfermo; 
ato contínuo, A  Sentinela publicou 
um artigo intitulado Um Brasileiro 
Resolutot  acusando esses militares 
de traição. Isso resultou numa 
surra ao suposto “resoluto”, um 
boticário de nome Pamplona. An
tônio Carlos Ribeiro de Andrada* 
Machado e Silva e seu irmão Mar- 
tim Francisco exploraram o inci
dente em violentos artigos anti lusi
tanos.

No caso da incorporação de pri
sioneiros ao Exército, Dom Pedro 
acabou cedendo: demitiu Carneiro 
de Campos. Mas a agitação na As
sembléia em torno do boticário não 
só o irritou, como lhe proporcionou 
o pretexto que procurava para aca
bar com os abusos” do regime 
parlamentar.

Iniciou-se violenta disputa entre 
o imperador e a Assembléia Cons
tituinte. Esta, formalmente, ofere
cia ao governo “ a mais franca e efi
caz cooperação para as medidas 
legislativas e extraordinárias que 
julgasse necessárias”, mas não 
aceitava que Dom Pedro I impu
sesse restrições aos jornais políti
cos da oposição. O imperador, por 
sua vez, exigia o fechamento de O 
Tamoio e A Sentinela, assim como 
o afastamento dos “ agitadores” 
Andrada: era a reivindicação 
mínima para que Legislativo e Exe
cutivo pudessem entabular nego
ciações.

Já  que a Assembléia não elimi
nava aqueles três ou quatro fac
ciosos”, Dom Pedro I, apoiado pe
los militares, resolveu dissolver o 
Legislativo e deportar os Andrada 
(11 de novembro de 1823).

No dia seguinte ao golpe de Es
tado, o imperador — protegido por 
um aparato militar — leu oficial
mente as decisões da véspera. Sua 
proclamação foi considerada pelos 
parlamentares como “um golpe que 
violentou a consciência nacional” ; 
para Dom Pedro, a presença da 
tropa visava apenas a “ garantir a 
segurança dos deputados’ .

A nova Constituição

As camadas médias urbanas 
passaram a constituir um opositor 
sistemático do regime. Para neutra
lizar os movimentos de resistência 
ao golpe (que já  se faziam sentir 
na Bahia, por exemplo), o impera
dor procurou imediatamente con
vocar uma nova Constituinte. 
Desta vez, porém, conforme seus 
critérios: a responsabilidade da.

C arta ficaria a cargo do recém- 
criado Conselho de Estado e mais 
quatro pessoas — entre as quais 
Carneiro de Campos.

No dia 2 de março de 1824 es
tava promulgada e jurada a nova 
Constituição, cuja sacramentação 
se deu na Catedral do Rio de Ja
neiro. Embora tratasse alguns as
suntos um tanto vagamente, de 
forma geral era mais liberal que o 
projeto rejeitado.

Do ponto de vista social, previa 
a concessão da nacionalidade bra
sileira a todos_os escravos e liber
tos, embora não lhes concedesse a 
“cidadania” . (O projeto de 1823, 
por sua vez, nem os considerava 
brasileiros e falava da “emancipa
ção lenta dos negros” e de “contra
tos entre senhores e escravos”).

No que diz respeito às garantias 
e liberdades individuais — daque
les cujas rendas os “capacitassem” 
para tal — , nada ficava a dever aos 
princípios da Declaração dos Di
reitos do Homem estabelecidos 
pela Revolução Francesa*.

A Constituição de 1824 incluía 
ainda um quarto poder, ao lado do 
Executivo, Legislativo e Judiciário
— o Moderador. Inspirado na obra 
política de Henri Benjamin Cons- 
tant de Rebecque (Cours de Politi- 
que Constitutionelle), esse poder 
consistia na separação entre uma 
autoridade régia e um poder execu
tivo. “Chave de toda a organização 
política”, exigia da pessoa que o 
exercesse a renúncia a qualquer ou
tro poder. De acordo com o estabe
lecido pelo Artigo 102, “o impera
dor é o chefe do Poder Executivo 
e o exerce pelos seus ministros de 
Estado”. Na prática, contudo, 
Dom Pedro I terminou por asse
nhorear-se não apenas do Poder 
Moderador, mas também do Poder 
Executivo.

O trono e os ingleses

A política externa do imperador 
contribuiu consideravelmente para 
a tomada de posição dos senhores 
escravistas contra ele. Foram ratifi
cados os acordos de 1810 (que con
solidavam a abertura dos portos 
brasileiros ao comércio com outras 
nações, possibilitando a venda dos 
produtos nacionais por um preço 
melhor e a importaçao de manufa
turados por valores bem menores). 
Dessa forma, os comerciantes in
gleses continuaram gozando de 
vantagens.

Em contrapartida, não houve 
problema no que diz respeito ao re
conhecimento da independência 
brasileira, sobretudo por parte da 
Inglaterra.

O marquês de Barbacena*, Felis- 
berto Caldeira Brandt Pontes, per
correu muitas nações para narrar o 
que havia acontecido no Brasil, de
nunciando as injustiças praticadas 
pelas Cortes de Lisboa. E contou 
com o ministro das Relações Exte
riores da Grã-Bretanha, George 
Canning*, como mediador das ne
gociações com os portugueses, que 
não queriam reconhecer a indepen
dência. (Esse reconhecimento tinha 
muita importância para o Brasil, 
pois Portugal era um grande co
merciante de escravos.) Mesmo não 
conseguindo a anuência lusitana, o 
marquês de Barbacena ganhou dos

O imperador recebeu uma coroa e um título: Defensor Perpétuo do Brasil.
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Mas, insatisfeito com o projeto apresentado pela Constituinte (que impunha 
limitações ao poder imperial), conseguiu reformular a Constituição.
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Câmara dos Senadores, no Campo da Aclamação. Esses parlamentares manti- 
veram-se fiéis e não participaram da conspiração contra Pedro I .

ingleses (muito influentes em Lis
boa) um firme apoio: Londres ad
vertia Portugal de que aceitava a 
independência do Brasil, qualquer 
que fosse a posição oficial assu
mida pelas Cortes.

A Inglaterra não escondia sua 
satisfaçao: de um lado, consolidava 
o livre comércio com a ex-colônia 
portuguesa, numa fase em que ne
cessitava de grandes mercados 
para supri-la de produtos primários 
e consumir seus manufaturados; de 
outro, apoiando a monarquia brasi
leira — depois de estimular quase 
todos os movimentos republicanos 
da América do Sul — , ganhava o 
respeito de seus aliados do Con
gresso de Viena. Com uma vanta
gem adicional: o imperador do 
Brasil estava ligado, por nasci
mento e casamento, às casas reais 
de Portugal e da Áustria, dois dos 
mais leais aliados dos ingleses.

A bolição  na p au ta

Um único pormenor quebrava 
essa harmonia anglo-brasileira: os 
ingleses exigiam a extinção do trá
fico de africanos, o que o impera
dor praticamente aceitava. Isso se
ria o começo do fim da exploração 
do trabalho escravo — o que abso
lutamente não convinha à poderosa 
classe dos fazendeiros.

No Tratado de Aliança e Ami
zade luso-británico (de 1810), a In
glaterra já  manifestava seu desejo 
de acabar com o trabalho não re
munerado, que fora útil na expan
são comercial do capitalismo*, mas 
que se tornara indesejável em sua 
fase industrial. Portugal compro
meteu-se a só recrutar escravos nas 
regiões africanas submetidas a Lis
boa e apenas para suas colônias. 
Contudo, ao invés de diminuir, a 
importação de negros acabou por 
aumentar, no Brasil, depois de 
1815.

Quando o governo imperial bra
sileiro ratificou o tratado, fez nova 
concessão aos ingleses: em troca 
do reconhecimento da independên
cia, obrigava-se a abolir totalmente 
o tráfico de escravos.

Isso convinha muito a Londres. 
Independente o Brasil, Portugal 
perderia o direito de fazer o tráfico, 
uma vez que os acordos de 1815 e 
1817 só Ine permitiam transportar 
negros da África para o Brasil. A 
ex-colônia, por outro lado, perderia 
seu centro abastecedor, sendo obri
gada a substituir paulatinamente as 
relações de trabalho. Além disso, o 1 

reconhecimento da independência 
brasileira, em si, já  equivalia, para 
os ingleses, a uma possibilidade de 
influenciar a nova nação, dirigin- 
do-a mais ou menos abertamente 
para o caminho das necessidades 
inglesas (caso contrário, outro país 
poderia fornecer escravos e influên
cias, dificultando a ação britânica).

D om  Pedro  bu sca  apo io

Em decorrência da extinção le; 
gal do tráfico, a oposição — até 
esse momento concentrada nas ca
madas mais pobres e marginaliza
das e nos setores urbanos —  ga
nhou a adesão dos senhores 
escravistas. Durante algum tempo, 
a intensidade dessa nova oposição 
não foi sentida, pois certas ques

tões^ internacionais — como a da 
União Cisplatina, que posterior
mente se converteu em guerra con
tra a Argentina —  conseguiram 
amortecerseu impacto.

Mas não demorou muito para 
que toda a força da resistência ao 
imperador se mostrasse: já  não 
eram opositores apenas os setores 
que deflagraram, em 1824, a Con
federação do Equador*, nem aque
les que desfecharam duras críticas 
nos jornais andradistas. Agora, até 
os comerciantes portugueses —  se
riamente abalados pelos tratados 
com os ingleses — manifestavam 
seu descontentamento.

Percebendo sua impopularidade 
eneralizada e vendo os cofres pú- 
licos praticamente vazios, Dom 

Pedro I resolveu apelar para a As
sembléia Legislativa, que era até

então -mero elemento decorativo. 
Isso aconteceu em 1826, quando já  
não havia dinheiro para as necessi
dades da Guerra da Cisplatina.

O imperador tentou converter-se, 
de uma hora para outra, em perso
nagem popular: abriu o Parla
mento, empreendeu viagens, procu
rou entenaer-se com os políticos. 
Precisava de empréstimos, novos 
impostos e mais tropas.

Mas era tarde demais: não rece
beu apoio parlamentar, nem teve 
êxito na recomposição econômica 
do Estado —  em 1829, não pôde 
impedir que o Banco do Brasil 
fosse liquidado. Só conseguiu acir
rar a oposição, que, fortalecida 
pela fraqueza do rival, ofereceu 
grande resistência a todas as medi
das preconizadas pelo governo.

A Assembléia aprendeu a conter

Guarnição do Rio de Janeiro: base do vitorioso movimento pela abdicação.

0 imperador: em 1826, protestou 
severamente contra o recrutamento 
militar; em 1827, rejeitou todas as 
propostas do Executivo para a fixa
ção de forças navais; no ano se
guinte alterou a proposição orça
mentária; e, em 1829, ja  discutia 
frontalmente com os ministros me
nos inclinados a aceitar a autori
dade da Assembléia. A propósito 
dessa oposição sistemática, alguns 
historiadores diriam que a liber
dade constitucional foi a grande re
volução da época, e que ela se con
sumou na legalidade do império.

Contraditoriamente, Dom Pedro
1 buscava popularizar-se e ao 
mesmo tempo reprimia a imprensa. 
Meio de comunicação mais impor
tante da época, os jornais não da- 
vanj trégua ao imperador. O A u 
rora Fluminense, de Evaristo da 
Veiga*, a Malagueta, de Luís Au
gusto May, o Repúblico, de Antô
nio Borges da Fonseca*, e o Tri
buno do Povo, de Chagas de 
Oliveira França, denunciavam 
cada passo antidemocrático e des
pótico de Dom Pedro. Em troca, o 
monarca ordenou severas repres
sões — como as que sofreu a M a
lagueta em 1829 — , que envolviam 
“empastelamento” das oficinas e da 
redação.

Na “fala do trono” com que 
abriu a segunda legislatura do im
pério, em 1830, Dom Pedro I já  
deixava bem clara sua intenção de 
reprimir, “por meios legais”, os 
“abusos” que os jornais cometiam 
em todo o país, “ sob pretexto da li
berdade de imprensa”.

A  revolta

Para conter o crescente movi
mento oposicionista, em 1829 o 
imperador substituiu novamente 
seu Ministério. Assim, incumbiu o 
marquês de Barbacena de consti
tuir outro: tratava-se da última e 
mais importante oportunidade de 
manter-se no poder, pois assumia 
uma iniciativa política, visando a 
uma composição com os políticos 
(quase uma volta à situação ante
rior a 1823).

Tudo em vão: Dom Pedro I aca
bou por perder o apoio até do fiel 
marquês de Barbacena, que pediu 
demissão e foi engrossar as fileiras 
da oposição liberal e do nativismo 
apaixonado. Através dos pronun
ciamentos de Caldeira Brandt e de 
outros políticos, era possível ver as 
relações entre a causa liberal e o 
nativismo: para não ofender direta
mente a pessoa do imperador, os 
ataques eram lançados contra os 
portugueses em geral; assim, o mo
vimento nativista era, ao mesmo 
tempo, acentuadamente democrá
tico.

Dessa forma, só restavam duas 
possibilidades a Dom Pedro I: ir 
diretamente às Províncias, onde ha
via possibilidade de receber apoio 
popular, ou apelar para o exército.

Em meio a grandes agitações nas 
províncias de São Paulo, Minas 
Gerais, Pernambuco, Bahia e Ma
ranhão — estimuladas pelas notí
cias da Revolução de 1830, na 
França — , o imperador resolveu 
visitar Minas Gerais, onde, se
gundo os comentaristas da época, 
foi recebido com extrema frieza. E 
não era para menos: poucos dias



102 Primeiro Reinado no Brasil

Considerado agitador, José Bonifácio foi deportado por D. Pedro.

antes havia determinado prisões em 
massa em São Paulo (o jornalista 
Libero Badaró*, depois de denun
ciar esses fatos, foi assassinado). 
Em Ouro Preto, o monarca disse 
haver “um partido desorganizador 
que, aproveitando-se das circuns
tancias puramente peculiares à 
França, pretende iludir-vos com in
vectivas contra a minha inviolável 
e sagrada pessoa, e contra o go
verno, a fim de representar no Bra 
sil cenas de horror, cobrindo-o de 
luto, com o intento de empolgarem 
empregos e saciarem suas vingan
ças e paixões particulares, a des
peito do bem da pátria, a que não 
atendem aqueles que têm traçado o 
plano revolucionário”.

A noite das 
garrafadas

O imperador tinha ainda um 
grande número de partidários, em 
geral portugueses que haviam ado
tado a nacionalidade brasileira de
pois da independência (Os adoti
vos). Esses aliados pretendiam 
promover uma grande manifesta
ção de solidariedade a Dom Pedro, 
quando ele retornasse da viagem a 
Minas. (Seria uma espécie de com
pensação para a indiferença com 
que seu lider havia sido recebido 
em Ouro Preto.)

Os adotivos acenderam foguei
ras e iluminaram as ruas centrais 
ü u  R iu  ü c  J a n e i r o ,  m a s  s u a  d c c o ra -
ção foi destruída pela oposição. Os

portugueses reagiram: de suas lo
jas, saíam garrafas vazias, atiradas 
contra os brasileiros. A agitação 
prolongou-se por vários dias.

Advertido por seus partidários, o 
imperador resolveu compor um Mi
nistério de brasileiros — todos 
marqueses — , no dia 19 de março. 
O Gabinete durou exatamente 
quinze dias, findos os quais Dom 
Pedro decidiu substituí-lo por ou
tro, com gente de sua estrita liga
ção pessoal.

A Justiça, no entanto, determi
nou a reintegração do antigo Mi
nistério dos marqueses. O impera
dor não cedeu, pois não dispensava 
a faculdade imperial de escolha dos 
ministros.

Depois de várias tentativas no 
sentido de convencer o monarca a 
reintegrar o Gabinete, um juiz de 
paz acabou levando, a 7 de abril de 
1831, um ato de renúncia ao trono, 
pelo qual Dom Pedro I aceitaria 
abdicar em favor de seu filho Pedro 
de Alcântara (depois chamado 
Dom Pedro* II).

O imperador acatou a proposta, 
abrindo no Brasil o turbulento pe
ríodo das regências* (dada a meno
ridade de seu filho).

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo: 
Brasil (História): Eauador. Con
federação do; Independência do
B r a s i l ;  JT c U ro  í ,  H c g € n c la s  n o  D r u

sil.

Primitiva, Arte

A expressão “ arte primitiva” de
signa as produções artísticas da 
Pré-história*, do período arcaico 
da Grécia*, de Roma*, do antigo 
Egito*, dos pré-colombianos, dos 
paleocristãos e das civilizações 
atuais conhecidas como “primiti
vas”. Por analogia com estas últi
mas —  que, segundo conceitos er
roneamente fixados, vivem 
afastadas do progresso e do desen
volvimento industrial — , o termo 
“primitivo” estendeu-se também 
aos artistas que permanecem isola 
dos da cultura erudita de seu meio 
ambiente imediato, os chamados 
naifs, “ingênuos”, “ instintivos”, 
“espontâneos”, “ autodidatas” ou 
“neoprimitivos”. Houve também a 
tendencia a incluir nessa categoria 
as artes infantis e a dos psicopatas, 
a partir da suposição de que “ pri
mitivo”, além de determinar as ca
racterísticas de primordialidade, in

genuidade, simplicidade ou ainda 
inexperiência, associa-se a carac
terísticas de anterioridade no 
tempo e de mentalidade pouco de
senvolvida.

Alguns estudiosos do assunto 
consideram “primitiva” somente a 
arte pré-histórica criada pelo 
Homo sapiens no Paleolítico* su
perior. Varios grupos anteriores do 
gênero Homo haviam fabricado 
considerável variedade de artefatos 
em pedra, ossos e chifres, sem con
tudo deixarem vestígios de atos téc
nicos que demonstrem a preocupa
ção em criar não tnais utensílios, e 
sim símbolos*.

_ Pela classificação do abade fran
cês H. Breuil*, datam desse período 
os afrescos representativos de ani
mais, em estilo naturalista, das gru
tas de Lascaux (França) e Altamira 
(Espanha), e, mais recentemente, 
na Espanha, em La Pileta (M á
laga), Calaporta (Teruel), Cogul 
(Lérida). e no abrigo de La Mina- 
teda (Almeria) — pinturas executa
das ao ar livre, já  com figuras hu
manas, cenas de caça, de guerra e 
da vida cotidiana, impressas em es
tilo esquemático, quase simbólico,

A  escultura prC nl3túrica evidencia um  prodom fnio do form ão fom ininasi do

contornos acentuados. (Vênusde Laussel. do período aurignaciense.)



Primitiva, Arte 103

à maneira da arte africana do 
Neolítico* e início da era cristã.

Segundo alguns, a arte pré-histó
rica. desde a origem, foi favorecida 
pelos meios técnicos que possibili
taram aos artistas, munidos de ter
ras coloridas e de utensílios de sílex 
com fio cortante, exprimir toda sua 
capacidade Criativa, nas formas e 
nos contrastes de cores e relevos.

Na pintura, os corantes eram co
nhecidos desde os grupos neander- 
talenses; 35 milênios antes de 
Cristo, o homem já  modificava os 
tons do ocre natural pela ação oxi- 
dante do fogo e dispunha de uma 
gama de amarelos a vermelhos li
geiramente violáceos, obtendo o 
preto a partir do manganês natural 
ou do carvão de madeira. Como di- 
luente desses pigmentos* usava-se 
a gordura animar, a mistura, depois 
de solidificada, era talhada em ver
dadeiros lápis, usados para os tra
ços nas superfícies lisas. Os coran
tes duros eram esfregados num 
“ralador” de pedra rugosa, aplican
do-se o farelo de diversas maneiras, 
de acordo com o efeito desejado e 
a superfície utilizada para aplica
ção. As cores em pó, aplicadas ao 
desenho com o dedo ou com uma 
bucha de pêlos em superfícies áspe
ras, dificultavam a obtenção dos 
contornos. Por isso, os artistas em
pregavam plaquetas, possivelmente 
de cortiça ou de couro, que, movi
mentadas à vontade, delimitavam 
nitidamente os contornos.

Foram encontradas também inú
meras figuras humanas e de ani
mais esculpidas em pedras, ossos e Na superfície rochosa, o legado pré-histórico. (União sexual humana, grafito do monte Horsfield, Jordânia.) 
chifres. Muito difundidas eram as 
estatuetas femininas, de formas ge
ralmente bem acentuadas, como a 
Vênus de Willendorf (Áustria), de 
1 1 0  mm, que data do período au- 
rignaciense. Raramente essas figu
ras trazem a representação do rosto 
humano.

A  a r te  p ré -c o lo m b ia n a

As diversas culturas que flores
ceram na América* antes de 1492 
deixaram ricos vestígios de suas ci
vilizações. Os incas , no Peru*, e 
os maias* e os astecas*. no Mé
xico*, eram herdeiros de culturas 
anteriores e atingiram elevado nível 
de desenvolvimento. No México, 
onde, antes da conquista espanhola 
(século XVI), surgiram grandes ci
dades (algumas de mais de 1 0 0  0 0 0  

habitantes, como Teotihuacán, 
com área de 142 km2, encontra
ram-se, além de um calendário su
perior a todos os conhecidos na 
epoca, indícios de astronomia e de 
matemática bem desenvolvidas, as
sim como um sistema de escrita* 
hieroglífica.

Somente com instrumentos de 
pedra, os maias talharam pesadíssi
mos monumentos ou peças de 
grande delicadeza. Foram também 
exímios no afresco*, como atestam 
as ruínas de Bonampak (“muros 
pintados”, no idioma dos maias): 
os motivos celebravam aconteci
mentos da história religiosa e da 
profana. Essas pinturas, que im
pressionam pela rigueza e cuidado 
dos pormenores, sao tratadas com 
realismo, apesar do caráter por ve
zes hierático das figuras.

Os astecas, povo de guerreiros, 
conquistaram os maias e empenha- As artes pré-colombianas desenvolveram técnicas requintadas. (Fragmento de poncho inca, em tecido bordado.)
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Os primitivos de hoje

Vivendo em sociedades restriti
vas, não estratificadas, mais ou me
nos isoladas e sem escrita, onde vi
gora o controle social informal e se 
manifesta uma forte coesão e soli
dariedade grupai, os chamados 
“primitivos atuais”, particular
mente os da África* e da Oceania*, 
realizam uma produção artística 
baseada em princípios diferentes 
dos das civilizações ocidental e 
oriental. Trata-se de uma arte pre
dominantemente escultórica, com 
figuras, máscaras e objetos realça- 
dos ou não pela cor, com funções 
ou motivos religiosos e profanos.

As obras mais consideráveis des
ses povos são as da África negra 
(do Saara à Rodésia), da Melanesia 
e da Polinésia.

Na África, o desaparecido povo 
Sao, da civilização do T c h a d , lo
calizada nos vales baixos do Lo- 
gone e do Chari, entre os séculos 
IX e XVI, deixou urnas funerárias, 
vasos, estatuetas antropomórficas 
de terracota e taças rituais, além de 
pendentes, pulseiras, argolas e vis
tosos anéis de bronze.

Na Nigéria*, sucederam-se vá
rias civilizações, cujos testemunhos 
mais antigos — objetos de terra
cota — são os dos Nok, do pri
meiro milênio a.C. até o século II 
d.C. A civilização dos Ifeque, que 
floresceu do século XI ao XIV, dei
xou esculturas semelhantes às gre
gas e egípcias. A partir do século 
XIII, seguiu-se o reino do Benim, 
marcado pelas cabeças e placas de 
bronze (cerca de duas mil), que per
mitiram estabelecer uma cronolo
gia de seu apogeu, que ocorreu en
tre os séculos XV e XVII. São 
peças que expõem assuntos da mi
tologia e das histórias do rei e da 
corte e tentam exprimir o espaço e 
a terceira dimensão.

Mais ao sul, entre o Zambeze e 
o Limpopo, subsistem ruínas liga
das à civilização de Zimbabwé (do 
século IV ao XVIII), caracterizada 
pela arquitetura monumental de 
granito, em que se destacam enor
mes muralhas.

A escultura parece ser a expres
são mais notável do gênio africano. 
Em todo o continente existe grande 
quantidade de estátuas, máscaras, 
objetos rituais e utilitários talhados 
em madeira ou marfim, ou fundi
dos em bronze e latão, às vezes pin
tados ou ornados com conchas, pé
rolas, matérias vegetais, vidrilhos e

firegos. Em pequenas dimensões, as 
ormas e os motivos traduzem con

ceitos e significados compreensí
veis a todos os membros do grupo. 
Essa arte varia conforme as epocas 
e as regiões; no entanto, pode-se 
distinguir três grandes áreas cultu
rais: sudanesa (em torno da civili
zação do Tchad); guineense (saída 
da Nigéria); e congolesa (englo
bando os Zimbabwé).

Entre os povos do Sudão* (do 
Saara às florestas tropicais da 
África central) aparecem esculturas 
de caráter simplificado, tendendo 
para o geométrico e para a abstra
ção. Ao longo do golfo da Guiné, 
as peças inspiram-se mais nos seres 
vivos, destacando-se as máscaras e 
figuras de formas humanas equili
bradas dos Baulé (Costa do Mar
fim); as máscaras com rostos hu-

Herdeiros de culturas anteriores, os astecas deixaram pinturas de notável riqueza e cuidado com pormenores.

ram-se em harmonizar as heranças 
materiais e espirituais das culturas 
precedentes. Mas, quando se pro
movia o ressurgimento da arquite
tura e da escultura, ocorreu a inva
são européia.

Mais que a ourivesaria e a cerâ
mica, a arquitetura, a escultura e a 
pintura mexicanas salientaram-se 
por um desenvolvimento bem 
maior do que o verificado no resto 
das Américas.

Os elementos mais impressio
nantes que os arqueólogos desco
briram foram as pirâmides e as 
complexas plantas dos centros ur
banos. Os templos e as fortifica
ções tinham seus interiores e exte
riores ornados com afrescos e 
esculturas, que, de modo geral, 
eram realizados em pedra, terra
cota ou jade, em baixo e alto re
levo. A cor e as incrustações com 
vários materiais eram utilizadas 
para obter-se maior relevo. Procur 
rava-se, sobretudo, valorizar a 
massa e o volume das formas, sem 
descuido com os pormenores des
critivos ou simbólicos, representa
dos por elementos diminutos e in
tricados.

Nas civilizações peruanas, a ce
râmica (Mochica, Nazca, etc.) e a 
tecelagem constituíram as mais no
táveis produções. Graças ao clima 
seco que os conservou, os tecidos 
peruanos sâo hoje os únicos conhe
cidos do mundo pré-colombiano. A 
arquitetura de Tiahuanaco, dos 
Chimu (com a imensa cidade de 
Chanchan) e dos incas, impressio
nam pelas dimensões, mas nâo se 
comparam à mexicana em imagi- 
naçao. A escultura combina dese
nhos geométricos e formas zoomor- 
fas com grande habilidade, mas com 
menos inspiração. A figura ancestral protege e ornamenta a cabana polinésia. (Nova Guiné.)
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Em busca deformas espontâneas, o primitivismo brasileiro tende a identificar-se com a arte popular. ("Colheita de Algodão", de J. A. da Silva.)

manos bastante trabalhadas dos 
Senufo (Costa do Marfim e Alto 
Volta); o estilo vigoroso e monu
mental dos Ioruba ^Nigéria); as 
máscaras de expressão dramatica 
das tribos Ibo e Ibibio (Nigéria); a 
representação do cotidiano e do re
ligioso associados à realeza, no 
Daomé*; e, de Camarões*, as com
posições em massas triangulares 
dispostas com ritmo em torno de 
um eixo vertical, sugerindo mobili
dade e multiplicidade.

Na área cu igolesa, ocorreu um 
extraordinário desenvolvimento da 
arte em madeira, com estilizações 
do corpo humano, onde há desta- 

ue para a cabeça e traços do rosto 
as figuras e mascaras, policromá

ticas ou nâo; de expressão fantás
tica ou dramatica.

Os objetos esculpidos, pintados 
ou fabricados na Melanésia e na 
Polinésia (regiões mais representa
tivas da Oceania), apresentam ca
racteres semelhantes: expressão 
plástica tridimensional, eviden
ciando planos e volumes; pintura 
variegada das superfícies ou dos 
pormenores para traduzir idéias ou 
relações diferentes das expressas 
pela escultura; articulação de vá
rias figuras numa composição 
orientada vertical ou horizontal
mente. D a Melanésia destacam-se, 
com grande variedade de estilos, as 

eças da Nova Guiné (região de 
epik), Nova Bretanha, Nova Ir

landa, ilhas de Salomão, Novas 
Hébridas e Nova Caledónia. Por 
uma grande extensão do Pacífico 
central e meridional, espalham-se, 
a leste da Melanésia, as ilhas me
nos numerosas da Polinésia, nota- 
damente Taiti, Havaí, Nova Zelân
dia e ilhas Marquesas, onde a 
escultura em madeira é a arte por

excelência. Outros materiais utili
zados são a pedra — como ocorreu 
na ilha de Pascoa — , osso, marfim 
de baleia, coral e o tapa (tecido de 
fibra de madeira, geralmente or
nado com motivos geométricos, 
pintados a mão ou estampados em 
variadas cores).

As esculturas polinésias são ins
piradas nas formas naturais e moti
vadas pela categoria social ou as
cendência (os antepassados são 
venerados como divindades).

O primitivismo 
infantil

Alguns autores adeptos do evo- 
lucionismo* acreditam que a 
criança seria o primitivo por exce
lência, pois repetiria em seu desen
volvimento mental estágios por que 
a humanidade teria passado em sua 
evolução. Assim, tomando a arte 
infantil como arte original, os estu
diosos empenharam-se em deduzir, 
a partir de sua análise, as carac
terísticas dos primitivos passados.

A moderna psicologia, por sua 
vezí  apresenta três estágios na evo
lução da capacidade expressiva da 
criança. O primeiro, cham ado“ rea- 
lismo fortuito” ou “manipulação”, 
ocorre entre os dois e três anos, 
quando há a produção de movi
mentos que determinam borrões, li
nhas e círculos. No segundo está
gio, entre os três e seis anos, 
conhecido por “realismo incom
pleto” ou “ simbolismo descritivo”, 
a criança revela um desejo de des
crever casa, paisagens e principal
mente membros da família, ex
pondo seu inconsciente. Essa 
produção manifesta uma indepen
dência da realidade: a imagem e se
lecionada, com um início de conhe

cimento. O terceiro estágio, uma 
transição entre o “realismo incom
pleto’ e o “realismo intelectual”, 
caracteriza-se pela redução do uso 
de constantes simbólicas; pela re
presentação das coisas feitas em 
conformidade não com a visão, 
mas co_m a razão (verificam-se in
congruências ópticas, formas trans
parentes, multiplicidade de pontos 
de vista, enumeração de objetos 
sem conexão entre si); pelo uso de 
elementos convencionais em lugar 
dos de imitação; e pela bidimensio
nal idade. A superposição de figu
ras de planos distintos é tambem 
observada na arte pré-histórica. 
Nesse estágio, que na época da pu
berdade é seguido de repressão, a 
criança produz imagens que ex
pressam um mundo ingênuo, com 
suas características peculiares. E a 
fase em que se faz a comparação 
com o desenvolvimento histórico 
da civilização primitiva. Porém, 
uma tal aproximação implica cer
tas dificuldades: enquanto a 
criança é vista como um primitivo 
operando num meio adulto e culti
vado, o “ selvagem” representa um 
adulto numa civilização que, do 
ponto de vista do etnocentrismo 
ocidental, seria ainda infantil em 
seu desenvolvimento. O Paleolítico 
durou milhares de anos, e os mag- 
dalenienses (homens que viveram 
na gruta de Lascaux e em Alta- 
mira, por exemplo), comparados a 
seus antecessores abbevillienses ou 
acheuvienses, não eram mais primi
tivos, já  que a segurança de seu de
senho constituía fruto de longa ex
periência.

Contudo, em suas obras apare
cem certas convenções, evidentes 
também nas tentativas dos neopri- 
mitivos, das crianças ou dos povos

“pouco evoluídos” da África e da 
Oceania.

Outra característica da arte pri
mitiva é a chamada “perspectiva 
torsa”, pela qual, sendo o olho hu
mano ou animal mais expressivo 
visto de frente, o artista o situa 
também de frente num rosto de per
fil. Por outro lado, em seu realismo 
intelectual, a criança e o selvagem 
suprimem tudo o que não é direta
mente útil à ação. Assim, se que
rem significar o andar, colocam a 
cabeça diretamente sobre as per
nas, sem o tronco, realizando dessa 
forma uma arte pragmática e ex- 
pressionista, que priva as figuras de 
algumas de suas partes.

As convenções surgidas no Pa
leolítico superior foram respeitadas 
por muitos milênios. Sumerianos, 
caldeus, assírios, egípcios e gregos, 
anteriores ao século V, sobrepuse
ram registros, torceram figuras, 
uniram olhos de frente e de perfil, 
não por incapacidade, mas sim 
para conciliar a verdade racional
mente conhecida com a aparência 
percebida. (Pesquisas realizadas a 
partir das obras existentes nas gru
tas de Lascaux e Altamira deixa
ram claro que o realismo visual 
muitas vezes pode até mesmo su
plantar o realismo intelectual.) A 
arte medieval*, movida por iguais 
propósitos, reinventou alguns des
ses procedimentos, e, mesmo atual
mente, os artistas, retomando o 
curso das eras, readaptaram essas 
convenções.

Os ingênuos

A possibilidade de alguém, sem 
prévia educação formal, criar obras 
de arte, partindo duma absoluta in
genuidade e falta de experiência.
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isolado do mundo da arte oficial, 
foi perfeitamente demonstrada por 
H. Rousseau*. Para ele, a arte era 
uma fuga, o passatempo de um 
amador que ignorava a própria arte 
primitiva, em favor de um exame 
da realidade, perceptível e sonhada 
sem preconceitos. Desde 1890, 
Rousseau pintou telas exóticas, em 
várias composições que fundiam a 
vida diária com a fantasia, produ
zindo efeitos surrealistas, como em 
A  Encantadora de Serpentes, A  
Boêmia Adormecida  e Tempestade 
na Floresta. Suas obras são notá
veis pela ausência de preocupação 
com efeitos estilísticos; o autor res
salta a luz fosforescente, as cores 
vivas, intensas e brilhantes, as for
mas simbólicas, onde objetos reais 
e familiares combinam-se com ma
térias dos sonhos.

Wilhelm Unde, grande admira
dor de Rousseau e colecionador de 
primitivos, organizou, em 1928, na 
Galerie des Quatre Chemins, em 
Paris, uma exposição de obras de 
artistas ingênuos que incluía Séra- 
phine Louis (1864-1934), pintora 
de flores fantásticas expressadas 
com paixão; André Bauchant, um 
jardineiro que mesclava o mito e a 
exceção à vida cotidiana, e a no
breza à banalidade, com certos 
efeitos irônicos um tanto similares

à pintura metafísica; Louis Vivin 
(1861-1936), fiscal dos correios; 
Camile Bombois (1883- ); e 
Dominique Peyronnet(1872-1943). 
J. Lefranc (1887- ) mereceu 
também a distinção de uma sala es
pecial no 'Museu de Arte Moderna 
de Paris.

Nos Estados Unidos, a tradição 
dos limners, retratistas ambulantes 
que proliferaram desde o início do 
século XIX , teve continuidade 
com J. Frost (1852-1929), A. 
Pippin (1888-1946). John Kane 
(1860-1934) e outros. Dos mais cé
lebres é Ánna Mary Robertson 
Moses (1860-1961), conhecida por 
Grandma Moses, “descoberta” nos 
anos 30, quando o Museu de Arte 
Moderna de Nova York passou a 
exibir os autodidatas. Moses havia 
pouco que pintava, tendo come
çado aos 75 anos, quando se decla
rara “muito velha para o trabalho 
na fazenda e muito jovem para 
aposentar-me”. Ao morrer, com a 
avançada idade de 1 0 1  anos, dei
xou mais de mil telas com cenas da 
fazenda, onde aparecem homens 
trabalhando, árvores, e crianças 
brincando. Aperfeiçoou uma téc
nica pessoal que consistia em co
brir as telas com duas ou três ca
madas de tinta branca, para obter 
uma maior luminosidade no qua

dro acabado; realizava o esboço a 
lápis e posteriormente retocava 
com finos pincéis. Como muitos 
outros pintores do gênero, Moses 
pintava o que sabia existir e não o 
que o olho treinado poderia ver.

Os primitivos modernos são au
todidatas que inventam e criam se
gundo leis psicológicas elementa
res, como crianças não marcadas 
pela instrução e cultura. Não cons 
tituem uma corrente da arte mo
derna, mas sim um fenômeno dos 
tempos modernos, em que são obje
tos de interesse por párte dos artis
tas e estudiosos em busca das ori
gens do processo criador.

A pu reza  dos 
loucos

O interesse pela arte dos psicóti
cos originou-se no século XIX, 
quando diretores de estabelecimen
tos psiquiátricos voltaram-se para 
obras produzidas espontaneamente 
por seus pacientes. Entretanto, so
mente nas primeiras décadas do sé
culo XX é que apareceram os estu
dos especialmente dedicados ao 
assunto. Já  em 1894, Cesare Lom- 
broso*, médico e criminologista 
italiano, deteve-se em análises de 
obras de doentes mentais, notando 
as relações entre formas de caráter

fálico presentes tanto nas criações 
dos psicóticos, como nas formas de 
arte de vários povos primitivos e de 
culturas arcaicas. Mais tarde, 
Freud* estabeleceria uma interpre
tação sistemática dessa relação. 
Depois disso, não só as interpreta
ções dos freudianos sobre a arte 
dos psicóticos, neuróticos e crian
ças tiveram considerável desenvol
vimento, como também, a partir da 
teoria dos arquétipos e do incons
ciente coletivo de Jung*, muitos 
adeptos empenharam-se em estabe
lecer um lexico simbólico-expres- 
sivo em relação ao farto material 
encontrado nas imagens psicopato- 
lógicas. Estas mesmas figuras são 
procuradas pelo Surrealismo*, em 
especial as imagens sexuais e aque
las que sugerem um estado de delí
rio ou de sonho. Há muita similari
dade entre certas produções 
surrealistas e as fantasias não só 
dos neuróticos e psicóticos, como 
ainda dos toxicômanos e das pes
soas em estado onírico espontâneo 
(médiuns, etc.). O Surrealismo, 
atraído pelas estruturas recônditas 
do inconsciente e fazendo uso das 
formas afloradas em estados oníri
cos espontâneos ou induzidos, foi 
definido por André Breton* como 
puro “automatismo psíquico”.

Para o espanhol Salvador Dali

Sem a menor preocupação estilística. Henri Rousseau executou trabalhos em que se fundem cotidiano e fantasia, produzindo efeitos surrealistas.
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(1904- ), seu método de pintura 
seria “uma paranóia critica” .

Primitivos brasileiros

Além de uma vasta produção de 
arte popular*, que teve notável de
senvolvimento no Brasil, sobretudo 
na região nordestina, surgiram no 
século X X  (particularmente em 
São Paulo e no Rio de Janeiro) ar 
tistas autodidatas com uma produ
ção sem vínculos diretos com ou
tras atividades populares. Apesar 
disso, esses primitivos apresentam 
certas características semelhantes 
às dos artistas populares, como o 
gosto pelos temas simples, evo
cando o cotidiano, as festas, os jo 
gos populares, a presença de dese
nhos e composições elaborados 
com ingenuidade e a preferência 
por cores vivas e contrastantes.

Entre dezenas de artistas primiti
vos, destacam-se José Antonio da 
Silva (1909- ), Heitor dos Pra- 
zeres (1898-1966), Valdomiro de 
Deus (1944- ) e Monsueto* 
Campos de Menezes, que compu
nha e pintava com igual talento.

Jose Antônio trabalhouj)or mui
tos anos em fazendas de Sao Paulo. 
Fixou se em São José do Rio Preto, 
onde passou a se dedicar à pintura. 
Seus primeiros trabalhos foram ex
postos nas Casas da Cultura de 
São José, em 1946. Em 1948 e 
1949 realizou exposições indivi
duais em galerias de São Paulo. 
Participou ainda de várias Bienais 
(prêmio de aquisição em 1951, 
isenção de júri em 1961), exposição 
em Santiago do Chile (1952), 
XXVI e X X X III Bienais de Ve
neza (1952 e 1966, com sala espe
cial), II Bienal Hispano-Americana 
de Havana (1954) e Exposição In
ternacional de Pittsburg (1955). 
Seus quadros mais célebres perten
cem ao acervo de vários museus, 
inclusive o de Arte Moderna de 
Nova York. Seu desenho é ingênuo, 
revelando admirável intuição e 
grande liberdade no emprego da 
cor. Alguns de seus trabalhos mais 
significativos são Colheita de A l
godão (1948), Fazenda com Gado 
e São Jorge e o Dragão.

Heitor dos Prazeres, também 
compositor de música popular, co
meçou a pintar em 1937. Seus te
mas preferidos foram cenas de 
samba, favelas cariocas, malandros 
e mulatas. Em 1951, foi premiado 
na I Bienal de São Paulo, da qual 
participou também em 1953 e
1961. Tomou parte igualmente em 
coletivas: Arte Moderna do Brasil, 
exibida em capitais sul-americanas 
(1957); Oito Pintores Ingênuos 
Brasileiros (Paris, 1965); Arte Bra 
sileira Atual (em várias cidades da 
Europa, 1965); Pintores Primitivos 
Brasileiros (Moscou, 1966); e, pos
tumamente, O Artista e a Máquina 
(Rio, 1966). Nesse mesmo ano foi 
representante do Brasil no I Festi
val Mundial de Artes Negras, em 
Dacar, no Senegal. Em suas obras, 
quando há figuras, elas estão sem
pre em movimento, com o rosto em 
perfil e o corpo de frente, em ôená- 
rios rústicos e humildes, de onde, 
porém, a miséria foi banida. Dentre 
suas obras destacam-se Paisagem 
Rural ( 1951), Mulata (1959) e Pai 
sagem do Rio  (1965).

O baiano Valdomiro de Deus 
deslocou-se — em 1959 — para 
São Paulo, onde trabalhou como 
jardineiro e copeiro. Em 1963 co
meçou a pintar. Após participar, 
em 1966, de vários salões no Brasil 
e, em 1967, da IX Bienal de São 
Paulo, tomou parte em coletivas de 
brasileiros em Washington e no Te
xas (1968). Apresenta temas que 
mesclam o místico e o cotidiano.

No Brasil, tem aumentado essa 
categoria de artistas, sendo tam 
bém reconhecidos pela crítica o de
senhista Tio Quincas (Joaquim 
Garcia Lopes, 1885- ); as pin
toras Rosina Becker do Vale 
(1914- ) e Grauben do Monte 
Lima (1889- ); e o escultor 
Agnaldo Manuel dos Santos 
(1926-1962).
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Primitivos, Povos

Geralmente, os pbvos designa
dos como “primitivos” são aqueles 
que não possuem escrita ou técni
cas muito elaboradas, e que vivem 
distantes ou de alguma forma isola
dos da sociedade moderna, conser
vando os traços básicos de sua cul
tura a partir de um desenvol
vimento histórico específico.

O termo contém, ao mesmo 
tempo, duas idéias: de um lado, a 
de exotismo, por referir-se a grupos 
com costumes e crenças sensivel
mente diferentes dos observados no 
mundo dito “civilizado” ; de outro, 
a noção de “atraso”, por utilizarem 
instrumentos muito simples e rudi
mentares. Também revela-se sem
pre presente a idéia de que esses 
povos representam o passado de 
toda a humanidade.

Na verdade, porém, os “primiti
vos” só podem ser assim chamados

quando comparados com seus 
“modernos” observadores;, além de 
viverem distantes uns dos outros, 
eles não pertencem à mesma raça, 
não possuem a mesma língua e não 
respeitam os mesmos costumes. 
Organizam-se de modo diverso e 
elaboram modos distintos de viver, 
pensar e agir: cada (ima dessas so
ciedades apresenta uma forma de 
vida particular, que as distingue en 
tre si. Catalogá-los sob uma só de
signação, em oposição à civil iza- 
çao ocidental e crista, corresponde 
a uma perspectiva etnocêntrica. No 
entanto, esta atitude não nasceu 
com a sociedade industrial. Os gre
gos classificavam os não-gregos de 
“bárbaros”, Tucídides* afirmava 
que “os gregos viveram antiga
mente como os bárbaros vivem 
hoje”. Os colonizadores europeus, 
por sua vez, atribuíam o nome de 
“selvagens” aos aborígines de suas 
colônias. Com isso justificavam a 
escravidão dos “selvagens não cris
tãos” e “ infiéis” .

A existência de povos diferentes, 
“mais primitivos”, sempre estimu
lou o pensamento dos homens, es-

A idéia de '‘primitivo" ainda é confusa para os "civilizados". (Masai.)



108 Primitivos, Povos

pecialmente daqueles que viveram 
e vivem num mundo que conside
ram “mais civilizado”. Muitos es
tudiosos tentaram conhecer as cau
sas dessa diversidade de modos de 
viver, fato que geraria uma série de 
explicações. Algumas não iam 
alem do senso comum, enquanto 
outras apresentavam sérias preten
sões científicas. Para dar respostas 
a esse tipo de questão, nasceu no 
século X IX  uma nova ciência —  a 
antropologia* cultural. Em seus

firimordios, procurou reduzir as di- 
èrenças entre as sociedades, vi

sando a uma explicação geral que 
englobasse todos os grupos sociais 
conhecidos.

A escala falsa

Os antropólogos evolucionistas, 
reconhecendo que todas as socieda
des se transformam, montaram um 
quadro ordenado de estágios pelos 
quais os homens teriam passado, 
servindo-se das diferentes cultu
ras*, das mais simples às mais 
complexas. Assim, os grupos indí
genas que sobreviveram seriam si
nônimo de povo sem história, ou 
povo que parou na história, num 
estágio mais “primitivo” do desen
volvimento da humanidade. Se
gundo essa teoria, se os homens 
têm uma única história, os povos 
que vivem simples e rudimentar
mente só poderiam ser vestígios ou 
sobrevivências de etapas passadas, 
parados num determinado ponto da 
evolução e incapazes de galgar no
vos degraus de um a escala que co
meça na selvageria, passa pela bar
bárie e chega à civilização.

Morgan* e Tylor* foram dos pri
meiros investigadores a tentar des
vendar as razões das diferenças 
culturais a partir de uma perspec
tiva evolucionista e, conseqüente
mente, a classificá-las de acordo 
com uma escala. Com eles, nasce 
a designação “ primitivo”, que aca
bou por permanecer e vulgari- 
zar-se, embora não se aceite atual
mente a idéia de que os povos 
nativos representem um passado já 
superado por outras sociedades.

Um novo enfoque

Pesquisando a vida dos povos 
“primitivos”, os estudiosos encon
traram  uma série de dificuldades na 
exata classificação dos grupos. 
Quanto mais se conhecia sobre 
cada caso, mais evidentes se torna
vam os desencontros entre os graus 
de desenvolvimento estabelecidos 
pelos evolucionistas. O sistema 
econômico, a organização social, o 
sistema familiar e religioso não 
apresentavam sempre o mesmo 
nível de complexidade e apareciam 
integrados, interdependentes, com 
uma configuração cultural particu
lar para cada jjrupo.

Surgiu então uma crescente cu
riosidade pelas diferenças entre os 
povos, firmando-se a orientação 

historicista” ou “relativista” , que 
praticamente abandonou os crité
rios gerais classificatórios. Essa 
orientação dirigia^se ao estudo de 
cada sociedade, “ única e distinta” , 
querendo assim demonstrar que os 
grupos não se dividem em simples 
e atrasados, ou civilizados e evoluí
dos: todo povo elaboraria, necessa-

afastadas no tempo e no espaço. 
Assim seria possível saber o que é 
a vida social, sem envolver neces
sariamente valores típicos da cul
tura do observador. Entrando ple
namente na vida de um grupo 
distante — com língua, costumes, 
explicações e organização diferen
tes — e deixando de lado suas pró
prias crenças e valores, o estudioso 
cria as condições mínimas para a 
melhor compreensão de significa
dos não explícitos de seusjjróprios 
atos e modos de organizaçao.

Distanciamento útil

Sem recorrer à comparação “ pri
mitivos” e “civilizados” , os antro
pólogos encontraram algumas ca
racterísticas comuns aos vários 
grupos que não pertencem à “socie
dade civilizada’ . De população re
duzida, sem escrita, esses grupos 
não conhecem estratificação* so
cial em camadas dominadas e do
minantes. (Embora muitas vezes 
apresentem arranjos extremamente 
complexos entre seus segmentos, 
isso não compromete o caráter ba
sicamente igualitário. O sistema de 
parentesco* fornece critérios para 
definir as posições diferenciais, 
mas garante também a inexistência 
de discriminação ou desigualdades 
sociais.)

Os mesmos estudiosos percebe
ram que duas sociedades “primiti
vas” podem divergir tanto entre si 

uanto cada uma delas se distingue 
a Inglaterra, dos Estados Unidos 

ou do Brasil, por exemplo. E que 
determinados mecanismos particu
lares invalidam algumas “leis ge
rais” que, segundo muitos cientis
tas do Ocidente, seriam válidas 
para toda a humanidade.

A antropologia econômica, por 
exemplo, colocou em xeque muitas 
elaborações de economistas. Estes 
imaginavam que a produção, circu
lação, distribuição e consumo de 
bens fossem fenômenos cuja expli
cação pudesse ser isolada, indepen
dente das esferas familiar e polí
tica. Segundo as mesmas teorias, os 
homens sempre agiriam de acordo 
com as motivações econômicas que 
predominam na sociedade de cu
nho capitalista (desejo de lucro, 
acumulação individual de riqueza, 
mercado, etc.).

Trocas recíprocas

Um exame mais aprofundado 
das sociedades “ primitivas” abriu 
perspectivas para a crítica de posi
ções teóricas que pretendiam a uni
versalidade do comportamento hu
mano. Por exemplo, nestas socie
dades é difícil caracterizar a auto
nomia do sistema econômico. A 
produção de bens explica-se no 
quadro do parentesco, assim como 
a distribuição e o consumo estão li
gados à instituição da chefia e ao 
sistema político.

Ao contrário da sociedade capi
talista, as trocas entre os “primiti
vos” não contêm motivações pura
mente econômicas de ganho ou 
lucro. Trocas recíprocas unem sim
bolicamente os indivíduos e per
meiam toda a vida social: explicam 
o funcionamento dos sistemas de 
parentesco, o intercâmbio de bens 
e a atuação dos chefes. Compro-

Os "primitivos'' praticam economia de subsistência. (Caçador australiano.]

E têm o equipamento cultural básico para a sobrevivência. (Ilha de Tana.)

Os trajes: um modo de expressão 
original. (Mulheres Bira.)

riamente, um equipamento cultural, 
através do qual os homens se rela
cionam entre si e com a natureza; 
e todo povo poderia atingir um alto 
grau de complexidade em certos as
pectos de sua vida, embora seguisse 
uma forma de cultura diferente de 
determinada sociedade — a cristã, 
por exemplo.

De acordo com essa nova ma
neira de encarar os “ primitivos”, 
cada sociedade tem uma história, e 
o esforço de encontrar um passado 
comum para toda a humanidade 
impossibilita a compreensão do 
principal aspecto das sociedades 
humanas, que é sua capacidade de 
criar e transformar seu modo de or
ganizar a vida.

De forma geral, os antropólogos 
passaram a entender seu campo 
exatamente como a análise das di
ferenças culturais, buscando com 
preender os mecanismos de funcio
namento de sociedades distantes e
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vando isso, observa-se, em inúme
ros grupos, a existência de circuitos 
de trocas que reúnem indivíduos ou 
famílias capazes de produzir os 
mesmos bens — circulação sem 
perdas ou ganhos. Um mesmo pro
duto é oferecido e recebido com a 
finalidade principal de manter certa 
forma de relacionamento entre os 
homens: troca-se peixe por peixe, 
ou flechas por flechas, ou então se 
oferecem presentes que, certa
mente, merecerão retribuições, es
tabelecendo assim um circuito de 
obrigações meramente sociais.

No entanto, não são apenas os 
bens econômicos, ou vistos como 
econômicos,que entram no círculo: 
receber uma mulher como esposa, 
por exemplo, pode obrigar o ma
rido ao pagamento de certa quan
tia, ao dever de trabalho para a 
família do sogro, ou ao desempe
nho de certos papéis nas cerimô
nias familiares.

Uma visão muito superficial das 
formas de organização das socieda
des “primitivas” pode levar a con
clusões falsas.

Assim, alguns afirmam que a 
simplicidade dessas sociedades de
corre de uma menor capacidade in
telectual; numa posição similar, 
outros acham que as trocas iguali
tárias são um indício de comércio 
incipiente, por falta de condições 
técnicas para o progresso de espe
cializações profissionais.

Na verdade, entretanto, todos os 
homens pertencem à mesma espé 
cie e revelam as mesmas possibili
dades. Com uma diferença: orien
tam-se em caminhos diferentes 
para a organização de sua sobrevi
vência como grupo. Tais caminhos 
não são sempre derivados uns dos 
outros, nem se cruzam necessaria
mente, não podendo, portanto, ser 
classificados como “progressivos”.

Os mitos e as técnicas

Tal como as sociedades “civili
zadas” , os povos “primitivos” pos
suem explicações sobre a natureza 
e a sociedade, que diferem bastante 
de uma para outra.

Os mitos constjtuem um exem
plo das explicações consideradas 
estranhas pelos ocidentais. Trans
mitidos pela tradição oral, uma vez 
que a escrita não se desenvolveu, 
expressam as idéias relativas ao 
mundo: explicam a todos os indiví
duos como e por quem foi criado 
o mundo, de que forma os homens 
chegaram a ser o que são e qual a 
posição do grupo diante de outras 
sociedades.

Assim como os mitos, o saber 
técnico desenvolve-se em todas as 
sociedades. Os inúmeros conheci
mentos técnicos dos povos primiti
vos permitem afirmar que existe 
uma atitude de experimentação e 
observação muito próxima do com
portamento considerado científico 
na cultura ocidental. Não raras ve
zes, podem-se observar técnicas de 
pesca baseadas na utilização do ve
neno de algumas plantas e técnicas 
de caça baseadas num enorme ma
nancial de conhecimentos acerca 
da vida dos animais. Observam-se 
mesmo certas técnicas elaboradís
simas para transformar alimentos 
venenosos em comestíveis, ates
tando que a simplicidade dos recur-

Os povos tribais ainda são vistos como seres »«♦ranhos. (Menina Tuareg.)

Muitas vezes, sofrem violento processo aculturador. (índios brasileiros.)

sos utilizados é bem mais aparente 
do que real.

Um passado diferente

Às vezes, surgem referências a 
povos primitivos considerados em 
estágio neolítico. Outras vezes — 
quando o grupo não possui técni
cas agrícolas — , diz-se que vivem 
no Paleolítico*. Nessas afirmações 
está implícita, portanto, a idéia de 
que essas sociedades teriam perma
necido idênticas durante milhares 
de séculos.

Todas as sociedades humanas 
têm atrás de si um tempo passado 
aproximadamente igual. Conside
rando-se algumas como etapas de 
desenvolvimento de outras, tor
na-se forçoso admitir que, en
quanto para umas o tempo foi po
voado de acontecimentos, para 
outras nada ou quase nada teria 
acontecido.

Na verdade, os grupos humanos 
usaram seu passado de forma dife
rente, já  que, depois de um mesmo 
período de duração, apresentaram 
resultados diferentes (modos de 
vida particulares). Cada sociedade 
representa uma combinação espe
cial e única dentro do conjunto de 
possibilidades que os homens têm 
para organizar-se e atuar, dando 
assim solução a seus problemas 
concretos. Por isso, é muito difícil 
— quando não inútil — classificá- 
las por Unhas de progresso: en
quanto as “civilizadas ' procura
riam a mudança contínua 
(progresso), as “ primitivas” repeti
riam constantemente a mesma es
trutura. Segundo alguns, os povos 
atuais, para chegarem a ser o que 
são, “ tiveram que viver, durar e, 
portanto,mudar — ainda que essa 
mudança possa ter representado, 
muitas vezes, um empobrecimento 
ou uma perda.

Preconceito continua

Para substituir o termo “primi
tivo” surgiram novos sinônimos, 
como “povos tribais” , “ sociedades 
de pequena escala” e “povos iletra
dos” . Apesar das criticasse da im
precisão, a velha designação conse
guiu sobreviver, impedindo a gene
ralização da nova terminologia.

Com o termo, sobreviveu tam 
bém a antiga visão: a literatura que 
se preocupa com sociedades dife
rentes oscila geralmente entre uma 
posição romantica de valorização 
do indígena e uma atitude particu- 
larista que o considera “ incapaz” e 
“desnecessário”.

Muitos povos “civilizados” con
tinuam a não aceitar as variações, 
imaginando a possibilidade de uma 
crescente homogeneização cultural 
nas várias regiões da Terra. Os po
vos tribais sao ainda vistos como 
seres estranhos, que agem de forma 
incompreensível. E continuam a so
frer a mesma ação violenta e des
trutiva por parte de forças que os 
submetem ou os exterminam.
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A Teoria das Probabilidades 
surgiu em 1654, quando o jogador 
De Mère interrogou Pascal* a res
peito dos jogos de azar. Nessa 
epoca, já  se havia constatado que, 
em todos os jogos habituais com 
dados, cartas e lançamentos de da
dos, a freqüência de certo resultado 
acumulava-se nas vizinhanças de 
algum valor definido, quando o 
jogo era repetido um grande nú
mero de vezes. Foi ao tentar expli
car fatos dessa natureza que Pas
cal, Fermat*, Huygens* e Ber- 
noulli* desenvolveram a teoria ma
temática da probabilidade.

A partir dai, a teoria percorreu 
um vasto caminho em que o pró
prio conceito de probabilidade so
freu várias modificações e seu 
campo de aplicação foi bastante 
ampliado: tornou-se um funda
mento da estatística, da atuária, da 
sociologia,etc.

Certos fenômenos têm leis que 
os regulam. O conhecimento dessas 
leis permite a predição exata do re
sultado de cada observação.

No entanto, o lançamento de 
uma moeda pode resultar “cara” 
ou “coroa”, sem que se possa pre
ver o resultado. Isso ocorre porque, 
numa seqüência de repetições do 
mesmo experimento, o resultado 
varia de uma observação para ou
tra. Ainda que se tome o máximo 
cuidado a fim de que as condições 
de lançamento sejam controladas, 
o resultado será sempre imprevisí
vel, flutuante de lance para lance: 
a máxima regularidade não signi
fica perfeita regularidade. Desse 
modo, as variações —  ainda que 
diminutas no estado inicial —  tem 
influência dominante no final.

Casualidade

Fenômenos em que não é possí
vel prever com exatidão o resultado 
das manifestações individuais rece
bem o nome de “ casuais” .

Segundo teorias biológicas mo
dernas, o fenômeno da hereditarie
dade mostra em importantes aspec
tos uma analogia marcante com os 
jogos de azar. As combinações efe
tuadas no processo de fertilização 
parecem ser reguladas por um me
canismo mais ou menos semelhante 
ao que preside o lançamento de 
uma moeda. Como no caso do re
sultado desse jogo aleatório, varia
ções extremamente diminutas na 
posição inicial e no movimento dos 
gametas* podem produzir grandes 
diferenças nas propriedades dos 
descendentes. Nos campos antro- 
pométrico e econômico, encon- 
tram-se fenômenos, como a altura 
de indivíduos ou o preço* de mer
cadorias, em que a situação é bas
tante parecida.

Fatos semelhantes ocorrem nas 
flutuações de qualidade de produ 
tos manufaturados: pequenas e in 
controláveis variações no processo 
d e  p ro d u ç ã o  c n a  q u a lid a d e  das 
materias-primas combinam seus

O aparecimento de uma face no lançamento de dados está regulado apenas 
pelo acaso. Mas é possível calcular a repetição do fato. como no jogo de 
pôquer: com 36  cartas, a probabilidade de ocorrer uma seqüência de copas 
é aproximadamente 0.001% : para quatro ases e outra carta ela aumenta 
para 0.07%  e para três ases e um par qualquer, resulta 0.4%.

efeitos e produzem flutuações no 
resultado final.

O conjunto dos 
possíveis

Embora não se consiga prognos
ticar com exatidão os resultados in
dividuais de um experimento, po- 
de-se caracterizar o conjunto de 
todos os seus resultados possíveis. 
Por exemplo: o conjunto represen
tativo dos sexos de recém-nascidos 
em três partos consecutivos é dado 
por:
s _ ( m m m  m m f  m f m  f m m )

~  | MFF FFM FMF FFF I 
onde M  é masculino e F, feminino. 
Qualquer situação de três nasci
mentos consecutivos recairá em um 
desses casos. S  representa o con
junto de todos os resultados possí
veis desse experimento e é denomi
nado “espaço amostrai” . Qualquer 
subconjunto do espaço amostrai 
chama-se “evento”. Se de duas ur
nas contendo cada uma quatro bo
las numeradas de um a quatro reti
rar-se ao acaso uma bola de cada, 
o espaço amostrai será constituído 
pelo conjunto:

(1, 1) (1. 2) (1, 3) (1, 4)
(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4)
(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4)
(4,  1) (4, 2) (4, 3) (4, 4)

C o rn o  exem p lo  de  even to  pode- 
se tomar o subconjunto em que

a bola extraída da primeira urna 
seja sempre a de número dois, istoé

{(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4)
Um evento constituído por um 

conjunto vazio é chamado “evento 
impossível” e o que resulta no pró
prio conjunto S, de “evento certo”. 
O subconjunto cujas bolas extraí
das da primeira urna contenham o 
númeto cinco é um exemplo de 
evento impossível e o subconjunto 
formado por qualquer par de bolas 
exemplifica o segundo caso.

O cálculo das probabilidades

A todo evento E  está associado 
um número real, não negativo, cha
mado “probabilidade” desse evento 
e representado por P(E), satisfa
zendo aos três axiomas seguintes: 
a probabilidade de um evento qúal- 
quer é um número real não nega 
tivo, isto é , P(E) >  0; a probabili
dade do evento certo é igual a 1 ; 
e, se E e F  são dois eventos mutua 
mente exclusivos (quando a ocor
rência de um exclui a ocorrência si
multânea do outro), P(E U F) =  
=  P(E) +  P(F). Para dois eventos 
mutuamente exclusivos, a interse
ção entre eles é o conjunto vazio.

Num experimento em que o nú
mero de resultados possíveis (admi
tidos igualmente possíveis) é finito, 
a probabilidade de certo evento E 
é definida„por:
p j g j  __ n d e  c a s o s  f a v o r á v e is  »  E

— n.° total de casos possíveis

Retirando, ao acaso, uma bola 
de uma urna contendo duas bolas 
amarelas e quatro brancas, os re
sultados possíveis serão seis. Se o 
evento for “extração de uma bola 
amarela” então sua probabilidade 
será

P(E) =  2/6 =  1/3
Um evento E é independente de 

um evento F, se a probabilidade de 
E  —  P(E) — não se modificar com 
a informação da ocorrência de F. 
Considerando um espaço amostrai 
S, ter-se-á a probabilidade de E 
(antes da informação de que F 
ocorreu) dada por:

P(E) — n ° de elementos de E 
n.° de elementos de S

Depois da informação de ocor
rência de F, a probabilidade de E 
serã a razão entre o número de ele
mentos de E que são também de F  
e o número de elementos de F  (isto 
é, o número de casos possíveis é 
agora o número de elementos de F).

Esse caso representa-se por 
P(E/F), que se lê “probabilidade de 
E condicionada a F” e pode ser re
presentado por:

n.° de elementos deEflFP(E) =  ------------------------ --------
n.° de elementos de F

Dividindo-se ambos os termos 
dessa razão pelo número de ele
mentos de S, o resultado não se al
terará.

Assim,
n.° de elementos de E H F 
n.° de elementos de SP(E/F)
n.° de elementos de F 
n.° de elementos de S

I sto é :

P(E/F) = P(EOF)
P(F)

Portanto, para que E  e F  sejam 
dois eventos independentes, é ne
cessário que P(E O  F) =  P(E) . 
•P(F).

Regularidade estatística

A pressuposição dos casos 
possíveis a serem igualmente possí
veis é aceitável até certo ponto; por 
exemplo: no domínio dos jogos de 
azar, todos os resultados são a 
priori perfeitamente concebíveis. 
Isso não acontece, entretanto, em 
outros casos.

Uma forma empírica de conse 
guir o valor aproximado da proba 
bilidade de um evento consiste em 
realizar o mesmo experimento n ve
zes e considerar a freqüência rela
tiva de ocorrência. Se o evento su
ceder-se m  vezes, a probabilidade 
serâ a razão m/n.

A despeito do comportamento 
irregular dos resultados indivi
duais, os resultados médios de uma 
longa seqüência de experimentos 
casuais apresentam-se com bas
tante regularidade —  a regulari
dade estatística. Ou seja, à medida 
que n cresce, tendendo a infinito, a 
freqüência relativa m/n tenderá a 
P(E) e, portanto, essa razão pode 
ser considerada uma medida em
pírica da probabilidade, pois satis
faz aos três axiomas básicos.

V E JA  T A M B É M . A  m o s t r a f  E s -  
tatística; Jogos, Teoria dos.
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Fósseis de mastodontes permitiram recompor o passado dos proboscídeos.

Proboscídeos

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Chordata 
Subfilo: V ertebrata 
Classe: M amm alia 
Ordem: Proboscidea 
Subordem: Elephantoidea 
Família: Elephantidae 
Gêneros e espécies: Elephas e 

Loxodonta

Os proboscídeos formam uma 
ordem de mamíferos* que se carac
teriza sobretudo pela presença de 
uma longa probóscide, ou tromba, 
de notável desenvolvimento e 
muito móvel, constituída por fusão 
do lábio superior com o nariz. Sua 
função é de grande importância 
para o animal, como conduto respi
ratório e órgão tátil ou preênsil.

Ordem muito bem representada 
no passado, atualmente há apenas 
uma família de proboscídeos — os 
elefantídeos, da subordem dos ele- 
fantóideos — , dividida em dois gê
neros, cada qual com uma espécie: 
Elephas maximus (o elefante asiá
tico) e Loxodonta africana (o ele
fante africano).

H istó ria

Fósseis encontrados em abun
dância permitiram que se recons
truísse a longa história paleontoló- 
gica das quatro subordens que 
originalmente compunham o grupo 
dos proboscídeos: meriteróides, di- 
noteróides, mastodontóideos e ele- 
fantóideos.

Aparecendo no Eoceno superior, 
o Moeritherium, gênero representa
tivo dos meriteroideos, é o grupo 
mais antigo, de que se originaram 
as outras subordens. Anfíbio do ta 
manho aproximado de um tapir, já  
apresentava os incisivos superiores 
e inferiores em forma de pequenas 
presas.

No Mioceno médio vivia em vá
rias regiões o Deinotherium, gênero 
único dos dinoteróideos.

Atingindo 4 metros de altura 
com o Deinotherium gigantissi- 
mum, possuía presas recurvadas e 
grande probóscide.

Os mastodontóideos habitaram 
a Europa, Ásia e América no pe
ríodo que vai do Mioceno ao Pieis- 
tosceno.

Distinguem-se das demais subor
dens por possuírem patas bem me
nores em relação às dimensões do

corpo. Entre os gêneros conhecidos 
destacaram-se o Palaeomastodon, 
que era do tamanho de um elefante 
atual, e o Phiomia, pouco menor, 
provido de longas mandíbulas. Na 
América, durante o Plioceno, viveu 
o Stegomastodon, que, com suas 
mandíbulas curtas e longas presas 
curvadas para o alto, tornou-se um 
dos mais conhecidos do gênero. O 
último gênero que viveu na Amé
rica foi o Mastodon. No Mioceno 
superior, a China foi habitat do 
Stegodon, gênero intermediário en
tre os mastodontóideos e os elefan- 
tóideos, o que permite afirmar,que 
essa subordem originou-se na Ásia 
meridional.

O gênero Elephas é bem o pri
meiro tipo representativo dos ele- 
fantóideos. O Elephas plenifrons, 
surgido no Plioceno superior no sul 
da Ásia, limitou-se aos Cáucasos

no Pleistoceno inferior e difun- 
diu-se pela Europa, com a espécie 
Elephas meridionalis.

Ò crânio, de fronte plana, passou 
a ser alto; as presas, curvas e lon
gas, de até 3 m de comprimento, 
adquiriram a forma de “esse” ; de- 
preende-se das pequenas cavidades 
nasais que a proboscide era pouco 
desenvolvida.

Enfrentando condições climáti
cas adversas, habitaram a Europa 
no terceiro período glacial dois ti
pos de elefantes: Elephas antiquus 
e Elephas trogontherii.

O primeiro tipo deu origem aos 
elefantes anões que povoaram ilhas 
mediterrâneas: Elephas mnaidrien- 
sis (1,90 m de altura), Elephas me- 
litensis (1,40 m), Elephas falconeri 
(0,90 m).

Já o Elephas trogontherii trans- 
formou-se no último elefante euro
peu: o Elephas primigenius.

Das pradarias, foi se adaptando 
à vida mais rígida das estepes e, 
com a retirada lenta das calotas po
lares, migrou para o norte, onde de
sapareceu deixando nas tundras si- 
berianas exemplares em perfeito es
tado de conservação. E o mamute 
do Paleolítico superior, que foi 
contemporâneo do homem.

A siá ticos e a fricanos

As duas únicas espécies de ele
fante existentes apresentam-se em 
várias subespécies ou raças locais.

O Elephas maximus povoa toda 
a Ásia, desde o Ceilão, Bornéu e 
Sumatra até o noroeste da índia. 
Quase sempre domesticável, é sen
sivelmente menor que o Loxodonta 
africana, encontrado em estado sel
vagem ao sul do Saara. Vivem em 
manadas de 20 a 30 indivíduos, 
m9 ntendo características de grupo 
que os distinguem uns dos outros. 
SSo os maiores animais terrestres: 
o macho africano tem 3,50 m de al
tura e a fêmea, 2,90 m. As dimen
sões do elefante asiático são meno-

Os elefantes asiáticos tèm presas curtas e. em estado selvagem, vivem em bandos. Ao contrário dos africanos, podem ser facilmente domesticados.
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Processo

A tromba serve como conduto res
piratório e órgão tátil ou preênsil.

res: 3 m para o macho e 2,50 m 
para a fêmea.

A tromba também serve para 
distinguir o tipo africano (no qual 
ela termina em dois apêndices digi 
tiformes) do asiático (apenas um 
apêndice), e determina a estrutura 
do esqueleto. Em correspondência 
à probóscide e às presas há grande 
desenvolvimento dos ossos da ca
beça e dos maxilares. A mandíbula, 
porém, é curta, dado o reduzido de
senvolvimento dos molares, longos 
e com um perfil de muitas cristas. 
C ada metade da arcada dentária 
possui apenas seis dentes: três 
caem prematuramente e, dos dois 
que emergem da gengiva, apenas o 
anterior é atuante. Nao há caninos; 
apenas dois incisivos superiores: 
sao as presas, sem esmalte e de 
crescimento contínuo, mais desen
volvidas nos machos e sem utili
dade na mastigação. Sua função é 
de armas de defesa e de guias para 
a probóscide. A dentadura é precá
ria e na prática acaba se reduzindo 
a seis dentes.

As patas anteriores do elefante 
africano terminam em quatro de
dos, e as posteriores, em três. O 
tipo asiático tem um dedo a mais 
em cada pata.

O encefalo é bem desenvolvido e 
rico em circunvoluções. Dos senti
dos, apenas a visão é fraca. O tato 
é extremamente desenvolvido tanto 
na ponta da língua como na da 
tromba. O pavilhão auditivo ex
terno é grande, principalmente no 
tipo africano.

A volumosa cabeça é coberta 
como o restante do corpo, por uma 
pele espessa e enrugada, e de pêlos 
raros. As glândulas cutâneas, es
cassas, concentram-se em torno 
dos olhos e exalam forte odor du
rante a época de acasalamento. As 
glândulas mamárias são duas. O fi
lhote único nasce após gestação 
que varia de dezoito a 2 2  meses, 
com cerca de 1 0 0  quilos e 1 metro 
de altura.

VEJA TAM BÉM : Mamíferos.

“ Processo”, no sentido jurídico, 
é um conjunto de atos coordena
dos, através dos quais o Estado* 
exerce sua função jurisdicional, e 
cujo objetivo é compor formal
mente um conflito de interesses. 
Exprime o desenrolar de uma ação 
judicial, a seqüência de atos neces
sários para compor o procedimento 
dos órgãos judiciários.

Sempre que alguém considere 
desrespeitado um direito seu, po
derá invocar a proteção estatal 
através de uma ação judicial, na 

uai manifeste a vontade de ter o 
ireito respeitado e a pretensão em 

relação a isso.
A ação judicial é objeto da inter

venção de outra ou outras pessoas, 
o que geralmente acontece sob 
forma de “contestação” à preten
são manifestada. Verifica-se assim 
o conflito de interesse, configuran
do-se juridicamente uma “lide” . A 
lide reclama uma decisão —  dos 
juizes, que representam o Poder Ju
diciário —  em favor de uma ou ou
tra das partes em conflito.

Ençadeiam-se deste modo os 
atos que compõem o processo: a 
pretensão contida na ação judicial; 
a contestação; os atos judiciais ne
cessários ao alcance de uma deci
são (que é o objetivo do processo); 
e a sentença formulada ao final 
pelo juiz, expressando uma decisão 
em favor de quem mais evidente
mente colocar-se como portador ou 
alegador da verdade. Os atos pro
cessuais podem ser vistos como 
manifestações das vontades de 
qualquer das partes e sua finali
dade pode ser de constituição, con
servação, desenvolvimento, modifi
cação ou cessação da relação 
processual. Todos devem necessa
riamente ser praticados dentro do 
processo, ao qual se vinculam por 
objetivarem o alcance da decisão 
final. Por isso o processo é visto 
como uma unidade que tem um 
motivo inicial, um tema a desenvol
ver e um resultado a produzir.

F ina lidade  e form a

A lei estabelece certas condições 
para que o processo seja válido e 
possa desenvolver-se. Uma delas é 
a possibilidade jurídica do pedido: 
a pretensão deve estar apoiada no 
sistema legal vigente. Outra condi
ção é a existência de interesse em 
agir: quem move a ação deve fa
ze-lo tendo em vista um interesse 
real (econômico ou moral). Legiti
mação para agir é a terceira condi
ção: a parte legítima para agir é a 
titular do interesse em conflito.

Há várias concepções de juristas 
sobre qual seria a finalidade do 
processo: realização da paz social 
e integração da justiça; aplicação 
das leis codificadas- ao caso con
creto (o que se chama “direito obje
tivo”); satisfação da pretensão das 
partes; prolação de uma sentença 
com força de lei, aplicável ao caso 
real; busca da verdade; etc.

A ciência jurídica formulou al
guns princípios sobre a forma de

O processo esclarece um conflito de interesses. ("Corpus Jurís Civil is".)

C o m  J u s tin ia n o  (à e s q u e rd a ), o s is te m a  ju d ic iá rio  evo lu iu  m u ito .

lAjnuoiavwa vaiinyuv.1 nv, ^  “ , n ”' Mi- rasos favoráveis a É V E J A  T A  M R F M :  A m o s tr a :  Es-
de produção c na qualidade das Como exemplo de evento pode^ p(E1 _  0 , j  possíveis tatística; Jogos, Teoria doS.
materias-primas combinam seus se tomar o subconjunto em que n. total ae casos possíveis
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desenvolvimento do processo. Um 
deles, o “ princípio da imparciali
dade do juiz”, decorre do trinômio 
autor-réu-juiz, que constitui a rela
ção processual e pode ser visto 
como um triângulo: o ângulo supe
rior representaria a autoridade do 
juiz e os inferiores as duas partes. 
Como representante do Poder Judi
ciário, o juiz tem a função de admi
nistrar a justiça consciente e impar
cialmente.

Na relação processual, é preciso 
que as partes, cada uma por sua 
vez, afirmem fatos e direitos diver
gentes, formando uma contradita 
que motivará a intervenção do juiz: 
e o “princípio do contraditório’ .

As partes têm direito de alegar 
e de provar o que alegam, seguindo 
o “ princípio dispositivo” . A lei ape
nas dispoe sobre o direito de alegar 
e provar, sem que isso implique 
obrigação, mas é conveniente (a 
quem alega) provar o que afirma, 
para não arcar com as conseqüên
cias práticas decorrentes da omis
são. A prova no processo pode ser 
feita de várias formas: exibição de 
objetos ou documentos (no caso, os 
documentos públicos têm maior 
valor que os particulares, por pos
suírem -um a presumida autentici
dade); testemunho que deve ser 
feito oralmente, perante o juiz, por 
alguém estranho à lide; confissão, 
desde que valorada pelo juiz, como 
as demais provas; e perícia, aplicá
vel a fatos que, para serem devida
mente apurados, requerem conheci
mento especializado.

O conjunto de leis e princípios 
que regula o processo é chamado

“direito processual” . No Brasil, 
tem dois ramos principais: direito 
processual civil, que reçula os pro
cessos referentes a matéria contida 
na legislação civil, e o direito pro
cessual penal, para os processos de 
matéria criminal contida na legisla
ção penal.

O Estado detém o poder exclu
sivo de punir as infrações penais. 
Quando se praticam os crimes cha
mados “de ação penal pública” 
(homicídio, por exemplo), o Estado 
deve intervir com sua ação sancio- 
nadora, independentemente da von
tade do ofendido.

Mas a intervenção do Estado 
nos “crimes de ação penal privada” 
(como os “crimes contra a honra”) 
depende de solicitação por parte da 
vítima.

A acusação dos indiciados cabe 
ao Ministério* Público (através de 
sua promotoria), que atua como tu- 
telador dos interesses da sociedade. 
E a defesa dos réus é feita por um 
advogado escolhido por eles ou no
meado pelo juiz.

Há Estados —  como a Suécia e 
o Vaticano —  que adotam apenas 
um código de direito processual, 
disciplinador de toda a matéria 
jurídica.

A evolução do 
processo

O processo moderno deriva de 
contribuições de três outros: o ro
mano, que já  era bastante evoluído; 
o germânico, mais primitivo; e o 
canônico, relativo às leis da Igreja.

A fase inicial do processo ro

mano é a das chamadas legis actio- 
nes (“ ações da lei”) e abrange o pe
ríodo que vai de 753 a.C. a 149 
a.C. Essas ações formavam um 
conjunto de cinco: três delas visa
vam a seu conhecimento e declara
ção por parte da autoridade legal; 
e duas ao pronto atendimento da 
pretensão de seu autor por meio de 
uma execução.

Esse sistema processual obede
cia a um formalismo rigoroso, cuja 
observância era tão importante que 
qualquer desvio poderia causar 
anulação do processo e proibição 
de que seu tema fosse objeto de 
nova ação processual.

Seguiu-se a fase das per form ulas 
(de 149 a.C. ao século III), que 
abrangeu a época do grande pode
rio de Roma . Até então, só cida
dãos romanos podiam invocar a 
proteção da lei. Com o desenvolvi
mento do império, foi necessário 
estender essa proteção aos estran
geiros, com os quais os romanos 
mantinham negócios (o que impli
cava maior segurança para os pró
prios romanos).

Ao ampliar-se desse modo a ju 
risdição, foi necessário criar uma 
nova magistratura e um sistema 
mais eficaz de aplicação da justiça. 
O sistema então implantado aboliu 
os formalismos do anterior, substi
tui ndo-os por fórmulas escritas que 
precisavam o objeto do conflito, 
em cada caso.

O terceiro período é o da cogni- 
tio extraordinaria e vai do ano 294 
à época da codificação feita por 
Justiniano* (imperador de 527 a 
565, no Oriente).

Nessa fase implantou-se um sis
tema que centralizava nas mãos do 
governo imperial todas as atribui
ções da jurisdição. Em substituição 
ao juiz “privado” da fase anterior, 
criou-se o cargo de juiz “oficial” , 
desempenhado por funcionários do 
Estado, aos quais cabia assegurar 
a ordem social. Outras característi
cas dessa fase foram: uso da es
crita; citação do réu por um auxi
liar de justiça; possibilidade de 
prosseguimento do processo 
mesmo que o réu se abstivesse de 
manifestação; força suprema da 
sentença final, provinda da autori
dade do Estado; permissão de re
curso contra a sentença; e possibili
dade de penhora dos bens do 
vencido para satisfação dos direi
tos do vencedor do conflito.

Com a ocupação de Roma pelos 
povos germânicos* em 476, o sis
tema jurídico romano foi sendo 
gradativamente substituído por ou
tras práticas. Quem ministrava a 
justiça entre os germanos era o pró
prio povo, reunido em assembléias 
presididas pelo governante e com 
debates dirigidos por um juiz. As 
provas eram influenciadas pela su
perstição: em certos casos, por 
exemplo, quem dissesse estar com 
a verdade deveria prová-lo an
dando sobre o fogo ou enfrentando 
perigos semelhantes, pois estaria 
protegido por forças sobrenaturais. 
A sentença, irrecorrível, obrigava 
às partes e também a terceiros par
ticipantes.

Mas a força da cultura romana 
influiu nos costumes dos invasores, 
nascendo daí um sistema jurídico 
misto, chamado “ processo romano- 
barbárico”, que se desenvolveu 
principalmente na região da Lom- 
bardia.

A influência da justiça eclesiás
tica, combinada ao sistema ro
mano, também foi importante, ape
sar da resistência do direito 
romano* à penetração do direito 
canônico* em campos alheios à 
matéria religiosa. Isso ocorreu so
bretudo depois da criação das uni
versidades e através da ação dos 
chamados “glosadores” : eles fa
ziam interpretações científicas e 
consideraçoes jurídicas sobre a 
doutrina religiosa, colocando suas 
observações (glosas) à margem ou 
nas entrelinhas dos textos. Esses 
comentários levaram à adaptação 
dos costumes jurídicos germânicos 
às fontes romanas, tendo a dou
trina religiosa como intermediária. 
A ciência processual ganhou assim 
maior consistência e harmonia e 
desenvolveu-se o chamado “ pro
cesso comum” ou “processo roma- 
no-canônico” , com_amplas possibi
lidades de aplicação e que passou 
a ser adotado em muitas regiões da 
Eu ropa.

Outra criação da época foi o 
“processo sumário” , uma sintetiza- 
çao do procedimento através da su
pressão de várias solenidades, atos 
e termos, e do uso do desenvolvi
mento oral, que aumentou o poder 
de decisão do juiz e a rapidez do 
processo.

VEJA TAM BÉM : Direito; Judiciá
rio, Poder; Justiça; Romano, Di
reito.O processo sumário suprimiu as solenidades, apressando a solução. ("A Corte das Causas Comuns", de Hogarth.)
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Produção

Denomina-se “produção” à fa
bricação de um bem material ou à 
prestação de um serviço, razão de 
ser de qualquer empresa*, desde 
um a fábrica, um banco ou uma 
usina hidrelétrica até uma coopera
tiva agrícola, um posto, ou mesmo 
um clube.

Embora aplicável a inúmeras or
ganizações, tradicionalmente iden- 
tifica-se mais com as etapas de tra
balho industrial. No caso de 
fábricas, depende de três elementos 
básicos: homem, máquina e m até
ria-prima.

Quando uma pessoa ou um 
grupo de pessoas resolve instalar 
um a industria*, primeiramente 
constitui setores básicos, nos quais 
número e complexidade variam em 
função do tamanho da empresa e 
do tipo de produto. De modo geral, 
existem quatro setores: finanças, 
marketing, administração e rela
ções industriais.

Os três primeiros reúnem-se para 
estabelecer o que será fabricado, 
quanto será fabricado e qual será 
a possibilidade de lucro*. A esco
lha, que considera os desejos e as 
necessidades do mercado consumi
dor, é orientada no sentido de optar 
pela fabricação de um produto ao 
preço* que o mercado consumidor

fiossa e queira pagar. Por outro 
ado, considera também a disponi

bilidade de capital, que deve ser su- 
ficiente para garantir um volume de 
produção condizente com as pers
pectivas de lucro consideradas 
ideais.

O produto escolhido poderá ser 
fabricado em série, e nesse caso 
será padronizado: suas característi
cas serão aceitas pelo consumidor 
sem modificações. (Por exemplo: 
no caso do automóvel, que é produ
zido em série, o comprador só tem 
opções de cor, acabamento, motor 
e acessórios complementares.) O 
custo de produção é baixo, mas a 
flexibilidade também é baixa: 
quando se faz necessária alguma 
alteração no produto e, portanto, 
no processo de fabricação, o equi
pamento precisa ser completa
mente modificado.

Se a produção for pequena, feita 
sob encomenda, a organização irá 
depender das especificações do 
comprador. O custo de fabricação 
será alto, mas a flexibilidade de
verá ser alta também: qualquer al
teração no produto exigirá apenas 
regulagem dos equipamentos.

A opção entre produção em série 
ou sob encomenda é feita em fun
ção das características do produto 
(geladeiras são produzidas em sé
rie; navios, sob encomenda).

Engenharia de produção

Superada a fase de escolha do 
produto (e conseqüentemente da es
colha da maneira como será produ
zido), as resoluções são encami
nhadas à engenharia de produção, 
que se encarrega de pjanejar os
p o r m e n o r e s  ó&, i n s t a l a ç ã o  a a  e m

presa, e, feito isso, acompanhar a

aplicação prática dos planos traça
dos, controlando e assessorando to
dos os outros departamentos que 
colaboram na produção.

A engenharia de produção é um 
dos mais importantes departamen
tos da administração de produção.

A indústria têxtil inglesa do sé
culo XVIII, já  mecanizada, foi o 
campo de experiências dos jjrimei- 
ros engenheiros de produção (que 
ainda não eram assim chamados).

Richard Arkwright (1732-1792), 
James Watt* (o mesmo que aperfei
çoou o motor a vapor), James Watt 
Jr. (1769-1848), Matthew R. Boul- 
ton (1728-1809) e Charles Bab- 
bage* exerceram funções corres
pondentes às da  engenharia de 
produção, embora não difundissem 
suas idéias a respeito.

Somente no fim do século XIX 
e início do XX, um grupo de enge
nheiros norte-americanos chegou à 
conclusão de que podia ser apli
cado um método científico aos pro
cessos produtivos, para que os re
sultados fossem previsíveis com 
pequena margem de' erro e muita 
eficiência.

Os processos produtivos (o tec
nológico e o administrativo) foram 
as bases para o desenvolvimento da 
engenharia de produção, de um 
lado, e da administraçao de empre
sas, de outro. Mas, como os enge
nheiros foram as primeiras pessoas 
chamadas para ocupar os cargos 
da recém-criada administração 
científica, é muito difícil estabele
cer diferenças entre as-funções es
pecíficas de cada um.

A administração científica foi 
exposta em trabalhos publicados 
por Frederick W. Taylor*, Henry 
Laurence G antt (1861-1919), 
Frank B. Gilbreth (1868-1924) e 
sua esposa Lilian Moller Gilbreth 
(1878- ), H. Emerson e outros. 
Logo após a publicação desses tra
balhos, só os engenheiros podiam 
ocupar os novos cargos, pois só 
eles possuíam a vivência necessária 
nas indústrias.

Dessa forma, passaram a desem
penhar papel ativo no desenvolvi
mento das técnicas de trabalho 
aplicadas para minimizar os custos 
e maximizar a produtividade em 
termos de pessoal, equipamento, 
capacidade de produção, materiais 
e energia.

Dentro das indústrias, os enge
nheiros especializaram-se em áreas 
cada vez mais afastadas da fabrica
ção em si, em direção a cargos 
puramente administrativos. Mais 
tarde,- esse fenómeno estendeu-se 
também às empresas de serviço.

No entanto, é possível demarcar 
os limites entre as funções dos en
genheiros de produção e as dos ad
ministradores de produção: os pri
meiros planejam e assessoram; os 
segundos colocam os planos em 
execução. A formação dos admi
nistradores, mais ampla que a dos 
engenheiros, exige conhecimentos 
de economia, psicologia, sociologia 
e também de engenharia de_produ
ção, favorecendo uma visão bem 
abrangente.

Localização e instalações

A n rim e ira  ta re fa  da  en g en h a ria
a  suma ue capitai. iraoamo e recursos naturais resulta na produção de bens de produção consiste em escolherão 
materiais, que pode ser feita cientificamente, com mais eficiência. local apropriado para a instalação
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da indústria. Nessa escolha, pesam 
diversos fatores, tais como incenti
vos fiscais (como acontece em rela
ção ao Nordeste, no caso da indús
tria brasileira), proibições legais 
(zonas interditadas à construção de 
indústrias), escassez de mao-de- 
obra adequada, falta de telecomu
nicações.

A localização de certos tipos de 
empresa depende da_ própria natu
reza de suas operações, como jaz i
das minerais, indústrias navais, usi
nas hidrelétricas, usinas de 
dessalinização da ãgua do mar, no 
campo industrial e extrativo; e fa
zendas que se ocupam de culturas 
que exigem determinado' tipo de 
solo, no campo da agricultura.

Ainda para escolher o melhor lo
cal são avaliados dois outros con
juntos de problemas: proximidade 
das fontes de produção ou insumos 
(matéria-prima, mão-de-obra, água, 
energia elétrica, peças de reposição 
do equipamento) e do mercado 
consumidor.

A análise bem feita desses fato
res permite reduzir o custo dos 
transportes, que depende da distân
cia física em relação às fontes de 
produção e de consumo.

“Layout”

Feita a escolha do local mais 
apropriado, a engenharia de produ
ção estuda a disposição física dos 
prédios (layout da empresa), reser
vando sempre áreas livres para fu
turas ampliações. Essa fase do tra
balho inclui o exame dos custos do 
terreno, as necessidades de material 
para a construção e a construção 
dos prédios. Em certos casos, é 
mais conveniente comprar os pré
dios já  prontos.

Em seguida, é feita a disposição 
física interna: os prédios são dividi
dos em seções, procurando-se redu
zir os custos de transporte interno.

Cada seção recebe os equipa
mentos e as instalações necessá
rias, em termos de máquinas e 
complementos indispensáveis. Mui
tas indústrias precisam de instala
ções especiais como purificação do 
ar, iluminação especial, isolamento 
de vibrações, tratam ento de resí
duos, etc.

O arranjo físico varia de acordo 
com o tipo de produção, que pode 
ser móvel ou imóvel.

Produção imóvel refere-se a pro
dutos pesados demais, cuja movi
mentação é inadequada: navios, 
obras civis (prédios, barragens, 
estradas), montagens pesadas 
(aviões, locomotivas); ou produtos 
delicados demais, cuja movimenta
ção pode alterar suas característi
cas: instrumentos de medida, apa
relhos de laboratório fabricados 
sob encomenda.

Opta-se pela produção móvel 
nos casos em que é mais econó
mico movimentar o produto do que 
as máquinas: produtos leves e repe
titivos (produção em série).

A disposição das máquinas é um 
dos maiores problemas da produ
ção móvel. Quando se trata  da  fa
bricação de automóveis, televisores 
e eletrodomésticos em geral, ou 
seja, produtos padronizados, fabri
cados em grande escala, as máqui
nas são colocadas em linha (a fa
mosa linha de montagem criada no

início do século XX por Henry 
Ford*). As máquinas são dispostas 
uma depois da outra, de tal modo 
que a peça produzida pela primeira 
encaixe-se na peça produzida pela 
segunda, e assim por diante. O pro
duto sai pronto após passar pela úl- 
tim a máquina. Desse modo, os cus
tos de transporte interno e o 
volume de estoques intermediários 
são grandemente reduzidos, para 
compensar o grande investimento 
em equipamento e o alto custo das 
modificações nesse processo de 
produção.

Oficinas de manutenção, indús
trias de metais, tinturarias de teci
dos e empresas que produzem sob 
encomenda utilizam as máquinas 
de maneira diferente, agrupadas 
por tipo —  seção de torno, de fre- 
sadoras, de prensas: é o chamado 
“arranjo por processo” . É mais 
econômico quando a produção é 
variada e o íluxo de produção não 
é padronizado. No caso de faltar 
um operário, ou de quebrar uma 
máquina, o ritmo de produção não 
sofre alterações.

Há ainda o arranjo agrupado ou 
arranjo misto, que e a combinação 
dos outros dois.

O layout ideal torna mínimos os 
custos de operação da fábrica, sem 
se esquecer de cuidar da segurança 
e do conforto dos operários. De
vido à grande influência do layout 
no custo do transporte interno, sua 
qualidade pode decretar o sucesso 
ou o fracasso de uma empresa.

Equipamentos e acessórios

A engenharia de produção orga 
niza a lista de equipamentos e os 
acessórios necessários de acordo 
com o método de produção, a qua
lidade desejada, os materiais em
pregados e o volume de produção 
que se exige.

Os equipamentos automáticos 
são economicos quando o volume 
de produção é grande; se esse vo
lume for pequeno, os manuais são 
mais adequados.

Após certo tempo de uso, o equi
pamento apresenta sinais de des
gaste. A hora da reposição pode ter 
uma data provável ou conhecida 
(quando se sabe, através de testes, 
que determinado equipamento tem 
x anos de atividade arttes de tor
nar-se obsoleto) ou ser feita no mo
mento em que os custos de m anu
tenção e das perdas de produção 
causadas pela paralisação do equi
pamento são maiores que os custos 
de reposição.

Nenhuma operação pode ser 
executada sem utilização de algum 
tipo de acessório. Os acessórios po
dem ser convencionais ou eípecial- 
mente fabricados para determinada 
operação, e são particularmente 
úteis nas linhas de produção, onde, 
devido à repetição das operações, 
os acessórios bem projetados geral
mente proporcionam grande econo
mia.

Os acessórios influem sobre a 
produtividade da  máquina e do 
operador: diminuem o tempo de 
carga e descarga da m áquina; eli
minam regulagens demoradas a 
cada troca de peça; simplificam as 
medições de produtividade; reali
zam várias operações simultanea 
mente; diminuem o refugo por di-

A natureza da atividade condiciona a localização de certas empresas, como 
as extrativas. (Produções de mármore e.de pedra-pomes, na Itália.)
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Medida do trabalho

O tempo de execução de cada ta
refa pode ser medido ou calculado 
a partir de tempos-padrões pré-de- 
terminados, que serão utilizados 
como base para os orçamentos, a 
análise de métodos, a previsão da 
produção e o controle.

A medição pode ser feita em la
boratório ou por cronometragem. 
O tempo-padrao assim obtido é o 
tempo teórico que uma pessoa nor
mal necessita para a tarefa, ope
rando com 1 0 0 % de eficiência e so
frendo apenas os atrasos que são 
inevitáveis.

Durante a cronometragem, as 
condições de trabalho, os opera
dores e seu ritmo não são os que 
funcionarão realmente, na prática. 
Por isso, ao estabelecer-se a rotina, 
eventualmente é necessário corrigir 
o padrão cronometrado.

Por meio da decomposição dos 
movimentos chega-se também aos 
tempos-padrões satisfatórios: o 
movimento é dividido em micro- 
movimentos (já cronometrados por 
pesquisadores em laboratório) e o 
resultado final é obtido através da 
soma dos tempos de cada micro- 
movimento. __

A avaliação do trabalho execu
tado, um dos elementos para calcu
lar o salário dos operadores, cons
titui mais uma das tarefas que 
cabem à engenharia de produção.

Os engenheiros elaboram planos 
de incentivos salariais de_ modo a 
estimular os operários a não produ
zirem nunca abaixo da produção 
considerada normal.

Os estímulos — aumento do sa- 
lário-hora, prêmios, etc. —  depen
dem da avaliação da razão produ
ção real/produção normal. No 
entanto, como o aumento da pro
dução pode resultar em sacrifício 
da qualidade, outra razão e in-

Matérias- 

Primas 1

Matérias- 

Primas 2

Matéria-

Prima

Produto

O transporte interno está entre as operações que mais oneram a produção.

Produto 1 

Produto 2

Produto 3 

Produto 4

minuir os erros dos operários; 
dispensam o transporte manual de 
um a máquina para outra; etc.

Método de produção

Sempre é possível determinar o 
método mais eficiente de fabrica
ção de um produto, levando-se em 
consideração não só os materiais, 
como também a mão-de-obra, as 
máquinas, as características de 
produção, o volume de produção e 
os prazos de entrega.

E considerado mais eficiente o 
método que alcança o objetivo cen
tral: economizar tempo. Por isso, 
as tarefas são divididas em opera
ções elementares, combinadas de 
diversas formas até se alcançar o 
melhor aproveitamento do tempo 
da máquina e do operador.

Para ganhar tempo, procura-se 
criar operações simultâneas: aque
las que aproveitam a disponibili
dade das mãos e dos pés do opera
dor. É possível realizar tarefas 
diferentes, simultaneamente, utili
zando ambas as mãos, ou pés e 
mãos.

Depois de carregada e acio
nada, a máquina funciona sozinha, 
fazendo a peça programada. En
quanto isso acontece, o operador 
não pode ficar parado: a sincroni
zação das máquinas deve ser plane
jad a  de modo que nesse meio 
tempo ele receba material (de outra 
máquina) para carregar de novo a 
primeira.

Os movimentos dispensáveis da 
máquina e do operador devem ser 
eliminados: esta é outra regra se
guida pelos engenheiros de produ
ção. As operações devem ser fun
cionais e restritas, a fim de que a 
menor quantidade de movimentos 
produza o melhor resultado. Isso 
diminui o desgaste da máquina e 
do operador. considera-se eficiente um metodo de trabalho que economize tempo.

EXEMPLOS DE LAY-OUT EM LINHA

EXEMPLOS DE LAV-OUT EM LINHA

Escritório de Controle
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cluída no cálculo dos incentivos sa
lariais: qualidade real/qualidade 
normal. Esses planos em geral são 
preparados especialmente para 
operários. Para outras categorias, 
sao adotados incentivos salariais 
em bases diferentes.

Os valores de produção real
mente obtidos, comparados com os 
vàlores padrões previstos, em geral 
apresentam discrepâncias. Apos lo
calizar as causas da disparidade, o 
engenheiro de produção sugere me
didas para anulá-las. Para isso, de
pende de diversos sistemas de con
trole: planejamento e controle de 
produção, controle de estoques, 
custo industrial, controle de quali
dade e orçamento.

Planejamento e controle

O setor de marketing calcula a

f»revisão de vendas do produto a 
ongo prazo: é a primeira fase do 

planejamento de produção, que en
volve a escolha dos métodos de 
produção, seleção dos equipamen
tos, determinação da quantidade 
necessária de equipamentos, mate
riais e mão-de-obra, projeto dos 
edifícios e instalações, arranjo 
físico dos equipamentos dentro dos 
edifícios e terrenos da fábrica.

A segunda fase, planejamento a 
curto prazo, trata de definir as tare
fas que devem ser executadas por 
cada uma das pessoas e cada um

dos departamentos diretamente li
gados à produção num período 
curto: uma semana, um mês. As ta
refas são definidas segundo os itens 
“o que fazer”, “ quanto” , “como” , 
“onde”, “ por quem”, e, principal
mente, “quando”.

O processo pelo qual a matéria- 
prima transforma-se em produto 
consiste numa série de operações 
efetuadas em seqüência por deze
nas ou centenas de pessoas, depen
dendo do tamanho da empresa. 
Quanto maior o tamanho, maior o 
volume de operações e, portanto, 
maior o número de funcionários. O 
grande problema do planejamento 
e controle de produção consiste em 
fazer com que cada pessoa, ao ter
minar uma peça, já  tenha a peça se
guinte esperando para ser proces
sada. A sincronização do trabalho 
de todos é conseguida por um sis
tema que cria programas de produ
ção minuciosos para cada setor e 
cada operador, ou cada máguina. 
Os programas de produção sao pe
riodicamente controlados, e as fa
lhas em sua execução são pronta
mente corrigidas. O grau de 
minuciosidade dos programas va
ria com o tipo de produção.

Na produção em série, o planeja
mento a longo prazo é mais difícil, 
pois o método de fabricação, a es
colha dos equipamentos e o arranjo 
físico são extremamente interde
pendentes. O programa a curto

prazo, por outro lado, é bastante 
simples. As máquinas estão dispos
tas segundo a seqüência de fabrica
ção do produto; como as operações 
são sempre as mesmas, o programa 
a curto prazo preocupa-se apenas 
com a quantidade que a linha de 
montagem deve produzir em cada 
período.

Na produção por encomenda, 
ocorre o contrário: o planejamento 
a curto prazo é complexo e particu
larizado, enquanto o planejamento 
<j longo prazo torna-se secundário. 
E preciso, no caso, program ar o 
trabalho de todas as pessoas e to
dos os equipamentos com a má
xima minúcia, hora por hora, para 
que os recursos produtivos sejam 
bem aproveitados e as encomendas 
entregues nos prazos combinados.

Cronogramas

Os engenheiros de produção são 
responsáveis pela preparaçao, exe
cução e controle do planejamento 
a longo prazo. O planejamento a 
curto prazo (cujo projeto faz parte 
do planejamento a longo prazo) é 
normalmente implantado e proje
tado pela engenharia de produção, 
mas operado pela administração.

PCP é a sigla pela qual sao co
nhecidos os sistemas colocados em 
prática pela administração visando 
a execução do planejamento a 
curto prazo, ou seja, a coordenação

do trabalho das várias pessoas que 
de alguma forma participam da 
produção.

Cada empresa usa um PCP dife
rente mas quase todos partem de 
um plano mestre de produção, onde 
está especificada a quantidade a ser 
fabricada num determinado pe
ríodo — um mês, por exemplo. No 
plano mestre estão indicadas as ne
cessidades de insumos, equipamen
tos e materiais em termos de horas 
de mão-de-obra, e também as quan
tidades a serem produzidas em 
cada uma das seções e cada um dos 
equipamentos da fábrica.

Depois disso são preparados os 
organogramas de produção para 
cada equipamento.

Sempre há possibilidade de dis
torções entre os planos e sua execu
ção. Os planos de produção pas
sam por constantes revisões e 
alterações externas à produção, 
como novos pedidos, cancelamento 
ou modificações dos pedidos anti
gos, falta de matéria-prima ou 
mão-de-obra, etc.

O sistema de PCP pode ser bas 
tante simples, de modo a ser con
trolado pelo mestre da oficina, ou 
complexo a ponto de sua operação 
exigir computadores eletrônicos.

Manutenção dos estoques

Vinculado ao sistema de PCP, 
há o sistema de controle de esto-

Aplica-se geralmente o arranjo de produção móvel para bens fabricados em série (esquerda), e o imóvel, para produtos pesados.
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ques. N ada pode ser estocado em 
excesso, nem pode haver escassez. 
As matérias-primas, os materiais 
necessários à produção, os produ
tos semi-acabados e os produtos 
acabados têm de ser mantidos den
tro de níveis pré-fixados, de ma
neira que a produção não sofra pa- 
ralisaçao por falta, nem seja 
desnecessariamente sobrecarregada 
pelo exagero.

As indústrias que produzem em 
série mantêm grandes estoques de 
matéria-prima e pequenos estoques 
de produtos acabados e semi-aca
bados. N a produção sob enco
menda, há necessidade de estocar 
menos matéria-prima e mais produ
tos acabados e semi-acabados.

Devido aos problemas e à de
m ora das importações, os materiais 
comprados no exterior são quase 
sempre estocados em volume supe
rior aos nacionais.

A fixação dos limites de estoca- 
gem depende também do capital 
necessário para financiar o investi
mento, da disponibilidade de capi
tal, do arranjo físico e do trans
porte interno e, fundamentalmente, 
do tipo de produto e do método de 
fabricação escolhido.

Como os PCP, há também siste
mas de controle de estoques sim
ples, que podem ser operados men
talmente, e outros ainda, mais 
sofisticados, que exigem controle 
eletrônico.

A quantidade que supre o esto
que com custos mínimos de com 
pra e de estocagem é o chamado 
‘lote econômico”. Nos sistemas 

comuns, a nova encomenda (pe
dido de material —  quando é com 
prado fora; ordem de fabricação — 
quando é produzido na própria in
dústria) e feita todas as vezes 
que o estoque cai abaixo do limite 
determinado. São sistemas que

ARRANJO FISICO DE UMA INDÚSTRIA MECÂNICA
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A escolha ao local e do layout' adequados 6 importante para minimizar os custos e maximizar a produção.

utilizam um ponto de pedidos.
Abaixo desse ponto, o estoque 

não satisfaz mas não chega a com
prometer a produção, até chegar ao 
ponto de aviso de emergência, o 
nível crítico.

Os materiais de alto valor unitá
rio, que representam uma pequena 
parte do estoque em termos quanti
tativos, devem ser rigorosamente 
controlados.

Os materiais de baixo valor uni
tário são estocados em grande 
quantidade, sem que seja necessá
rio um controle muito rígido. Há 
ainda os materiais intermediários, 
cujos estoques não são grandes 
nem pequenos demais.

Esse tipo de classificação para o 
controle de estoques economiza 
pessoal e torna-o mais eficiente, 
pois os pontos críticos podem ser 
tratados com atenção redobrada.

Modernização nas empresas

A teoria dos sistemas, introdu
zida pela engenharia de produção 
em grandes empresas, procura inte
grar os vários departamentos da 
administração da produção. A inte
gração visa a mostrar a todos os 
departamentos quais são os objeti
vos da empresa e de que maneira 
cada departamento participa na 
realização deles. Os objetivos da 
empresa (sistema inserido em um 
sistema global) são traduzidos em 
termos de objetivos do departa
mento (subsistema inserido no sis
tema). A medida que os objetivos 
da empresa se modificam, sao ime
diatamente acompanhados por to
dos os departamentos.

A pesquisa operacional e a utili
zação de computadores eletrônicos 
são outros elementos de moderni
zação industrial. Numerosas téc
nicas novas aperfeiçoam os índices 
alcançados pelos diferentes siste
mas: técnicas de planejamento e 
acompanhamento de execução de 
trabalhos; técnicas de otimização, 
como programação linear, progra
mação dinâmica e teoria de filas; 
técnicas para estudo de sistemas 
complexos, como a simulação de 
sistemas.

Administração da produção

Para operar o sistema produtivo 
da empresa, a administração é divi
dida por diversos outros departa
mentos, além da engenharia de pro
dução.

A engenharia do produto projeta 
novos produtos e introduz modifi
cações nos produtos em fabricação. 
Desenvolve seu trabalho em es
treita colaboração como o setor de 
marketing, para atender às exigên
cias do mercado, mas atentando 
sempre para as possibilidades da 
empresa.

0  planejamento e controle de 
produção e estoques garantem a fa- 
bricaçao dos produtos em quanti
dades e prazos necessários para 
atender aos pedidos, ou para  man
ter os estoques nos níveis determi
nados pela política de produção.

A produção é o departamento 
que efetivamente produz. Consti
tuído de operários e seus chefes di 
retos (mestres e supervisores), rea
liza seu trabalho de acordo com as 
especificações da engenharia do
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O controle de qualidade garante que o produto seguirá as especificações.

produto, com os métodos desenvol
vidos pela engenharia de produção 
e os programas de quantidades e 
prazos contidos no PCP.

Custo industrial é o departa
mento que examina os custos de fa
bricação. Normalmente, são esta
belecidos custos-padrões para os 
produtos e materiais, que sao com 
parados com os custos efetivos. As 
diferenças entre os dois servem de 
orientação para as decisões admi
nistrativas.

O departamento de compras tem 
por função selecionar os fornecedo
res que vendam pelo menor preço, 
nas melhores condições de paga
mento, e entreguem os materiais 
dentro do prazo estipulado.

A manutenção encarrega-se de 
conservar em bom estado todo o 
equipamento, os edifícios, as insta
lações e os serviços de água, es-

foto, energia elétrica, vapor, etc. 
rogramas de manutençao orien

tam o trabalho do departamento.

principalmente no que diz respeito 
a manutenção preventiva (substi
tuição sistemática das peças sujei
tas a desgaste). Há casos em que a 
manutenção de emergência se torna 
necessária, entrando em ação sem 
obedecer a plano algum.

O controle de qualidade fiscaliza 
e garante a fabricação segundo as 
características especificadas no 
projeto.

Em algumas empresas, o depar
tamento de controle de qualidade 
não existe (os defeitos, no caso, só 
são notados pelas reclamações dos 
clientes); em outras, o controle de 
qualidade começa na fase de pro
jeto  do produto e acompanha todas 
as etapas do processo de produção.

VEJA TAM BÉM : Fábrica; Indus
trial, Engenharia; Manutenção; 
Mercadologia; Qualidade, Con
trole de; Relações Industriais.

program a
inicial

a lte ra çõ e s
e x te rn a s

ò
d is to rç õ e s
internas"

program a
corrig ido

FÁBRICA
produção
real O

CONTROLE: 
m edida da 

produção

No planejamento a curto prazo, programa-se o trabalho em todas as fases.

Geralmente, o plano inicial passa por revisões devido a tatores externos 
como novos pedidos, falta de matéria-prima, etc. Numa grande empresa, 
isso exige o uso de métodos modernos dados pela teoria dos sistemas.

M a n t é m -s e  u m  e s t o q u e  e  a  p r o d u ç ã o  p r o s s e g u e ,  s e m  p a r a d a s  o u  s o b r e c a r g a s .E s s a  p r o g r a m a ç ã o  e n v o l v e  m in u c i o s a m e n t e  c a d a  p e s s o a  e  e q u i p a m e n t o .
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Produção, 
Setores de

A economia* de uma sociedade 
pode ser considerada sob múltiplos 
aspectos. Por essa razão, recebe 
numerosas classificações quanto às 
formas de produção, estrutura só- 
cio-econômica, características da 
técnica produtiva empregada, tipo 
de bem ou serviço realizado, etc.

Tais classificações são utilizadas 
em análises relativas à interpreta
ção do desenvolvimento econô
mico, revelando às vezes o enfoque 
teórico e o sentido ideológico de 
que esses estudos são impregnados.

Uma das divisões mais correntes 
no pensamento econômico é a que 
formula a existência de três setores 
no aparelho econômico (idéia origi
nalmente desenvolvida por Colin 
Clark). Assim, distingue-se o setor 
primário, representado pelas ativi 
dades agrícolas, extrativas vegetais 
e de criação animal. Nele, a ação 
dos recursos naturais impõe-se de 
forma mais direta e indispensável.

O setor secundário compõe-se 
das atividades produtoras de bens 
físicos, através da transformação 
efetuada pelo trabalho humano, 
com o auxílio de máquinas (a in
dústria), e ainda pela atividade ex- 
trativa mineral. Embora esta úl
tim a seja o resultado da existênciã 
de jazidas em estado natural, sua 
produção independe (ao contrário 
do que acontece no setor primário) 
de fatores climáticos circunstan
ciais, bem como da existência de 
um ciclo periódico.

O setor terciário abrange toda 
atividade que não estiver incluída 
nas anteriores: aquelas que não im
plicam a produção de bens mate
riais, mas apenas seu manejo. Por 
tanto, a produção do terciário é 
somente de serviços.

Desenvolver a qualquer preço

A importância relativa dos di
versos setores no produto total da 
economia é bastante variável. Entre 
outros fatores, reflete o grau de de
senvolvimento econômico alcan
çado, a especialização do país den
tro da divisão internacional de 
trabalho e o próprio regime políti- 
co-econômico.

Assim, é possível observar que, 
nas economias subdesenvolvidas, 
há forte predomínio das atividades 
primárias e um precário desenvol
vimento das secundárias. Nas eco
nomias maduras, a agricultura e a 
extração vegetai têm menor impor
tância diante da indústria é dos ser
viços, tanto em termos da renda ge
rada por cada setor, como da 
mão-de-obra empregada. Admi
te-se, em geral, que para desenvol
ver países atrasados é preciso 
acima de tudo industrializá-los.

A política que melhor expressa a 
identificação de desenvolvimento 
com industrialização é a que pro
move a substituição de importa
ções. Alguns países que tradicio
nalmente exportam produtos 
agrícolas, apresentando baixo nível

de renda, predomínio de atividades 
primárias e outras decorrências do 
subdesenvolvimento, têm condu
zido uma política cambial e alfan
degária para criar obstáculos à im
portação de certos produtos indus
triais, na medida em que se possa 
fabricá-los internamente.

A existência de um terciário al
tamente empregador levou muitos 
sociólogos e economistas à tese da 
“ inchação do terciário” — um ter
ciário importante no mercado de 
trabalho deveria pressupor setores

firimário e secundário produzindo 
òrtes excedentes: alto nível de ca

pitalização, alta produtividade e 
certo avanço das forças produtivas 
(o que não ocorre nas economias 
subdesenvolvidas). Por essa razão, 
tais análises consideram o cresci
mento do terciário como “incha
ção”, “precocidade”, pois supõe-se 
que grande número dos que pres
tam  esses serviços (sobretudo ven
dedores de rua, engraxates, carre
gadores, biscateiros) desenvolve 
atividade supérflua, isto é, são “de
sempregados disfarçados”.

Entretanto, diante da enorme 
abrangência do terciário, alguns de 
seus ramos (transportes, comunica
ções, educação, saúde) tendem for
çosamente a dilatar sua importân
cia relativa, ao longo do processo 
de desenvolvimento. Ao analisar o 
setor como um todo, esse fator 
pode estar encoberto.

Aprofundando as análises

A divisão em três setores reve- 
la-se útil para a análise do funcio
namento concreto de um aparelho 
produtivo. No entanto, é limitada 
para a compreensão de toda a dinâ
mica do funcionamento da econo
mia, enquanto pertencente a um 
complexo sócio-econômico. Mes
mo no que diz respeito a seu sen
tido descritivo (principalmente no 
terciário), a análise econômica pas
sou a exigir constantemente maior 
aprofundamento.

Trabalhos realizados no Brasil 
utilizam uma classificação mais 
discriminada e um pouco diferente 
daquela empregada por Colin 
Clark, sobretudo em estudos relati
vos ao fator emprego. Nessa abor
dagem, o secundário não seria 
composto apenas pelas indústrias 
de transformação, extração mine
ral, construção e serviço público 
— gás, energia e saneamento — , 
mas também incluiria serviços de 
reparação, que normalmente inte
gram o terciário. Tais serviços en
globam ainda as pequenas oficinas 
de reparos (automoveis, encana
mento, e outros), por seu sentido 
transformador e de reposição de 
bens físicos, tal como a indústria.

O terciário viria discriminado 
por: serviços de produção, como o 
transporte e a comunicação, o co
mércio em geral, os serviços finan
ceiros de seguro, etc.; de consumo 
individual, como os serviços pes
soais, de profissionais liberais; e_de 
consumo coletivo, como educação, 
saúde, previdência social e a pró
pria administração pública.

Os cálculos de renda interna 
apresentados pela Fundação Getú- 
lio Vargas (desde 1947) seguem o 
esquema clássico de três setores.

Para essa instituição, o terciárioA s  a tiv id a d e s  q u e  não im p lic a m  p ro d u ção  d e  b en s c o m p õ e m  o te rc iá rio .
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Alguns setores procuram sobretudo exportar produtos industrializados.

subdivide-se em comércio, interme
diário financeiro, transportes^ co
municações, governo, alugueis e 
outros serviços. E o secundário en
globa indústrias extrativas mine
rais, de transformação, serviços in
dustriais de utilidade pública e 
indústria de construção civil.

Através de estatísticas, eviden
ciou-se a decrescente participação 
relativa do setor primário na gera
ção da renda interna do Brasil. O 
terciário mantém-se como o maior 
gerador de rendas, convertidas em 
salários, lucros, aluguéis, juros, etc. 
Por sua vez, o secundário ultrapas
sou a agricultura nop ro cesso  de 
desenvolvimento econômico (dados 
do período 1947/1970).

Apesar disso, o setor agrícola 
continua a ser o que mais emprega 
mão-de-obra (cerca de 40%), o que 
indica sua baixa produtividade.

Os censos econômicos —  indus
trial, agropecuário e de serviços — 
e demográficos preparados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística) constituem ou
tra fonte de dados para a análise 
setorial da economia.

As disparidades

Além da espécie de bem ou ser
viço produzido, a análise setorial 
preocupa-se com os fatores de pro
dução dentro de cada atividade.

Assim, se o setor primário é en
carado sob o ângulo em que os di
versos fatores produtivos entram, 
para a composição do produto — 
proporção relativa de trabalho, ca
pital e recursos naturais — , verifi
ca-se que, nas economias conside
radas atrasadas, a agricultura 
emprega mão-de-obra e terras em 
larga escala, em detrimento do fa
tor capital. Em contrapartida, as 
economias desenvolvidas possuem 
uma agricultura altamente capitali
zada, dispondo de máquinas agrí
colas, insumos modernos (fertili
zantes e inseticidas) e tecnologia 
avançada, o que acarreta uma alta 
produtividade.

No setor secundário, a indústria 
de transformação tende a utilizar 
grande quantidade de capital por

homem ocupado, ao passo que a de 
construção civil, em países consi
derados pouco desenvolvidos, 
ainda emprega técnicas semi-arte- 
sanais, com parcos recursos de ca
pital por trabalhador.

No setor de serviços, por sua 
vez, coexistem atividades intensi
vas de capital e intensivas de traba
lho, tendo em vista a acentuada he
terogeneidade. Estão no primeiro 
caso as empresas de serviços de 
computação, comunicações e 
transportes, ao passo que outras 
são baseadas quase exclusivamente 
no trabalho humano — emprega
das domésticas, lavadores de carro, 
ambulantes e outros.

Outra classificação

Há outra escola de economistas 
que objetiva analisar as relações 
existentes entre a repartição da 
renda (salários, lucros, renda da 
terra), a estrutura do dispêndio 
(consumo e poupança) e a acumu
lação do capital.

Essa corrente identifica na eco
nomia outros três setores que per
tenceriam aos chamados “departa
mentos” : o departamento de 
produção de bens de capital, cujo 
objetivo é fornecer os equipamen
tos destinados a manter e aumentar 
a produção de outros setores; o de
partamento de produção de bens de 
consumo generalizado (ligado à de
m anda dos trabalhadores) e o de
partamento de produção de bens de 
consumo de luxo (relacionado à 
procura dos proprietários de capi
tal e recursos naturais). Através 
dessa classificação, pode-se anali
sar como as alterações na reparti
ção afetam o dispêndio, e como 
este, por sua vez, pode influir sobre 
a produção, na medida em que a 
poupança é investida, em diferentes 
proporções, em cada um dos depar
tamentos.

VEJA TAM BÉM : Agricultura; 
Desenvolvimento Econômico e So
cial; Economia; Indústria; Mão-de- 
obra; Serviços Públicos.

O "desemprego disfarçado" provém do crescimento irregular do terciário.

Para certos economistas, a produção de bens de consumo constitui um setor.

A  criaçao  de ben s d e  c a p ita l fo rn e c e  os e q u ip a m e n to s .
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Em economia*, produto é o re
sultado da atividade de uma socie
dade. Pode referir-se a um país 
(produto nacional) ou a uma região 
(produto regional). Também é ava
liado, às vezes, o produto mundial 
e o de continentes ou conjunto de 
países (produto latino-americano, 
produto do Mercado Comum Eu
ropeu, etc.). O conceito é usado 
ainda em relação a setores de pro
dução*: produto agrícola, produto 
industrial, atividades terciárias. Em 
mercadologia, o termo adquire um 
sentido diverso: é tudo o que uma 
empresa* produz e vende, in
cluindo bens materiais e serviços.

Há divergência entre os econo
mistas quanto aos tipos de ativida
des que devem ser incluídos na de
terminação do produto nacional 
(em sentido geral, abrangendo to
das as atividades produtivas). Mas 
a maioria concorda que as ativida
des que produzem bens* materiais 
(agropecuária, indústrias extrativas 
e de transformação) e os serviços 
de transporte participam do pro
duto. Quanto aos demais serviços, 
há discordâncias: as nações de eco
nomia centralmente planejada não 
os computam no produto, por con- 
siderá-los meras atividades auxilia
res da produção e distribuição; os 
demais países incluem quase todos 
os serviços, mas há dúvidas em re
lação a alguns deles.

Uma dessas objeções refere-se 
ao “serviço” proporcionado pelas 
edificações. O valor desse serviço é 
medido pelo montante dos aluguéis 
e, mesmo quando o imóvel é de 
propriedade do usuário, inclui-se 
no produto esse valor (estimativa 
do “ aluguel” que normalmente se
ria pago, como se o dono pagasse 
a si mesmo). Mas não se computam 
os “serviços” dos demais bens de 
consumo duráveis, como automó
veis ou geladeiras. Essa posição é 
encampada pelas normas interna
cionais da Organização das Na
ções Unidas, que identificam as 
edificações como “bens de capital” 
e consideram sua construção (in
clusive a de moradias) como ativi
dade de investimento*, e não como 
de produção de bens de consumo (o 
que de fato são, pelo menos as 
construções residenciais).

A inclusão ou não dos serviços 
domésticos remunerados no pro
duto é outro motivo de divergên
cias. É norma geral excluir do pro
duto os serviços que o consumidor 
presta a si mesmo (higiene pessoal, 
compras, estudo, etc.), assim como 
os serviços não remunerados que 
membros do mesmo domicilio 
prestam uns aos outros. Isso leva a 
não incluir o trabalho das donas- 
de-casa e o dos estudantes, mas o 
dos empregados domésticos remu
nerados é incluído, embora a remu
neração não o torne diferente do 
prestado pelas donas-de-casa.

Significado do produto

Também há ambigüidades na
apuração do sentido do produto.

De modo geral, admite-se que o 
crescimento do produto deve refle
tir um aumento do bem-estar da 
população, mas nem sempre isso 
acontece. Para comprovar essa 
conclusão, é preciso verificar quais 
as partes do produto que cresce
ram. Um país que entra em guerra, 
por exemplo, geralmente tem um 
ibrte aumento de seu produto — a 
mobilização bélica aumenta a pro
dução de armamentos e de serviços 
de segurança —  mas é duvidoso 
que isso reflita um aumento de 
bem-estar. Também servem como 
exemplo as atividades que corrigem 
efeitos negativos de outras: se um 
país passa a dedicar recursos pon
deráveis para combater a poluição 
da atmosfera e dos cursos de água, 
seu produto aumenta na mesma 
medida. No caso, tanto a atividade
que polui como a que despolui in

crementam o produto: se fossem 
adotadas medidas preventivas que 
evitassem a poluição, o produto se
ria menor, embora o resultado útil 
fosse o mesmo.

Há uma tese relativamente gene
ralizada de que o produto é uma 
medida da atividade econômica, 
cujo sentido só pode ser apreendido 
quando combinado com outras in
formações.

Uma dessas informações é a par
ticipação dos não residentes no 
produto, que se observa compa
rando o produto interno (inclui 
toda a produção realizada na área 
territorial da nação ou região) e o 
produto nacional (abrange apenas 
a produção dos residentes, ex
cluindo os rendimentos remetidos 
ao exterior e incluindo os rendi
mentos dos residentes recebidos do
ex te rio r) . N u m  p a ís  que  e x p o r ta  ca-

pitai*, o produto nacional costuma 
ser maior que o produto interno. O 
contrário ocorre com países que 
importam capital: eles apresentam 
um produto interno em geral maior 
do que o produto nacional, mas só 
este representa de fato a produção 
apropriada pela população resi
dente.

Outra informação importante a 
ser combinada com o produto 
bruto é o produto (ou renda) per 
capita, obtido através da divisão do 
total do produto nacional pelo nú
mero de habitantes. Embora am
plamente usado como indicador do 
desenvolvimento, o produto per ca
p ita  não passa de uma média, que 
nada revela sobre a repartição do 
produto entre a população (e, por
tanto, sobre o bem-estar desta). Em 
1970, por exemplo, o Brasil tinha 
um produto per capita de 450 dóla
res, mas o censo realizado no 
mesmo ano revelou que 80% da po
pulação tinha renda inferior a essa 
média. Por isso, o produto global 
e o produto per capita servem me
lhor como indicadores de desenvol
vimento quando combinados com 
o perfil da repartição da renda* e 
outros indicadores_ de bem-estar 
(educação, nutrição, habitação, 
etc.). Apesar dessas restrições, a 
computação do produto fornece 
um dado valioso que permite obser
var o desempenho das economias 
nacionais ou regionais, desde que 
não se atribua a ele um peso infor
mativo maior do que o que real
mente possui.

Produto em mercadologia

Em termos mercadológicos, o 
produto é um complexo que en
volve bens materiais com certas ca
racterísticas de construção, aparên
cia, desempenho, embalagem*, 
p ra z o  de  e n treg a , serv iço  de a ss is-

econômico de todas as atividades socialmente úteis de um país, continente ou região.
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A mobilização bélica pode provocar um acréscimo no produto nacional. Desenvolver um pais significa integrar seus habitantes no produto.

Serviços de utilidade pública refletem-se no bem-estar social.

tência (para utilização e manuten
ção) e preço*.

Esse complexo vai constituir, 
juntamente com os de promoção e 
distribuição, o complexo mercado
lógico da empresa — um conjunto 
de recursos usados para agir sobre 
o mercado segundo determinados 
objetivos. A determinação do pro
duto ou linha de produtos acaba 
envolvendo direta ou diretamente 
todas as seções da empresa, pois as 
características" deles vão determi
nar em grande parte as vantagens 
sobre a concorrência.

Uma das principais característi
cas de um produto é seu preço de 
venda, que determina ou condi
ciona as demais. O preço influencia 
especialmente a demanda, que nor
malmente varia de modo inversa
mente proporcional (quanto mais o 
preço se eleva, mais diminui a de
manda). Mesmo as características 
físicas de construção e desempenho 
e o nível de qualidade participam 
do estabelecimento do preço de 
venda, pois determinam grande 
parte dos custos* industriais. Sem
pre é possível, exceto por limita
ções tecnológicas, desenvolver um 
produto capaz de atender à necessi
dade do mercado, mas é importante 
que o preço de venda seja compatí
vel com as possibilidades desse 
mercado e com os preços dos pro
dutos concorrentes ou substitutos.

A importância relativa das di
versas características do produto 
varia conforme sua natureza e a do 
mercado consumidor. Por exemplo, 
em produtos destinados ao con
sumo individual (bens de con
sumo), a aparência, a embalagem e 
o acabamento assumem importân
cia relativa muito maior que em 
produtos destinados a consumido
res industriais (bens de capital ou 
de produção), como as máquinas e 
equipamentos. Nestes, o desempe

nho, a qualidade do projeto e da 
construção e as despesas de opera
ção e manutenção são fundamen 
tais, enquanto o aspecto tem im-

Çjrtância relativa muito pequena, 
ambém há produtos em que o 

preço tem importância pequena, 
diante dos benefícios obtidos com 
sua utilização, ou de seu caráter in
dispensável: é o caso de investi
mentos governamentais necessários 
ao desenvolvimento da economia 
ou à segurança e bem-estar dos ha
bitantes; ou de produtos vitais para 
o funcionamento da empresa (água, 
energia elétrica, etc.). E há o caso 
de produtos em que o preço ele
vado é essencial a própria m anu
tenção do mercado: são os produ
tos de luxo que garantem aos 
compradores certa exclusividade e 
servem também como “indicadores 
de status

Desenvolvimento

Para que um produto obtenha 
sucesso, seu desenvolvimento deve 
atender a uma necessidade ex
pressa ou latente do mercado (e 
portanto ter determinadas carac
terísticas físicas, de preço e assis
tência) e mobilizar ao máximo 
possível os recursos da empresa, 
que correspondem a vantagem em 
relação à concorrência (capacidade 
financeira, matérias-primas, recur
sos de fabricação, patentes, ima
gem junto ao público, experiência, 
pessoal especializado).

Ë importante a realização de 
uma pesquisa de mercado que pro
cure descobrir necessidades reais 
ou latentes ainda não atendidas por 
nenhum produto, ou atendidas de 
maneira insatisfatória. A pesquisa 
de novos materiais ou novos méto
dos de fabricação pode permitir 
baixar o custo do produto ou mu
dar características de produtos
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Produtos destinados à indústria exigem bom desempenho. Para os bens de consumo, a aparência é fundamental.

Professor

existentes, criando novas aplica
ções para eles.

Para desenvolver um produto, 
costuma-se partir de uma grande 
quantidade de idéias, que vão 
sendo progressivamente abandona
das, ate que se chegue a um número 
de alternativas cujo projeto é reali
zado. Dos projetos feitos, esco
lhem-se os que parecem mais con
venientes e constroem-se protótipos 
ou modelos, que são testados de 
forma a simular o mais precisa
mente possível as condições de uti
lização futura. Paralelamente, estu- 
dam-se todos os problemas 
relacionados ao processo de fabri
cação, de forma a obter o menor 
custo possível na escala de produ
ção prevista, e segundo o preço de 
venda pretendido. Por isso o desen
volvimento do produto e o do pro
cesso são simultâneos e altamente 
interdependentes. Quando ambos 
atingem a forma definitiva e aceita, 
o produto é lançado no mercado.

O lançamento pode ser feito em 
escala normal de produção, mas 
em muitos casos é conveniente fa
zer um pré-lançamento —  que 
equivale a um teste definitivo em 
pequena escala — , numa região 
geográfica restrita, ou para uma 
clientela escolhida. Conforme o re
sultado do pré-lançamento, o pro
duto é lançado em escala normal 
ou retirado do mercado.

Ciclo de vida

Produtos lançados com sucesso 
geralmente apresentam um ciclo de 
vida caracterizado pelas fases de 
introdução, crescimento, m aturi
dade e declínio. A cada uma delas 
correspondem determinados pro
blemas administrativos e de lucrati
vidade. Na introdução, ainda há 
grande ênfase nos estudos de enge
nharia industrial*, para aperfeiçoa
mento e correção de eventuais de
feitos, ' sem haver modificações 
apreciáveis nas características ge
rais. No crescimento, desenvolve-se 
um esforço para conquista de mer
cado e há grande elevação de lu
cros. Na maturidade, o esforço des

tina-se a manter a posição 
conquistada, ante o aumento de 
concorrência (característico dessa 
fase, e que tende a diminuir os lu
cros). No declínio, procura-se en
contrar novas aplicações ou fazer 
alterações substanciais no projeto, 
de modo a revitalizar o produto; se 
isso não for conseguido, ele é reti
rado de linha e substituído.

Uma empresa bem balanceada 
costuma ter uma linha de produtos 
em diversos estágios de evolução, 
para evitar oscilações violentas nas 
vendas em casos de declínio. A ne
cessidade de manter uma linha com 
essa flexibilidade aumenta com o 
desenvolvimento da tecnologia*, 
que tem feito os ciclos de vida dos 
produtos diminuírem rapidamente 
e muitos deles se tornarem obsole
tos antes mesmo da maturidade.

A administração* do produto 
consiste sobretudo em estudar o 
mercado à procura de necessidades 
insatisfeitas; desenvolver um pro

duto que atenda a essas neces
sidades, utilizando racionalmente 
os recursos disponíveis ou que a 
empresa possa conseguir; acom pa
nhar o ciclo de vida, procurando 
prolongá-lo ao máximo através de 
publicidade* e descoberta de novos 
usos, além de tentar maximizar o 
lucro*; e decidir o momento opor
tuno para retirar o produto da linha 
e substituí-lo por outro.

Dependendo do ramo de negó
cios e da empresa em particular, a 
administração dos produtos é cen
tralizada num só departamento, ou 
há um departamento especializado 
para cada produto.

VEJA TAM BÉM : Bens; Con
sumo; Contabilidade Nacional; In
dustrial, Engenharia; Mercado; 
Mercadologia; Orçamento; Padro
nização; Preço; Produção; Renda, 
Repartição da.

A história da educação*, em seu 
início, desenvolveu-se como uma 
espécie de legado cultural, de pai 
para filho. Desde as, mais remotas 
anotações de que se tem notícia, 
houve em todas as sociedades 
transmissão de conhecimentos, de 
um a geração à outra, dentro do 
âmbito familiar. Mas a maioria 
dessas sociedades foi-se tornando 
cada vez mais complexa e a educa
ção, considerada o legado cultural 
de um povo, passou aos poucos das 
mãos da família para fora dela. A 
informalidade do ensino doméstico, 
onde muitas vezes somente os fi
lhos adquiriam do pai os segredos 
de um ofício, foi gradualmente 
substituída pela universalização e 
formalização do ensino e do conhe
cimento laico. Surgiu assim a fun
ção do professor, que, com o pas
sar dos séculos, se tornaria cada 
vez mais diretamente responsável 
pela educação formal das gerações 
mais jovens.

Em quase todas as civilizações 
m arcadas por fortes traços religio
sos (como a hindu, babilónica, 
egípcia, persa, hebraica e, mais 
tarde, a cristã), os professores eram 
sacerdotes que também transmi
tiam os elementos essenciais da 
cultura local. N a Grécia aparece
ram os primeiros professores des
vinculados do ensino religioso. 
Com os sofistas* o ensino passou 
a ter normas racionais, desligan
do-se de princípios éticos e de cren
ças religiosas. Para os romanos, a 
função de professor foi valorizada 
por Constantino*, que atribuiu 
vantagens para os que ensinavam 
em nível superior; a profissão pa
rece bem delimitada com Quintili- 
ano*, que relacionou as caracte
rísticas desejáveis em um professor.

Na Idade Média, surgiram as 
primeiras escolas, subordinadas à 
Igreja Católica, repositório do en
sino europeu. Mais tarde, desenvol
veram-se também instituições de 
ensino ligadas às corporações de 
ofícios e as escolas comunais. Mas 
o professor, até então, nãojrassuía 
outros meios de informaçao além 
dos contidos nos conventos e bi
bliotecas monacais, sob a forma de 
preciosíssimos livros manuscritos, 
aos quais os alunos raramente ti
nham acesso. Ensinar era um tra
balho que dependia principalmente 
dos dons de oratória do mestre e do 
empirismo reinante na época.

As escolas normais

No Renascimento, com a inven
ção da imprensa* e com a posterior 
proliferaçao das casas editoras, os 
professores ganharam os primeiros 
manuais pedagógicos, que viriam a 
influenciar os métodos e a facilitar 
o trabalho. Com a Reforma* e sua 
tese de “educação para todos” 
(principalmente na Alemanha e In
glaterra), ensinar tornou-se tarefa 
bem mais laica, ainda que em mui
tos casos dependesse de professores 
vinculados a seitas religiosas. Tal 
foi o caso das colônias americanas,Há constantes alterações no produto, para m anter estável a dem anda.
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tanto do norte como do sul, que de 
início receberam missionários pro
testantes ou católicos, cuja tarefa 
era levar às longínguas novas ter
ras as primeiras letras e algum ver
niz da cultura ocidental, além de 
cristianizar os nativos.

A partir dessa época, começa
ram a aparecer os indícios de que 
a profissão de um educador mere
cia mais atenção e melhor preparo. 
Na Europa, nos fins do seculo 
XVII, já  existiam várias institui
ções para a formação de prófesso- 
res. Mas só no século seguinte apa
receram as chamadas “escolas 
normais”. O primeiro centro prá
tico de experimentação pedagógica 
surgiu em 1810, fundado por Jo
hann Friedrich Herbart*, em Kö
nigsberg. Inspirado pelas teorias de 
Kant*, esse centro ligava-se a um 
seminário de formação de professo
res e a uma escola primaria, com 
o intuito de experimentar e aplicar 
novos métodos. A experimentação 
e a pesquisa tornavam-se assim 
parte de uma nova visão do ensino, 
onde os professores eram vistos 
como agentes do processo de aper
feiçoamento da educação formal. A 
nova mentalidade espalhou-se logo 
e o resultado foi a melhoria de qua-

lidade na formação dada aos vários 
tipos de escolas normais.

O interesse das sociedades pela 
melhoria da formação de pessoal 
docente acabou por desenvolver 
uma nova mentalidade, na qual o 
professor passou a ter consciência 
de seu próprio papel social. Em 
1921, criou-se a Liga Internacional 
da Educação Nova, primeira asso
ciação pedagógica internacional.

Fome de mestres

O contínuo desenvolvimento das 
sociedades modernas não contava 
com o despreparo de professores 
oriundos de uma formação precá
ria, em choque com o avanço eco
nômico e industrial. Os laborató
rios de pesquisa ligados às escolas 
de nível superior preparavam técni
cos para experimentos. E a forma
ção dos professores começou a se 
ressentir de deficiências básicas. 
Apesar do esforço em busca do 
aperfeiçoamento nos métodos de 
especialização de professores de 
varios níveis, o século XX encon
trou-se diante de um grande pro
blema. Especialmente nos países do 
terceiro mundo, começou a apare
cer um deficit de pessoal conve

nientemente preparado para um en
sino eficiente, que desse conta do 
contingente cada vez maior de pes
soas que queriam aprender, nos 
mais diferentes níveis.

O censo escolar brasileiro de 
1964 revelou que, no caso do ma
gistério primário, grande parcela 
do corpo docente nao tinha sequer 
o curso primário completo. Em
1962, de 274 500 pessoas que ensi
navam no primário, somente 
156 785 tinham o curso normal, 
isto é, mais de 50% não estavam 
devidamente diplomadas. No 
mesmo ano, só 2 0 % dos professo
res de nível secundário tinham a 
formação universitária desejada.

Mas esse quadro não é exclusivo 
do Brasil. No mundo inteiro o sis
tema educacional defronta-se com 
problemas semelhantes. Isso por
que a demanda social por uma edu
cação formal quase sempre tem 
ultrapassado a capacidade ins
titucional dos países de fornece
rem a habilitação necessária a 
grande quantidade de professores. 
Esse impasse pedagógico, em geral, 
coloca as sociedades modernas 
diante de um dilema: aumentar 

uantitativamente as oportunida- 
es educacionais, com o risco de

diminuir o padrão de qualidade do 
ensino, ou manter esse padrão, be
neficiando apenas uma pequena 
elite.

A formação de professores em 
quantidade e qualidade suficientes 
para essa urgente demanda prova
velmente aparecerá como uma ne
cessidade quase tão premente como 
a de solucionar o problema da ali
mentação mundial.

Na tentativa de sanar o pro
blema, tem-se procurado melhorar 
as condições de trabalho do profes
sor e prepará-lo mais adequada
mente em seu período de formação. 
O exercício da profissão é aperfei
çoado com o chamado “treina
mento em serviço” , que permite ao 
profissional um aprimoramento de 
suas habilidades e uma atualização 
contmua. Cursos de férias, de ex
tensão universitária, seminários, 
grupos de estudos nas escolas, 
acompanhamento de trabalhos por 
técnicos ou assistentes pedagogi- 
cos, são alguns dos recursos utili
zados para que o professor não te
nha de arcar sozinho com uma 
carga que se torna cada vez mais 
complexa, à medida que aumenta a 
complexidade da sociedade mo
derna, sobretudo em relação ao

Os livros manuscritos eram a única fonte de informação dos professores.

Nas escolas de teologia, os sacerdotes cuidavam da educação religiosa.Mestre sem cartilha, o artesão transmitia seus conhecimentos à familia.
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acréscimo do acervo de conheci
mentos humanos e à ampliação dos 
meios de transmissão do conheci
mento, pela comunicação de massa.

Na década de 1960, os professo
res brasileiros representavam mais 
de 40% dentre as profissões ligadas 
a serviços sociais. E, como grupo 
profissional, tendem a aumentar. 
Atualmente, há grande preocupa
ção com o nível de formação exi
gido para o professor, na tentativa 
de sanar uma das causas da grande 
defasagem entre o tipo de ensino e 
as exigências da sociedade. No 
Brasil, a Lei 5 692, de 1971, que 
fixa as diretrizes e as bases para o 
ensino de primeiro e segundo 
graus, estabelece, no capítulo refe
rente a “professores e especialis
tas”  (Artigo 30), exigências míni
mas de formação para habilitar ao 
magistério.

R eavaliação  do  papel do 
p ro fesso r

A crescente preocupação em am
parar o trabalho do professor,

como indivíduo responsável pelo 
ensino, seja qual for seu nível e sua 
complexidade, conduziu à institui
ção de um treinamento baseado em 
técnicas de psicologia educacional, 
teorias e técnicas de aprendizagem 
e ensino, métodos de planejamento 
de currículo, planejamento do en
sino e noções de filosofia e sociolo
gia da educação.

A possiblidade de escolas sem 
professores, profetizada por muitos 
cultores de_ um futurismo ciberné 
tico e eletrônico, tem sido cada vez 
mais discutida. Muitas funções 
exercidas pelo professor seriam 
confiadas a máquinas, computado
res e sofisticados recursos audiovi
suais; seria talvez dispensável a 
presença de um ser humano res
ponsável pelo encaminhamento do 
aprendizado e pelo aproveitamento 
e avaliação do aluno.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Currículo; Educação; Escola; Uni
versidades Medievais.

N o s  p a íses  e m  d e s e n v o lv im e n to , o en s in o  em  g era l 4  p re c á rio . A  m e lh o ria  
de co n d içõ es  e c o n A m icas  e so c ia is  p o s s ib ilita  m a io r  e fic iS n c ia .

O profeta seria o veiculo de uma revelação divina. (Miniatura turca.)

Profetas

O profeta (do grego prophetes) é 
alguém supostamente capaz de pre
ver eventos futuros, o veículo de 
um a revelação de ordem divina; 
um indivíduo que, a partir de uma 
revelação pessoal, prega nova or 
dem ética, regida por uma noção 
específica de salvação religiosa. 
Por seu caráter eminentemente pes
soal —  inspirada em revelação — , 
essa nova etica apresenta um sen
tido radicalmente inovador.

Para o profeta não há outro refe
rencial que não seja a própria reve
lação: para os profetas de Israel, 
por exemplo, a principal preocupa
ção era o estado e o destino do 
povo, mas, diante da política, assu
miam uma posição critica, pautada 
por um ajustamento da conduta 
terrestre aos desígnios de Jeová.

A autoridade do profeta afir
ma-se pelo carisma*, através de

Íiráticas como vaticínios, curas, mi- 
agres. No entanto, ele não se con

funde com o mágico, pois suas rea
lizações não representam um fim 
em si, mas são apenas maneiras de 
provar a autenticidade da revela

ção e da conseqüente doutrina.
Fundador de novas religiões, ou 

renovador das já  existentes, o pro
feta reúne a sua volta grupos de se 
guidores com os quais compartilha 
um a visão do mundo abrangente, 
ou seja, expressa um sentido para 
as mais diversas manifestações de 
vida. Tal sentido é organizado de 
forma coerente e sistemática, em
bora não se fundamente em provas 
racionais, mas em valores dos 
quais decorre uma atitude prática a 
ser seguida pelos homens.

Assim, os grandes profetas do 
Antigo Testamento, como Isaías, 
Jeremias, Ezequiel e Daniel, apre
sentavam suas doutrinas, seus va
ticínios, no sentido de reorientar a 
vida dos homens para uma prática 
eminentemente ética. Já Buda* pro
curou demonstrar uma forma de 
experiência religiosa exclusiva
mente através do exemplo pessoal, 
sem enfatizar uma missão divina 
ou um dever ético de obediência. 
Maomé*, por sua vez, pregava 
como alguem que, tendo recebido 
uma revelação divina, torna-se ins
trumento da propagação da von
tade de Alá.

V E JA  T A M B É M : C a r ism a ; J u 
daísmo; Magia; Messianismo.



Profissões 127

Profissões

Em sentido original, “profissão” 
refere-se a algo que se professa e, 
portanto, a uma missão ou voca
ção. Este significado aparece niti
damente em idiomas como o ale
mão (Beruf =  “vocação”) e o 
inglês (calling =  “chamado”). Isto 
reflete a influência do protestan
tismo* e do puritanismo na profis
sionalização das ciências exatas, 
cujo objetivo, no início da Idade 
Moderna, era definido como “en
contrar o caminho de Deus”.

O significado original salienta 
apenas um aspecto das profissões 
— seu caráter desinteressado, al
truísta ou de serviço ao paciente ou 
cliente — , sem ressaltar devida
mente que elas constituem uma or- 
ganizaçao bastante específica das 
sociedades modernas, nas quais a 
expansão do ensino aumentou o 
número de novas atividades.

A __ profissionalização é uma 
questão de grau, variável entre dife
rentes ocupações: profissões esta
belecidas podem desprofissionali- 
zar-se, enquanto outras adquirem 
status. As faculdades e escolas es
pecializadas quase sempre são um 
passo da aquisição de status, mas 
não podem ser confundidas com a 
profissão.

Conhecimento, autocontrole 
e recompensas

Em determinado país e período 
histórico, uma profissão pode ou 
não possuir algumas características 
básicas: um corpo de conhecimen
tos amplamente desenvolvido, ge
neralizado e sistemático; dedicaçao 
prioritária ao interesse coletivo 
(uma atividade de certo modo al
truísta e desinteressada); autocon
trole (comportamento profissional 
controlado por códigos de ética e 
associações formadas pelos pró
prios praticantes da atividade); e 
um sistema de recompensas (in
cluindo um nível adequado de re
muneração), cuja funçao principal 
é simbolizar o bom desempenho, a 
competência especializada e a 
autonomia.

O corpo organizado e sistemá
tico de conhecimentos não significa 
necessariamente conhecimento 
científico: o nível profissional é re
conhecido em inúmeros campos, 
entre eles os de ciências físicas e 
biológicas, direito, arte, literatura, 
teologia, economia e finanças, cujo 
embasamento científico não tem 
uniformemente o mesmo rigor e 
sistematização.

Toda nova ocupação ou ativi
dade em vias de se profissionalizar 
afirma-se pelo caráter específico do 
conhecimento em que se baseia e 
pela instituição de cursos especiali
zados, geralmente ministrados em 
universidades.

Existem significativas variações 
entre países quanto ao grau de ins
trução superior para se considerar 
determinada atividade como profis
sional. Nos Estados Unidos, por
exemplo, não se exigia título para
a advocacia durante o século XIX.

Segundo os valores da Idade Média, o ferreiro (à esquerda) era só um ferreiro: o médico, um profissional.

Originalmente o termo "profissão" tinha o sentido de "vocação".

A prática dessa atividade era consi
derada um direito de qualquer cida
dão, bastando-lhe para isso conhe
cer as leis. E a designação de 
engenheiro, em pleno século XX, 
não requer necessariamente a posse 
de um diploma em nível de bacha
relato.

Também varia a flexibilidade ou 
rigidez do sistema político-admi- 
nistrativo e universitário na criação 
de cursos ou faculdades (o que im 
plica o reconhecimento do status 
profissional da nova ocupação). Na 
Europa, entre 1910 e 1935, o sis
tema de educação superior não se 
adaptou às mudanças que se pro
cessavam na estrutura econômica e 
no panorama intelectual e cientí
fico; enquanto se multiplicavam as 
chamadas “ocupações de serviço” 
(o setor terciário), especialmente 
comunicações e ciências econômi
cas e sociais, as universidades man
tiveram-se quase totalmente volta
das para os três campos tradicio
nais: direito, medicina e formação 
de professores secundários. Os di
versos ramos das ciências sociais, 
a psicologia, a educação (como dis
ciplina autônoma) e toda as novas 
especializações científicas e tecno
lógicas permaneceram sub-repre- 
sentadas no conjunto.

Profissionalização e 
desenvolvimento

Assim como se fala em socieda
des industriais, urbanas, de massa, 
etc., também se torna possível de- 
signá-las como sociedades profis
sionais.

Aumenta extraordinariam ente^ 
número de pessoas com formação 
(conhecimentos) e em regime de 
trabalho (autonomia) caracteristi
camente profissionais. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, entre 1900 e 
1964, a categoria definida como de 
profissionais e técnicos aumentou, 
em números absolutos, de 
I 234 000 para 8  550 000. E o nú
m ero  de en g en h e iro s  c resceu  de
37 540, em 1900, para 871 582, em
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1960. Em 1900 havia treze enge
nheiros para cada 1 0  0 0 0  operá
rios; em 1960, a cifra elevou-se 
para 128.

Ao mesmo tempo, aumenta in
cessantemente o numero de ocupa
ções reconhecidas como profissoes. 
A simplicidade do panorama pós- 
medieval, onde a medicina e as car
reiras jurídica e eclesiástica mono
polizavam o status profissional, 
cedeu lugar a uma estrutura extre
mamente diferenciada, com cente
nas de ocupações, entre elas a enge
nharia. Esta, como arte, surgiu na 
Antiguidade (o primeiro enge
nheiro civil da história teria sido 
Eupalino* de Megara, que no ano 
600 a. C. construiu um aqueduto 
na ilha grega de Samos); mas como

Í>rofissão organizada ela se estabe- 
eceria somente no final do século 

XVIII, conquistando progressivo 
prestígio. Atualmente existem di
versas ocupações profissionaliza
das ou profissões novas (biblioteco
nomia, enfermagem, farm ácia e 
contabilidade, entre outras), que 
constituem típico produto de úm 
crescente processo ae diferenciação.

O desenvolvimento, organização 
e aplicação de conhecimentos — 
que freqüentemente é imaginado 
como um processo simples e auto
mático, dependendo apenas de cu
riosidade e talento — , acha-se as
sociado às profissões, desde o 
aspecto psicológico da motivação 
para se seguir uma carreira ate o 
controle dos conhecimentos pela 
sociedade. Todas as profissões — 
inclusive medicina, engenharia e di
reito —  afastam-se cada vez mais 
da tradicional imagem de ocupação 
liberal ou “por conta própria” ; 
acompanham as tendências gerais 
da economia e das estruturas políti- 
co-administrativas modernas, vin- 
cul ando-se a grandes organizações 
burocráticas. Dessa forma, a auto
nomia do trabalho profissional tor
nou-se por demais problemática, 
redefinindo-se no contexto dessas 
organizações.

A importância numérica e social 
das profissões depende não so
mente do estágio de desenvolvi

mento econômico como também 
das condições políticas em que ele 
se processa. Nos Estados Unidos e 
em países fortemente influenciados 
pelo modelo norte-americano, é 
significativa a parcela da popula- 
çao que tem acesso à instrução de 
nível universitário ou profissional; 
manifesta-se acentuada tendência à 
diferenciação, criando-se constan
temente novas especialidades, com 
ênfase na ciência e na tecnologia 
(verifica-se elevada proporção de 
estudantes de ciências naturais, 
agronomia e engenharia).

Na Europa, e sobretudo nos paí
ses subdesenvolvidos que passaram 
por um período de colonização eu
ropéia, observa-se pequena parcela 
da população com instrução uni- 
versitaria; acentuada rigidez, que 
inibe o surgimento de novas espe
cialidades; e baixa proporção de 
matrículas em ciência e tecnologia, 
diante do predomínio de ramos tra
dicionais, como medicina e direito. 
Essas tendências, porém, modifi
cam-se rapidamente. No Brasil, por 
exemplo, a influência norte-ameri- 
cana alterou o quadro; a área de 
ciência e tecnologia, que represen
tava cerca de 1 1 % das conclusões 
de curso em 1958, ultrapassou os 
2 0 % dez anos depois.

Na União Soviética e nos países 
socialistas, tal como nos Estados 
Unidos, uma parcela bastante am
pla da população tem acesso à edu
cação ae nível superior; mas, como 
na Europa, existe uma tendência 
menos flexível para o reconheci
mento de novas especialidades. Ao 
mesmo tempo, a enfase científico- 
tecnológica é sensivelmente mais 
acentuada do que nos Estados Uni
dos e na Europa. Em 1958, as fa
culdades de ciência e tecnologia en
globavam aproximadamente 40% 
das matrículas na URSS; 42% na 
Tchecoslováquia; 50% na Bulgá
ria; 40% na Hungria; e chegando 
a 54% na Polônia.

VEJA TAM BÉM ; Mão-de-obra; 
Trabalho, Força de. Unidas, as empregadas domésticas lutam pela obtenção de seus direitos.
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Numa agência, podem conseguir trabalho, mas não a profissionalização. Com a crescente especialização, aumenta o número de escolas profissionais.
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O programa indica o conjunto de operações que o computador deve cumprir.

Programação

Em cibernética*, o ato de pro
gramar está intimamente relacio
nado ao computador. Significa in
formar à máquina as instruções a 
serem obedecidas e a ordem a ser 
seguida para que, no final, determi
nado objetivo tenha sido atingido 
(por exemplo: calcular e emitir o 
Imposto de Renda de um contri
buinte).

A comunicação com o computa
dor (programação) é feita utilizan- 
do-se um conjunto de símbolos 
sintaticamente ligados (uma 
linguagem que a própria máquina 
“traduz” para uma codificação in
terna).

Historicamente, as linguagens de 
programação evoluíram de “ lin- 
guagem-de-máquina” , na década 
de 50, para as atuais linguagens de 
“alto-nível” (ALGOL, FO R 
TRAN, COBOL). Na década de 
60, tomou corpo a idéia de se cons
truir linguagens voltadas ao usuá
rio, que, sem ser um programador 
nem conhecer computador, conse
gue utilizá-lo na solução de seu

{iroblema. Exemplos disso são as 
inguagens de programação para 

cálculo de estruturas — o 
STRESS, o ICES —  e, mais recen
temente, linguagens destinadas a 
administradores de dados —  tipo 
QUERY —  usadas na geração de 
novos relatórios sem a necessidade 
de um programador.

Programação linear

Chama-se “programação linear” 
o algoritmo utilizado para manipu
lar uma classe de problemas que 
podem ter um conjunto de solu
ções. Essa classe de problemas é 
caracterizada por uma relação li
near entre as variáveis que a com
põem e pela existência de uma fun
ção linear (como custo ou lucro), 
que deverá ser otimizada. A opera
ção seguinte será a de selecionar a 
solução mais econômica do con
junto de respostas possíveis. Apli
ca-se a solução desses problemas, 
por exemplo, para determinar um 
ponto ótimo na distribuição das 
cargas de uma rede de transporte; 
numa indústria, no cálculo dos re
cursos de produção, para a lucrati
vidade máxima.

A programação linear por meio 
de computadores manipula milha
res de variáveis, sem que seja ne
cessária uma explicitaçao de todas 
as funções matemáticas que as en
volvem. É possível construir um 
modelo matemático com a progra
mação linear; a operação do com
putador sobre esse modelo poderá 
conduzir à solução desejada. Pela 
escolha adequada das constantes 
consegue-se simular uma variedade 
de condições e obter-se a solução 
ótim a para cada uma.

Existem também programações 
não lineares para computadores, 
nas quais a variável tem expoentes 
diferentes de um. Tais programas 
são entretanto submetidos a seve
ras restrições, impostas no número 
de variáveis, que constituem mais

um a curiosidade matemática do 
que uma ferramenta utilizável 
numa indústria.

A noção de problema

A cibernética interessa-se pela 
programação de sistemas adaptati- 
vos, onde um conjunto de instru
ções iniciais pode ser flexível a 
ponto de ser modificado pelo resul
tado da ação produzida pelo pró
prio conjunto inicial. Esses progra
mas podem ser comparados ao 
programa genético de um animal,, 
que delimita feixes de possibilidade 
mais ou menos flexíveis, podendo 
até certo ponto modificar-se pelo 
aprendizado ou pela interação do 
animal com o meio ambiente.

Um problema existe quando 
uma pessoa, um organismo ou um 
sistema enfrenta a tarefa de esco

lher uma entre um conjunto de al
ternativas^ colocadas pelo meio am
biente. Não há problema quando o 
meio apresenta uma só alternativa, 
pois esta torna-se necessária. O que 
passa a complicar um problema 
não é tanto o número de alternati
vas possíveis, mas suas conseqüên
cias, que precisam ser avaliadas, 
antes que uma decisão chegue a ser 
tomada.

O pé de soluções

A escolha do movimento de uma 
peça no jogo de xadrez pode ser 
considerada pela cibernética. É um 
autêntico problema, com várias al
ternativas; a decisão pode ser to
m ada examinando-se as conse
qüências de todos os movimentos 
possíveis, do jogador ou de seu ad
versário. Obter-se-á, dessa ma

neira, o que se chama “ árvore das 
possibilidades”.

Em princípio, essa árvore pode 
ser completamente elaborada, e os 
pontos derradeiros podem ser iden
tificados como partidas ganhas, 
perdidas ou empatadas. Assím, 
uma estratégia pode ser empregada 
para determinar a melhor alterna
tiva disponível no início da árvore. 
Porém, o tamanho da árvore do 
jogo de xadrez é enorme. Estima-se 
que existam cerca de 1 0 ' 2 0  diferen
tes caminhos a serem examinados 
núma árvore que considere todas 
as situações possíveis. (O jogo de 
damas apresenta cerca de 1 0 4 0  

possibilidades.) A estratégia da 
força bruta, isto é, o esgotamento 
pelo exame de todas as conseqüên
cias dos movimentos executados 
pelos dois oponentes, é inexeqüível, 
mesmo para os computadores mais 
rápidos. Um computador que exa
minasse 1 milhão de possibilidades 
por segundo, trabalhando ininter
ruptamente durante 1 0  mil milhões 
de anos, examinaria 1 0 *. 
8 6  400.365.10*a :3.15.1022 possi
bilidades. O programa desenvol
vido deve ser portanto altamente 
seletivo, explorando caminhos rela
tivamente férteis e ignorando os es
téreis.

Caminho das experiências

Para jogos como o xadrez e a 
dama, tem sido elaborados progra
mas heurísticos, que, ao contrario 
dos programas com algoritmos, 
não garantem as melhores solu
ções, nem que existam soluções. O 
máximo que fazem é oferecer res
postas boas, a maior parte do 
tempo. O critério para selecionar 
os caminhos mais viáveis são da
dos pela experiência do passado e 
pelo resultado das ações, retroa- 
gindo sobre os dados ao  programa 
inicial.

VEJA TAM BÉM : Cibernética; 
Computador; Jogos, Teoria dos; 
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Jogar contra a máquina: tentativa feita por Kempeliaz. em 1769 (esq.). Modernamente usa-se o computador.
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Programação
Visual

Praticamente tudo o que os 
olhos vêem comunica alguma 
coisa; as mensagens decodificadas 
através da visão são chamadas de 
“visuais”. Um sorriso, um sim 
bolo*, um luminoso*, etc., podem 
transmitir ao homem uma mensa
gem muitas vezes diferenciada pelo 
próprio contexto que a engloba. 
Uma nuvem passando pelo céu 
nem sempre é sinal de chuva, e, 
mesmo quando precede uma tem
pestade, e casual como mensagem. 
As nuvens de fumaça usadas pelos 
índios constituem uma mensagem 
intencional, comunicada através de 
um código* determinado.

Enquanto a primeira pode ser in
terpretada livremente e independe 
de uma pré-or§anização, os sinais 
de fumaça indígenas têm uma in
tenção intrínseca, um significado 
estabelecido pelo emissor e passível 
de decodificação pelo receptor. 
Neste caso, portanto, tudo depende 
de uma pré-ordenação, de uma pro- 
gramaçao visual —  atividade ne 
cessária à perfeita veiculação de

determinada mensagem através de 
uma estrutura constituídaj>or ele
mentos detectáveis pela visao.

Para programar a comunicação* 
visual, leva-se em conta, além da 
mensagem que se deseja transmitir, 
o canal dessa transmissão e os re
cursos por ele oferecidos.

O quadro da págipa 131 mostra 
que qualquer mensagem (no caso, 
a visual) esbarra não só nos obstá
culos (ruídos) do ambiente como 
nos “filtros” do próprio receptor. 
Os três_ tipos de filtros mais co
muns são os sensoriais (por exem 
pio: mensagens visuais baseadas 
em cores podem chegar a um daltô
nico alteradas ou mesmo anula
das); os operativos (um menino e 
um adulto receberão a mesma men
sagem de formas diferentes); e os 
culturais (é impossível comunicar 
alguma coisa ao brasileiro médio 
usando caracteres chineses).

Sintático, semântico, 
pragmático

A mensagem visual pode ser de
composta em informação e suporte 
(este dividido em textura, forma, 
estrutura, módulo e movimento). E, 
para cada tipo de mensagem, a pro
gramação deverá considerar o con
junto desses elementos, que varia 
segundo o que se quer comunicar, 
a quem e em que condições. PorO sfmbolo é recurso dos mais eficientes na mensagem visual programada.

Sabe bicho, boje é o 
Dia das Mães.

De tôdas, menos da  sua.
Lerabra dèla? Que perdeu tôda a  a legria 

de viver quando perdeu você.
Vocé, que trocou ela por um punhado 

de amigos, algumas bolinhas, um punhado 
de erva e algumas picadas.

Sabe bicho, hoje, um grande número 
de mães está chorando.

Chorando, porque não podem sorrir 
de tanta felicidade que elas têm.

Com os filhos à sua volta, com alguns 
presentes abertos.

Com seus filhos vivos.
Sabe bicho, a  sua está chorando 

também. Porque não pode sorrir. Porque 
não tem por que sorrir.

Ela está derrotada.
Ela ainda não morreu só porque tem 

a esperança de fazer você nascer outra vez.
Sabe bicho, máe é assim mesmo.
Lembre-se dela hoie.
Você não precisa provar que ainda 

é o filho dela.
Mas você pode começar a  provar a  você 

mesmo que é um homem.
0  que ela sempre quis. 0  que ela 

sem pre sonhou.
Sabe bicho, é bacana aquela empolgação 

de se r homem dentro dos padrões de 
hombridade que a mente infantil e doente dos 
seus amigos construiu.

É bacana provar sua machice ou 
sua liberdade fumando o primeiro pacau,

Sua mae quer 
você vivo. tomando a primeira bolinha.

5 um sarro  para os 
seus amigos.

Mas se rá  que tudo isso é bacana 
para a sua namorada?

Será que prova para ela que você é  mais 
homem do que os outros que você acha 
quadrados, por fora?

Será bicho?
Sua mãe. hoje, pensa no menino que 

você foi. K que elá nunca contestou. Mas que 
desejou üm dia, gerou num momento e afnou.

Amou tôda a  vida.
Até com eçar a perdê-lo numa g uerra 

para a qual ela nunca estêve preparada.
Infelizmente.
Mas nâo se  esqueça de uma coisa muito 

importante: seus amigos foram covardes 
quando tiraram  você dela. Não foram legais.

files usaram  arm as que ela desconhecia. 
E que desconhece a té  agora.

Foi uma guerra  desleal. 1 )esonesta.
Por isso hoje e la  sente. K sofre.
E espera também.
Espera que um dia você volte a  ser 

a  criança que foi a  razão da vida dela.
E que um dia vai se r também a razão 

da  sua vida.
Você não vai se r pai?
Volte bicho, volte hoje.
Dê êste presente para ela no Dia das Mães.
Volte a se r  o  filho dela. _
Ela só quer você.
Vivo.

Para cada tipo de mensagem, há uma informação e um suporte diferentes. O cartaz é idealizado para provocar no receptor uma resposta prevista.
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No sinal de trânsito, mensagens 
para a segurança do homem.

exemplo: um cartaz de rua de São 
Paulo deve ser diferente de um car
tas de rua de Veneza. Em São 
Paulo, ele será “ lido”, na maioria 
das vezes, à distância, de dentro de 
um veiculo em movimento, o que 
exige o uso de elementos com ca
racterísticas bem nítidas e sintéti
cas. Em Veneza, ao contrário, o 
observador médio estará andando 
pela rua e passará muito perto do 
local onde se encontra a mensa
gem, podendo até parar para exa- 
miná-ta mais atentamente.

A programação visual preocu
pa-se com esses elementos que con
dicionam a recepção em tres está
gios. Ao nível sintático é 
estabelecido o significante, ou seja, 
os elementos físicos da mensagem 
visual, que provocam o relaciona
mento orgânico entre ela e o obser
vador; no estágio semântico a men
sagem é definida quanto ' a seu 
significado; e ao nível pragmático 
é analisada em função de sua eficá
cia, da quantidade de informação 
que consegue transmitir (e isso de
pende do conhecimento das “ cha
ves” que o receptor possui para de
codificar a informação).

Estabelecido o tipo de mensa
gem visual a ser usado, a progra
mação determina os elementos que 
deverão concretizá-la.

A análise em nível sintático leva 
em conta, agora, o tipo de suporte 
que será usado: se se optou pela te
levisão*, os elementos disponíveis 
incluem animação*, filmes, cores, 
etc.; no caso de um jornal (em 
branco e preto), os desenhos, textos 
e fotografias utilizados não pode 
rão depender dos efeitos da cor; e 
assim por diante.

A semântica, nessa fase, frisa o 
significado principal da mensagem 
e o comenta (significados secundá
rios). Assim, uma frase de publici
dade poderia primeiramente desta
car o produto* (e sua marca*), 
depois definir seu uso e finalmente 
lhe atribuir vantagens sobre todos 
os demais: “Desodorante íntimo 
Eva, tão feminino que os homens 
não têm onde usá-lo. O único em 
embalagem de bolsa”. E os recur
sos imagéticos que acompanhas
sem esse texto teriam a mesma or
ganização semântica.

Ao nível pragmático, o usuário 
e suas “chaves” são estudados em 
relação ao contexto em que se inse
rem: um jornal lido por hippies, 
por exemplo, usará recursos gráfi
cos e terminológicos que não te
riam muito sentido num diário con
servador.

A programação visual deve co
nhecer também a resposta do re
ceptor à mensagem visual para, 
num processo de feedback  (reali- 
mentação), efetuar e incorporar as 
correçoes necessárias.

Nas estradas, o exemplo 
da importância

O homem moderno encontra-se 
rodeado, em seu cotidiano, de men
sagens visuais programadas para 
chegar até ele e afetá-lo. De algu
mas delas dependem sua informa
ção, sya segurança e mesmo sua 
vida. E o caso da sinalização de 
trânsito: se a programação visual 
não considerar todos os aspectos 
que propiciam (ou impedem]) uma 
rápida e eficiente comunicaçao en
tre placas, semáforos, etc. e o mo
torista, a mensaçem visual não só 
deixará de ajuda-lo como poderá 
até mesmo prejudicar seu desempe
nho ao volante.

VEJA TAM BÉM : Código; Comu
nicação; Marca; Símbolo.

Na televisão, os elementos físicos que condicionam a recepção incluem o movimento e as cores das imagens.

O programador analisa inclusive obstáculos que interferem na recepção.
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A maquete é uma das formas de representação de um projeto (nas fotos, maquete em plástico do Lincoln Center em Nova York —  1960).

Projeto

Em arquitetura*, a noção de pro
jeto  corresponde a uma intervenção 
na realidade com objetivo de diri
gi-la conscientemente. Qualquer 
projeto, concretizado, manifesta 
um substancial acervo de idéias e 
conhecimentos adquiridos social
mente. O arquiteto, devido a sua 
formação, tem clara consciência da 
importância do projeto: sabe, por 
exemplo, que o ato de morar alte
ra-se em função da casa em que se 
habita, e que o ato de estudar é 
condicionado pelo edifício em que 
se estuda.

Uma fachada para os 
problemas

Um projeto poderia ser definido 
como a articulação intencional das 
possibilidades criadas socialmente. 
Contém uma proposta que tenta 
avançar sobre o tempo e revelar a 
compreensão das necessidades so
ciais.

Até meados do século XX, prati
camente não se empregava o termo 
“projeto” para a arquitetura. Nas 
escolas tradicionais, falava-se em 
“composição arquitetônica”, pois a 
organizaçao da sociedade, a partir 
da Revolução Industrial*, atribuía 
aos técnicos os problemas de cons
trução, e aos artistas, a composição 
da linguagem codificada e aceita.

Em conseqüência, o trabalho dos 
arquitetos esgotava-se no arranjo 
dos elementos decorativos: a eles 
reservava-se apenas a criação da 
fachada, atrás da qual permane
ciam os grandes problemas sociais 
e técnicos.

Modos e meios

A palavra “projeto” também é 
empregada para designar os “ mo
dos” de representação do projeto, 
que seriam, entre outros, os dese
nhos gráficos e os modelos. O pro
jeto  de uma casa. por exem
plo, seria o conjunto de folhas 
desenhadas, que permitem a um

leigo compreendê-lo e aos operá
rios construí-lo. Esses modos de re
presentação consistem em esboços 
iniciais, anteprojetos (discutidos ou 
alterados pelo cliente ou pelo pró
prio arquiteto) e desenhos sistemá
ticos. Estes representam bidimen- 
sionalmente toda a obra . a ser 
construída: elevações (fachadas), 
cortes (secções transversais do ob

jeto), pormenores construtivos, etc.
Existem, por outro lado, formas 

de construir uma casa sem haver 
elaboração anterior de um projeto! 
Nesse caso, o construtor (arquiteto 
ou não) determina empírica e de
sordenadamente o levantamento 
prático da obra. Trata-se da cha
m ada “ arquitetura espontânea”, 
empregada por vários grupos hu

manos na construção popular de 
habitações.

A projetação é a maneira de or
ganizar as seqüências que favore
cem o condicionamento global — 
conceito limite e tendência com que 
se procura explicar que toda ação 
efetuada na adaptação do ambiente 
influi sobre as condições de “habi- 
tabilidade”. Os projetistas costu
mam elaborar os elementos de uma 
futura realidade que será submetida 
a múltiplas interpretações. Por isso 
analisam o procedimento a ser ado
tado, considerando que a participa
ção intencional no ambiente, atra
vés das inovações tecnológicas, 
exige uma continua descoberta in
ventiva. Desse modo, seu trabalho 
prende-se a um a instrumentação 
conceituai e a descrições e dese
nhos que assinalam as seqüências 
operativas.

Como o ambiente exprime conti
nuamente uma interaçao (psicoló
gica, física, cultural e prática) com 
seus habitantes, o projetista, na po
sição de organizador de espaços, 
considera o habitat* uma “vivente 
formação” , e suas metamorfoses, 
um fenômeno espaço-temporal.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
Desenho; Programação Visual.
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Esquemas simplificados de projetaçío: 1) seqüencial (método linear direto): 2) cíclico (testes sucessivos avaliam 
a eficiência em cada etapa); 3) evolutivo (escolha de soluçdes adequadas em intervalos de tempo).

O projeto é um instrumento de racionalização do crescimento urbano.
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O projetor reproduz imagens fixas ou móveis. (Aparelho para "slides".)

A projeção pode ser episcópica (em cima) ou diascópica. (A, tela; B, espe
lho ; C, objetiva; D. lâmpada; E, filam ento; F. fotografia; G. refletor; H. lâm
pada; I. condensador; J, transparência; K. objetiva; e L, tela.)

Projetores

O desenvolvimento da arte de fo
tografar e filmar foi simultâneo ao 
progresso da capacidade de mos
trar o que estava sendo conseguido, 
para outras pessoas interessadas. A 
criação de projetores progrediu pa
ralelamente à descoberta de pelícu
las mais aperfeiçoadas 6  métodos 
depurados para revelações fotográ
ficas.

As indútrias fabricantes de fil
mes*, de reveladores e de projeto
res sempre caminharam sincroniza- 
damente, pois umas dependiam das 
outras, econômica e praticamente.

Depois da invenção de películas 
e câmaras*, entre estas a de Tho- 
mas Edison*, em 1889, só em 1891 
é que ele mesmo inventou o cine- 
toscópio, para a observação indivi
dual de películas de 35 mm. No 
mesmo ano, os irmãos Lumière* 
construíram o cinematógrafo, que 
utilizava um sistema de garras para 
fazer rodar um filme, numa câmara 
que era um misto de copiador e 
projetor. No fim do século XIX , já  
havia cerca de cinqüenta tipos de 
projetores.

Em 1909, foi internacionalmente 
padronizada a largura e a perfura
ção de filmes cinematográJficos, a 
partir das especificações dadas por 
Edison: 35 mm com quatro perfu
rações retangulares, em cada qua
dro de 3/4 por 1 pol. O projetor 
Pathé foi lançado por Charles 
Pathé* em 1912. Era um aparelho 
bastante simples, manual, com um 
gerador elétrico, utilizado para fil
mes de 28 mm. Â firma Victor, Bell 
& Howell, em 1923, lançou proje
tores de 16 mm, adequados para o 
primeiro filme de segurança, re
versível, produzido pela Eastman 
Kodak Company.

Nessa época, as inovações ha
viam melhorado muito a qualidade 
técnica das filmagens e projeções, 
com imagens cada vez mais níti
das. Mas a sincronia entre imagem 
e som, em filmes cinematográficos, 
ainda não tivera nenhum êxito prá
tico, nem comercial. Os resultados 
começaram a aparecer depois do 
desenvolvimento das aplicações 
eletrônicas da válvula para regis
tros sonoros. Em 1926, a compa
nhia cinematográfica americana 
Fox lançou o sistema Fox-Movie- 
tone, que utilizava os princípios da 
invenção de T. W. Case: uma lâm
pada moduladora. A partir de en
tão os filmes cinematográficos co
merciais passaram a ser sonoros.

O aparelho e seu uso
O projetor é um aparelho ar

mado de um dispositivo óptico e 
mecânico capaz ae reproduzir uma 
imagem —  fixa ou móvel —  de 
maneira que várias pessoas possam 
vê-la simultaneamente numa tela 
ou anteparo, bem maior do que a 
imagem original.

Essa imagem terá sua qualidade 
visual aumentada ou diminuída de 
acordo com determinados fatores: 
quantidade e qualidade da luz que 
ilumina a imagem; qualidade das

lentes* para aumento da imagem; 
absorção da luz no projetor; absor
ção da luz pela tela ou anteparo; 
reflexão da ju z  pelas lentes e espe
lhos; reflexão da luz pela tela; ta
manho da imagem a ser obtida, le
vando-se em conta se é fixa 
(fotográfica) ou móvel (cinemato
gráfica); e a distância entre o proje
tor e a tela ou anteparo.

Do ponto de vista técnico, a pro
jeção episcópica, para figuras opa
cas, é a forma mais simples. A ima
gem, fortemente iluminada, reflete 
um a luz que é enfocada por um sis
tema de lentes e projetada na tela. 
No caso de o projetor estar do 
mesmo lado que o espectador, as 
lentes invertem a imagem lateral
mente (o lado esquerdo torna-se o 
direito). Para reinverter a imagem, 
basta colocar um espelho refletor e

a objetiva de projeção transmitirá 
a imagem na posição normal. O es
pelho não é necessário quando o 
episcópio fica de frente para o es
pectador e a imagem é captada em 
tela translúcida entre o projetor e 
a platéia.

A projeção diascópica, mais 
complexa, e utilizada para figuras 
transparentes. Um sistema de len
tes (os condensadores) permite a 
passagem de um a fonte luminosa, 
que atravessa a transparência (dia- 
positiva) e transmite a imagem 
para a tela, através da objetiva.

Existem também projetores epi- 
diascópicos, capazes de projetar fi
guras opacas ou transparentes. O 
epidiascópio contém tonte lumi
nosa e dispositivos mecânicos e óp
ticos para alternar a iluminação de 
uma transparência, colocada a sua

frente, ou objetos opacos, no fundo. 
Para projetar diapositivos (slides), 
na frente da transparência há um 
tubo com a objetiva de projeção 
diascópica. Na parte superior do 
espaço fechado ná uma objetiva e 
um espelho para projeção episcó
pica.

Projetor fotográfico
Um projetor fotográfico típico é 

composto de uma caixa metálica, 
com uma lâmpada apropriada, um 
deslizador para colocar os diaposi
tivos e um equipamento óptico que 
compreende um sistema de lentes 
(condensador), um filtro antitér
mico e uma objetiva de projeção. 
Para que o calor produzido pela 
lâmpada não danifique a gelatina 
do filme, a parte que a contém é 
sempre ventilada por pequenas 
aberturas.

Nos projetores mais potentes, a 
ventilaçao é auxiliada por peque
nos ventiladores elétricos. Moder
namente, os projetores de melhor 
qualidade utilizam lâmpadas de ha- 
logêneo, que aquecem bem menos 
e produzem uma luz mais clara e 
mais branca.

Um espelho esferico é colocado 
atrãs da lâmpada para refletir a luz 
até a objetiva. O condensador en
foca o feixe de luz, divergente a 
partir da lâmpada, sob a forma de 
raios paralelos que coníeguem ilu
minar toda a superfície do diaposi
tivo. O fijtro antitérmico, de vidro, 
incorporado ao condensador, pro
tege o filme do calor da lâmpada. 
A imagem projetada é focalizada 
pelo regulador de foco da objetiva. 
Alguns projetores permitem que, 
apos colocar-se o primeiro diaposi
tivo, os próximos sejam focaliza
dos automaticamente. Para isso, 
em lugar do deslizador, possuem 
chassis capazes de armazenar uma 
grande quantidade de diapositivos, 
numa espécie de gaveta retangular 
ou circular.

Projetores cinem atográficos
Os projetores de filmes cinema

tográficos são construídos de ma
neira que o espectador tenha sem-

Alguns aparelhos permitem armaze
nar grande número de diapositivos.
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No cinema, os projetores utilizam uma Ifimpada de arco e espelho côncavo 
ou uma lâmpada de filamento e sistema condensador. (A. refletor; B. fonte 
luminosa; C. filme; D. objetiva; E. tela; F. G e H. condensadores.)

pre a sensação de que as imagens 
são realmente móveis. Para que 
cada quadro fotográfico (foto- 
grama) do rolo do filme apareça ao 
espectador sem interrupção apa 
rente de movimento, costuma-se 
usar um complicado sistema mecâ
nico e óptico.

Quando foi descoberto que bas
tava aparecerem dezesseis fotogra- 
mas por segundo para dar ao es
pectador a sensação de movimento, 
ainda não se tinha conseguido su
primir a interrupção causada pela 
luz, ao passar de um fotograma 
para outro. O problema foi resol
vido com a invenção de um obtura 
dor que conseguia interromper o 
feixe de luz 48 vezes por segundo, 
de modo que a sensação de ilumi- 
nação-movimento fosse contínua, 
com os mesmos dezesseis fotogra 
mas por segundo.

O obturador dos projetores de 
filmes mudos tem três placas e três 
aberturas. O de filmes sonoros só 
tem duas placas e duas aberturas, 
pois foi necessário aumentar a ve
locidade de freqüência de fotogra 
mas, de dezesseis para 24 por se
gundo, para ser possível registrar 
os efeitos sonoros. Desta maneira, 
com apenas as duas placas e as 
duas aberturas, conseguem-se as 48 
interrupções.

Para iluminar uma película de 
35 milímetros geralmente são em
pregados arcos voltaicos de grande 
intensidade, controlados automati
camente. Os projetores de 16 milí
metros também podem ser ilumina
dos com arcos, mas a maioria 
dispõe de lâmpadas elétricas de 
grande intensidade, cujo filamento 
e bem pequeno, fornecendo fontes 
de luz concentrada, com melhores 
resultados (também podem usar 
lâmpadas “frias”  de halogêneo). 
A tras da fonte luminosa há um re
fletor côncavo e à sua frente o res
tante do dispositivo óptico, que 
consiste de um ou dois jogos de 
lentes (condensadores).

Um sistema de refrigeração ge
ralmente também faz parte dos pro
jetores cinematográficos, para que 
o calor da fonte luminosa não dani
fique a gelatina da película.

Nos projetores profissionais (35 
mm) há ainda um obturador de se
gurança que funciona autom atica
mente quando a engrenagem que 
aciona o rolo pára, o que garante 
a interrupção de luz sobre a pelí
cula projetada.

A movimentação intermitente do 
filme é feita com dois rolos (forne
cedor e receptor). O primeiro é en
caixado numa roda denteada que 
gira o suficiente para que pelo feixe 
de luz passe um a imagem de cada 
vez, mediante um dispositivo co
nhecido como “cruz-de-malta” , 
para filmes de 35 mm. Em projeto
res profissionais, o segundo rolo 
não rebobina o filme de trás para 
diante; há necessidade de enrolá-lo 
de novo, para outra apresentação.

Existem alguns projetores com 
dispositivos que permitem passar 
filmes de várias larguras, através 
da mudança, relativamente sim
ples, das garras (mais usadas em 
projetores de 8  mm e super-8 ), para 
fixar os rolos, engrenagens, eixos e 
canais das janelas, por onde a im a
gem deve ser projetada.

O funcionamento dos projetores

profissionais baseia-se num motor 
que imprime uma velocidade cons
tante ao rolo, dando sempre 24 fo- 
togramas por segundo. Para am a
dores existem os de funcionamento 
constante, dando de dezesseis a 24 
quadros por segundo, os de con
trole de velocidade variável e os 
que podem fazer o filme andar para 
trás.

O tempo de projeção varia de 
acordo com a largura da película e 
com a presença ou ausência de 
som. Setecentos metros de filme 
mudo, de 16 mm, duram aproxima
damente uma hora; a mesma me
tragem de filme sonoro, de 35 mm, 
dura apenas vinte minutos.

O som é gravado antes do foto
grama correspondente. Na hora da 
projeção, a película passa primeiro 
pela janela de luz e é interceptada 
por um dispositivo que lhe asse
gura movimento suave e contínuo 
através da janela do som, onde a 
banda sonora da borda da película 
é iluminada por uma lâmpada cuja 
luz sensibiliza uma célula fotelé-

trica. Conforme as modulações da 
banda sonora há alteração na in
tensidade da luz, e a célula fotelé- 
trica encarrega-se de transmitir es
sas alterações, sob a forma de 
corrente elétrica, de tanta intensi
dade quanta foi a do impulso lumi
noso recebido. Um amplificador re
cebe e transmite o som para um 
alto-falante. Dessa maneira, num 
filme de 35 mm, a banda sonora 
està vinte fotogramas na frente da 
imagem, e num de 16 mm, està 26 
na frente. Em 16 mm ou super- 8  o 
som pode também ser gravado em 
pista magnética (fita de gravador). 
Essa fita, muito estreita, é colada 
na lateral do filme, e, por processos 
comuns de gravação, são registra
dos os impulsos magnéticos. Dessa 
forma, cada projetor sonoro fun
ciona também como gravador mag
nético.

VEJA TAM BÉM : Câmara; Ci
nema; Filme; Fotogrqfta; Óptica.

Proletariado

Os antigos romanos usavam o 
termo proletarii para designar o 
mais baixo estrato da escala hierár
quica de homens livres de sua so
ciedade. Tratava-se de pessoas que 
nada tinham além de sua própria 
prole (daí o nome), privadas de 
muitos direitos políticos por não 
pagarem impostos nem pertence
rem às forças armadas. Mas, a pa
lavra não tinha seu significado 
atual: os verdadeiros trabalhadores 
da Antiguidade eram os escravos.

Marginais e prostitutas

O conceito moderno de proleta
riado relaciona-se com a Revolu
ção Industrial*, da qual emergiu 
um novo tipo de trabalhadores. Es
tes, os operários ou proletários, 
constituíram a base da estrutura da 
sociedade capitalista. Eram legal
mente livres, pois dispunham de di
reitos sobre a própria pessoa, ao 
contrário dos s.ervos e escravos, 
Mas deviam vender a força de tra
balho* para garantir seu sustento
—  no que diferiam dos artesãos e 
camponeses, proprietários de seus 
instrumentos de produção.

O aparecimento do proletariado 
estã ligado às raízes do modo de

firodução capitalista: o capita- 
ismo* industrial desenvolveu-se 

criando um mercado de trabalho li
vre e disponível. A separação entre 
os trabalhadores e os instrumentos 
de produção e a concentração des
tes nas maos dos capitalistas foram 
requisitos básicos para a produção 
capitalista.

A primeira geração de proletá
rios resultou da expulsão em massa 
de camponeses (os proprietários de 
terras preferiam produzir matéria- 
prima para a indústria, atividade 
bem mais rendosa e que requeria 
menos mão-de-obra). Outra fonte 
de recrutamento de operários fo
ram os antigos artesãos e trabalha
dores a domicílio (putting out sys- 
tem) que se transformaram em 
assalariados. Além disso, a refor
mulação da ordem social pré-capi- 
talista foi acompanhada pelo apa
recimento de um exército de 
marginais: mendigos, vagabundos, 
mercenários, aventureiros e outros 
homens sem lar, sem trabalho, sem 
lugar definido na  sociedade. Tam 
bém entre eles foram convocados 
os primeiros operários.

Enquanto a produção se man
teve artesanal, os trabalhadores 
não apresentaram as característi
cas de proletariado. Distribuíam-se 
por manufaturas centralizadas (que 
reuniam até duzentos empregados) 
ou dispersas (que utilizavam ho
mens do campo, sem reuni-los num 
mesmo local). O trabalho era ár
duo, em especial nas manufaturas 
centralizadas, onde a supervisão 
das tarefas era rigorosíssima. Os 
assalariados eram tidos como infe
riores e desclassificados sociais, 
pois não possuíam terras nem ou
tros bens*.

Alguns eram detentos, e mesmo 
para os que não cumpriam pena, asÀ medida que o cinema evolui, aprimoram-se os modelos de projetores.
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Durante a Revolução Industrial, a classe era destituída de direitos.

condições de trabalho assemelha
vam-se muito às de uma prisão: na 
Alemanha, as manufaturas têxteis 
centralizadas tinham o nome de 
“casas de detenção e fiação”. Na 
Inglaterra, o trabalho nas manufa
turas centralizadas era visto como 
indigno de seres humanos —  as 
mulheres que o exerciam eram con
sideradas prostitutas.

Com a utilização em larga es
cala da máquina, acirrou-se o pro
cesso: os meios de produção torna
ram-se exclusivos dos capitalistas e 
o abandono do campo —  onde já  
não havia condições de sobrevivên
cia —  fez-se imperioso para uma 
infinidade de pessoas (quase todas 
absorvidas pela indústria).

Os recém-proletarizados não ti
nham a preparação adequada para 
aquele tipo de trabalho penoso, 
ininterrupto e mal remunerado, e ti
veram de adquiri-lo sob a pressão, 
de um controle dos mais severos. 
Foram instituídos castiços — 
desde sanções corporais ate demis
são sumária — para manter a dis
ciplina e a regularidade no cumpri
mento das tarefas.

As condições de vida do opera
riado industrial, em seus primór
dios, tornaram-se piores que no 
tempo das "manufaturas. Agora, 
não só indivíduos marginalizados 
pela carência de instrumentos de 
trabalho, mas toda uma população 
de produtores deveria submeter-se 
à proletarização. As jornadas de 
trabalho aumentavam, a casa tor
nava-se apenas um dormitório 
onde a família toda se revezava na 
utilização das poucas camas. De
zesseis horas de trabalho por dia 
era a média, na maior parte das in
dústrias do século XIX.

Organização da classe

Os proletários acabaram redefi
nindo seus hábitos de trabalho e de 
vida. Costumavam reunir-se à 
noite, nos bairros onde viviam con
finados, e também estavam juntos, 
às centenas, durante as horas de 
trabalho. Assim, a experiência de 
vida em comum e a semelhança de 
interesses permitiram a formação 
de um sentimento de solidariedade 

ue lhes deu um caráter especial, 
iferenciando-os, por exemplo, dos 

artesãos medievais.
A primeira manifestação de re

volta às condições criadas pelo ca
pitalismo industrial foi o ódio às 
máquinas. Em algumas cidades da 
Inglaterra ocorreram motins vio
lentos, durante os quais centenas de 
trabalhadores destruíram os instru
mentos que julgavam responsáveis 
pela destruição de suas vidas.

Aos poucos, porém, as manifes
tações foram perdendo esse caráter 
e assumindo formas políticas de 
contestação do próprio sistema. A 
revolta dos tecelões de Lião, em 
1831, a d e  1848 e a comuna de Pa
ris em 1871 são exemplos.

Na Inglaterra, o movimento car- 
tista pode ser considerado uma ver 
são primitiva da luta empreendida 
pelo proletariado em prol de suas 
reivindicações.

Diante dessa situação, e tendo 
em vista a conseqüência imediata 
do capitalismo industrial do século 
XIX  —  criação de riquezas para 
poucos em contrapartida à miséria

de muitos — , grande parte dos 
analistas da sociedade passou a 
acreditar que só da ação política do 
operariado nasceria uma ordem so
cial mais aceitável. Pensadores 
políticos denunciavam a espoliação 
como base do sistema (no que fo
ram seguidos por muitos artistas e 
escritores) e propunham modifica 
ções radicais na estrutura da socie
dade capitalista industrial.

Logo a presença do proletariado 
na vida moderna e o papel transfor
mador que ele poderia desempe
nhar (criando novas formas de con
trole da produção e redistribuindo 
as riquezas) substituíram as idéias 
do liberalismo* burguês. A teoria 
política da primeira metade do sé
culo XIX partiu da crítica ao in- 
dustrialismo e à organização social 
baseada na propriedade privada e 
orientou-se para a elaboração de 
modelos ideais de ordem social, 
inspirados em princípios morais. A 
esse movimento ideológico —  que 
foi amplo e variado em suas con
cepções —  deu-se mais tarde o 
nome de “socialismo utópico” 
(Owen*, Fourier* e outros). Pensa
dores mais objetivos — ' como

Saint-Simon* e Proudhon* —  pro
curaram  fundamentar cientifica
mente suas concepções de uma 
transformação social capaz de alte
rar a própria essência da sociedade 
burguesa.

Essa evolução teria seu apogeu 
com Marx* e Engels* — os funda
dores do chamado “ socialismo 
científico” . Os dois pensadores ale
mães forneceram uma explicação 
fundamental do funcionamento da 
economia capitalista, vinculando-a 
intimamente à teoria das classes* 
sociais antagônicas e das formas de 
exploração social e dominação 
política. Sobretudo a partir da pu
blicação do Manifesto Comunista 
(1848), tomou corpo a idéia de que 
as lutas de classes desempenham 
papel decisivo na história de toda 
a humanidade.

Com a segunda revolução indus
trial (fins do século XIX) — 
quando cresceu a importância eco
nômica do setor terciário e a tecno
logia passou a poupar muita mão- 
de-obra — , alterou-se signifi
cativamente o perfil das sociedades 
industriais. Embora os fenômenos 
que a crítica socialista denunciara

tivessem permanecido sem modifi
cações de monta, a proporção de 
operários ao conjunto da popula- 
çao decaíra e seu nível de vida (nos 
países mais adiantados) deixara de 
ser tão dramático quanto no início 
da industrialização.

Por outro lado, a ação dos sindi
catos europeus tornou-se, desde 
fins do século XIX, um compo
nente normal da vida sócio-econô- 
mica, e a extensão do sufrágio in
corporou extensas camadas do 
proletariado ao processo político, 
sem que tivesse havido uma trans
formação revolucionária radical.

Mesmo assim, o movimento pro
letário não deixou de existir e de 
atuar como um fator de poder e de 
pressão pela justiça social. Revolu
ções inspiradas nas idéias marxis
tas transformaram as condições 
políticas do mundo contemporâ
neo, criando um bloco de países so
cialistas. Além disso, a ação do 
movimento sindical e dos partidos 
operários continua influindo no 
jogo de poder e no processo de 
transformação econômica e social, 
nas nações capitalistas, principal
mente nas que começaram a indus
trializar-se no século XX.

A presença ativa dos trabalhado
res na oscilante vida política desses 
países começou a fazer-se sentir 
quando foram criados os primeiros 
partidos políticos e movimentos 
operários de estilo europeu (sindi
calismo, anarquismo, comunismo).

Na etapa atual da economia, os 
estilos de consumo e as formas de 
participação cultural nas socieda
des de massa alteram as expectati
vas e os modos de organização e de 
vivência política do operariado, 
m as as reivindicações de classe e as 
orientações de cunho marxista con
tinuam presentes na vida política 
de qualquer país.

VEJA TAM BÉM : Burguesia; Ca
pitalismo; Comunismo; Industrial, 
Revolução; Marxismo; Socialismo; 
Trabalho, Força de.

Paris, dácada de 1870: congresso operário e repressão policial. Os proletários pediam melhores condições.
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Pronto-socorro

A crescente complexidade das 
sociedades industriais e o avanço 
tecnológico em todas as áreas de 
atividade humana fazem com que o 
compromisso ético do médico de 
jam ais omitir socorros não seja su
ficiente para enfrentar todas as si
tuações de necessidade de atendi
mento de saúde.

Por isso, o serviço hospitalar 
torna-se cada vez mais diferen
ciado, incluindo a exigência de uni
dades especiais, destinadas a aten
der apenas a casos de emergência: 
o chamado “pronto-socorro .

Por sua própria natureza, não 
cabe a esse tipo de instituição para- 
hospitalar prestar ao doente uma 
assistência médica ou hospitalar 
prolongada, quando o caso assim o 
exigir. Portanto, o bom funciona
mento e a eficácia de um pronto-so
corro dependem, entre outros fato
res, de sua coordenação com outras 
agências de saúde —  hospitais, po
liclínicas, consultórios médicos — 
para que seja possível o encami
nhamento dos pacientes após terem 
sido dispensados os primeiros cui
dados médicos de emergência.

A tendência crescente à especia
lização na medicina faz-se sentir 
também na área de atendimento 
médico de urgência. Surgem em nú
mero cada vez maior os prontos- 
socorros especializados que se de
dicam basicamente, ou mesmo 
exclusivamente, a um ramo especí
fico da medicina: cardiologia, pe
diatria, ortopedia, etc.

Serviços e funções

Na segunda metade do século
X X , a procura de unidades de 
pronto-socorro ultrapassou em 
muito a de outras formas de assis
tência. E isso, principalmente, em 
função de acidentes. Em países al
tamente industrializados, os aci
dentes figuram em primeiro lugar 
como causa mortis de pessoas entre 
um e 36 anos. É uma conseqüência 
do progresso da tecnologia, com 
a crescente manipulação de máqui
nas e a difusão e diversificação dos 
meios de transporte. E o peso dos 
acidentes sobressai, diante da dimi
nuição das doenças infecciosas* 
causadoras de epidemias*, graças 
aos progressos da medicina preven
tiva* e ao aperfeiçoamento de ar
mas terapêuticas.

Ao laao das providências de pre
venção de acidentes, surgiu uma 
nova mentalidade e desenvolve
ram-se novas técnicas para o aten
dimento de urgência. A demanda 
aos serviços de pronto-socorro difi
cilmente pode ser prevista, embora 
precise ser atendida; assim, só com 
técnicas de emergência bem desen
volvidas, e uma boa dose de criati
vidade da equipe de saúde, é possí
vel desempenhar um bom trabalho.

A procura de prontos-socorros é 
muito influenciada pela educação 
sanitária da populaçao. Em regiões 
menos desenvolvidas, é_ freqüente 
um certo temor em relação aos hos
pitais e outros tipos de assistência

médica. Essa atitude leva muitas 
pessoas portadoras de enfermida
des inicialmente simples a deixar 
para procurar assistência médica 
quando o quadro já  está tão grave 
que exige um tratamento medico 
imediato.

Outra atitude comum, como re
flexo da ignorância, é a não valori
zação dos serviços médico-hospita- 
lares, levando o paciente a 
procurar o pronto-socorro em qual
quer situaçao, que independeria de 
atendimento de urgência. Esse tipo 
de comportamento sobrecarrega o 

ronto-socorro e dificulta seu tra- 
alho. O próprio sistema de saúde 

de uma comunidade pode ser outra 
causa desse problema. Sempre cjue 
o acesso ao pronto-socorro é facil 
e outros serviços de assistência mé
dica são dificultados por proble
mas de remuneração, distância, bu
rocracia, o resultado é a sobrecarga 
dos serviços de urgência.

A primeira responsabilidade do 
pronto-socorro é o atendimento de 
pessoas que exigem assistência mé
dica e cuidados de enfermagem de 
urgência. Podem ser casos de doen. 
ças como enfartes ou apendicites 
agudas, ou de outros agravos à 
saúde —  acidentes, envenenamen
tos, intoxicações, etc. O atendi
mento pode variar desde a simples 
observação clínica e dispensa do 
cliente até intervenções clinicas, ci
rúrgicas ou psiquiátricas. Por outro 
lado, uma vez que a maioria dos 
casos que procuram o pronto-so
corro é de natureza traumatizante, 
é freqüente que seja necessário 
também dar atenção e conforto aos 
familiares e responsáveis pelo pa
ciente.

Além dessas tarefas, os prontos- 
socorros devem desempenhar im
portante papel na comunidade 
como fornecedores de informações 
relativas à saúde, sobretudo de ca
ráter médico-legal e epidemioló- 
gico.

Dos serviços de assistência mé- 
dico-hosjpitalar disponíveis numa 
populaçao, o pronto-socorro está 
entre os mais onerosos. Por razões 
de extrema carência de recursos lo
cais, pode justificar-se a existência 
de prontos-socorros que funcionem 
numa simples sala de atendimento. 
Mas é indiscutível a necessidade de 
instalações amplas e complexas, 
com dispendiosos equipamentos 
médico-cirúrgicos e equipe de 
saúde bastante especializada, per
mitindo o oferecimento de boa as
sistência de urgência diariamente, 
durante 24 horas.

Por tudo isso, consolida-se a ten
dência segundo a qual esse tipo de 
unidade deve instalar-se sempre 
dentro de hospitais gerais concen
trando os recursos especializados. 
Principalmente nos países em de
senvolvimento, recomenda-se a ins
talação de menor número de servi
ços de urgência, bem equipados, 
em lugar de um grande número dis
perso pela população, mas precá
rio; para compensar, os serviços 
devem ser interligados à população 
por sistemas eficientes de transpor
tes e comunicação.

VEJA TAM BÉM : Hospital; Saúde
Pública.

Em caso de acidente, o atendimento de emergência no local e a posterior 
remoçio do paciente tamb6m sâo tarefas do pronto-socorro.

Para suprir a crescente demanda de prontos-socorros, é necessário que se 
aperfeiçoem os equipamentos e métodos de atendimento.

Os serviços de urgência nem S em p ra  eliminam a necessidade de tratamento 
posterior. Nesse casos, cabe ao pronto-socorro encaminhar o paciente.
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Propagação 
Eletromagnética

As ondas* eletromagnéticas são 
fenômenos vibratórios transporta
dores de energia. Possuem diferen
tes freqüências e propagam-se no 
espaço à velocidade da luz*, isto é, 
aproximadamente 300 000 quilô
metros por segundo. A luz é apenas 
uma de suas manifestações visíveis, 
e, tal como ela, as ondas eletromag
néticas estão sujeitas à influência 
do meio ambiente, sofrendo fenô
menos de dispersão, refração, difra- 
ção, reflexão, interferência, mais ou 
menos pronunciados em função do 
comprimento da onda.

A existência das ondas eletro
magnéticas foi prevista matemati
camente por Maxwell* em 1860. 
Henrich Hertz*, através de uma 
aparelhagem por ele mesmo cons
truída, demonstrou categorica
mente, entre 1886 e 1888, a exis
tência do fenômeno.

O aparelho de Hertz, esquemati
zado na figura 1 desta página, con
siste em um faiscador, feito de duas 
esferas polidas, ligado a duas cha
pas de cobre verticais. Entre A e B 
são fixados os terminais de uma 
bobina de indução. Acionando-se a 
bobina, provoca-se uma série de 
faíscas (que são descargas oscilan
tes). O receptor usado por Hertz 
consistia em um círculo de latão, 
interrompido em um ponto, onde 
foram colocadas duas esferas poli
das, também de latão, com um 
dispositivo que permitia regular a 
distância entre elas. Hertz obser
vou que as descargas da bobina de 
indução causavam o aparecimento 
de faíscas no receptor colocado no 
outro lado da sala. Observou ainda 
que a intensidade da faísca no re
ceptor dependia da orientação do 
círculo com relação à aparelhagem 
da bobina e de sua distância em re
lação a ela. Quanto à última pro
priedade, observou que a intensi
dade da faísca no receptor passava 
por um máximo a certa distância, 
depois diminuía, passando por um 
mínimo, e outra vez crescia pas
sando por um novo máximo. De
monstrava-se assim a existência de 
ondas estacionárias.

As ondas na comunicação

Uma das primeiras experiências 
para utilização das ondas eletro
magnéticas nas transmissões de 
mensagens foi a invenção do telé
grafo sem fio, em 1896, atribuída 
a Guglielmo Marconi*. Com o 
aperfeiçoamento de seu aparelho, 
ele pôae aumentar a distancia de 
suas transmissões e, em 1901, con
seguiu transpor o Atlântico norte, 
enviando sinais da Cornualha, na 
Inglaterra, até a Terra Nova; no 
Canadá.

As transmissões em ondas lon
gas, isto é, comprimento acima de 
2 0 0  m, têm uma série de vantagens 
práticas para as comunicaçoes; 
uma, é sua baixa absorção pela at
mosfera e pela superfície da Terra; 
outra, sua grande penetração.

F
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Maxwell previu matematicamente 
leis do campo eletromagnético.

As ondas utilizadas nessas trans
missões chamam-se ondas terres
tres ou de superfície. Por alcança
rem distâncias apreciáveis, são 
muito usadas para navegação aérea 
e naval. A primeira utiliza rádios- 
faróis que operam em comprimento 
de onda variando de 502 a 2 000 
metros; já  alguns sistemas de co- 
municaçao naval operam com on
das de 10 a 15 quilóm etros,princi
pal mente para a comunicaçao com 
submarinos.

As camadas de Heaviside

Em determinadas regiões atm os
féricas, a pressão do ar é suficiente
mente baixa para ionizar-se pela 
ação da luz solar. São as chamadas 
“camadas de Heaviside” , que inter
ferem nas transmissões das ondas 
eletromagnéticas; sua existência 
explica a intensidade dos sinais re
cebidos a grande distância.

Arthur Edwin Kennely 
(1861-1939), em 1902, e Iliver 
Heaviside (1850-1925) foram os 
primeiros a sugerir a existência de 
uma camada atmosférica refletora 
de ondas para explicar os surpreen
dentes resultados de Marconi ao 
transpor o Atlântico com suas 
mensagens. Consideraram insufi
cientes as explicaçõespela difraçâo 
das ondas no horizonte.

Estudos subseqüentes mostra
ram que havia mais de uma ca
mada, distribuída em regiões, que 
tradicionalmente foram indicadas 
pelas letras D, E  e F. A região D  
vai de 50 a 90 quilômetros e existe 
principalmente aurante o dia. A re
gião E  é de 90 a 120 ou 140 quilô
metros. A F, que começa a 140 
quilômetros de altura e tem várias 
subcamadas denominadas F ,, F2, 
etc., predomina à noite.

Durante o dia, a intensidade da 
luz solar é muito grande, e o ar

G. Marconi aplicou os princípios à 
Aparelhos com que Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas. transmissão por telégrafo.
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passa a ionizar-se a uma pressão 
relativamente alta, correspondente 
a uma altura de 50 quilômetros. 
Depois que o sol se poe, a altura 
onde começa a ionização vai au
mentando gradualmente, sendo 
mais alta um pouco antes do alvo
recer, quando baixa rapidamente 
para recomeçar o ciclo diário.

A camada de ar ionizado não 
tem um limite perfeitamente defi
nido, mas passa gradualmente de 
um a região onde a densidade de 
íons é baixa para outra onde a den 
sidade é suficiente para servir de re
fletor às ondas eletromagnéticas. 
Essa região de transição pode ter 
até dezenas de quilômetros de es
pessura. Para as ond^s muito lon
gas, de 2  0 0 0  a 1 0  0 0 0  metros de 
comprimento, a espessura da re
gião de transição e comparativa
mente pequena, e a camada de 
Heaviside comporta-se quase como 
um espelho, o que é indicado na fi
gura 2 da página 138. Para as on
das mais curtas, a espessura da  re
gião de transição é grande, compa
rativamente ao comprimento de 
onda, e a reflexão das ondas é gra
dual, conforme a indicação dada 
na figura 3.

A capacidade de reflexão das ca
madas de Heaviside depende do 
comprimento da onda incidente. 
Para ondas eletromagnéticas de 10 
metros ou menos, pouca ou ne
nhuma energia é refletida. N a fi
gura 3 mostra-se que, mesmo para 
os comprimentos de onda que se re
fletem, existe determinado ângulo

Antenas transmissoras de televisão 
usam ondas de alta freqüfincia.

figura 2

REFLEXÃO DE ONDAS LONGAS

onda
atmosférica

Nas telecomunicações espaciais empregam-se focalizadores parabólicos.

de incidência 60< para o qual a 
onda refletida torna-se tangencial à 
superfície da Terra. Para ângulos 
de incidência menores, porém, a 
energia não é refletida e escapa 
para o espaço.

A altura das várias cam adas de 
Heaviside, mesmo aquelas situadas 
a 300 ou 400 quilômetros de altura, 
não é suficiente para vencer distân
cias superiores a 4 000 quilôme
tros, devido à curvatura da Terra. 
As recepções a mais de 9 000 qui
lômetros de distância são entre
tanto possíveis, porque as ondas ra
ramente se refletem uma única vez.

As reflexões múltiplas são capa
zes de vencer grandes distâncias, e, 
em determinadas condições, as on
das chegam a dar várias voltas ao 
redor da Terra; isto causa proble
mas de inteligibilidade na informa
ção transmitida, pois ela aparece 
no receptor duas ou mais vezes, 
uma atrasada pouco mais de um 
décimo de segundo em relação à 
outra, o que é percebido como um 
eco nítido.

M icroondas

As ondas ultracurtas e as mi
croondas são ondas eletromagnéti
cas de elevada freqüência, em cujas 
regiões pode localizar-se um nú
mero infinito de canais.

As primeiras, utilizadas pelos

canais de televisão e transmissões 
de freqüência modulada, variam 
entre 1 e 5 metros; as últimas si
tuam-se na faixa centimétrica e, 
quando destinadas a canais telefô
nicos, têm comprimento de onda de 
30 centímetros ou menos.

Nesses comprimentos, as ondas 
tendem cada vez mais a compor- 
tar-se como a luz. Não tendo com 
primento de onda suficientemente 
grande para superar obstáculos, 
sua transmissão e feita a pequenas 
distâncias. Para transmiti-las num 
raio de ação de 1 0 0  quilômetros, é 
necessário o uso de antenas, como 
por exemplo as transmissoras dos 
canais de televisão.

As microondas podem ser facil
mente focalizadas por meio de re
fletores parabólicos, que as tornam 
feixes estreitos de ondas eletromag
néticas. As estações repetidoras lo
calizam-se em cima de montanhas, 
à vista uma das outras, geralmente 
a distâncias de 50 a 150 quilôme
tros.

As microondas, quando focali
zadas em feixes de pouquíssima di
vergência, são de grande utilidade 
na comunicação espacial.

VEJA TAM BÉM : Comunicação, 
Redes e Sistefnas de; Eletromagne- 
tismo; Ondas; Rádio; Televisão.
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Prostituição

A prostituição — comumente 
definida como prestação de servi
ços sexuais remunerados —  não é 
legalmente condenada, na maioria 
dos países. Os artigos do Código 
Penal Brasileiro que tratam do as
sunto consideram punível apenas o 
lenocínio, ou seja, a atividade dos 
que se beneficiam do trabalho da 
rameira: mediação, favorecimento 
da prostituição (ou indução a ela), 
manutenção de local apropriado 
para o relacionamento sexual pago, 
rufianismo e tráfico de mulheres. 
Isso não quer dizer que a prostituta 
esteja imune à ação policial: pode 
ser detida com base no artigo 233, 
que diz respeito à prática de atos 
obscenos em lugar público, ou 
aberto, ou exposto ao publico”.

A legislaçao brasileira não chega 
sequer a definir a prostituta, tarefa 
difícil sob qualquer ponto de vista. 
Entender como meretriz qualquer 
pessoa que cause prazer sexual a 
outra em troca de dinheiro, bens 
ou serviços implicaria ver até 
mesmo em certos casamentos por 
interesse uma forma de meretrício. 
Por outro lado, conceber como 
prostituição apenas o comércio or
ganizado da atividade sexual signi 
fica entrar em choque com os crité
rios morais que condenam, por 
exemplo, a mulher que se entrega 
uma só vez em troca de uma vanta
gem material. E dificulta mais essa 
definição a existência de prostitui
ção masculina (na qual homens re
cebem para satisfazer sexualmente 
mulheres) e homossexual.

C o m p an h e iras , sacerdo tisas, 
ra inhas

A conceituação rigorosa de 
“prostituta” depende de valores 
culturalmente sancionados. O pró
prio modo de encarar a prostitui
ção pode variar de uma sociedade 
para outra, não raro sendo conside
rada uma atividade respeitável, go
zando as pessoas que a ela se dedi
cam de elevado status.

Em certas comunidades da Anti 
guidade, as sacerdotisas dos rituais 
e dos deuses tinham por hábito en- 
tregar-sé a muitos homens, mas 
não recebiam dinheiro por isso (ou, 
quando recebiam, usavam-no na 
manutenção do templo).

Isso as diferenciava, diante da 
sociedade, das meretrizes comuns, 
“objetos” passíveis de arrenda
mento transitório. Entre esses ex 
tremos estavam as prostitutas de 
alta classe, mulheres belas e educa
das para agradar intelectual, am o
rosa e sexualmente. É o caso das 
hetaírai (literalmente: “compa
nheira íntima”) gregas, que não 
raro se ligaram a homens de prestí
gio e posição.

R epressão  e escape

A difusão do cristianismo* (que

firoíbe as relações extramaritais) 
oi a principal responsável, pelo 

menos no Ocidente, pela condena 
ção do meretrício. O comércio sexual envolve sérios problemas sociais e econômicos.

A necessidade econômica é uma 
das causas de prostituição mais co
mumente apontadas, sobretudo em 
regiões onde o subdesenvolvimento 
é mais acentuado. E não só a ne
cessidade econômica enquanto 
meio de sobrevivência: nas moder
nas sociedades industriais, os 
meios de comunicação* de massa 
divulgam a idéia de que a felicidade 
está vinculada ao consumo de rou
pas, perfumes, divertimentos, auto
móveis e outros bens que o di
nheiro pode comprar.

Essa motivaçao, no entanto, ex
plica somente o interesse da mulher 
em prostituir-se, sem levar em 
conta outros fatores de ordem só- 
cio-económica.

Na verdade, ela é também um re
flexo da repressão sexual em algu
mas sociedades, já  que em meios 
mais permissivos ela praticamente 
deixa de existir.

VEJA TAMBÉM: Homossexua
lismo; Sexo.

A prostituição tem sido tema de significativas manifestações artísticas dentro da pintura.

A repressão é impotente: a raiz do 
problema está no preconceito.
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Proteínas

O termo “proteína” (do grego 
proteios: “o que ocupa o primeiro 
lugar”) foi proposto por Berzelius* 
para indicar um tipo de substância 
fundamental para a vida. As proteí
nas são as moléculas* orgânicas 
mais abundantes dentro da célula*, 
constituindo 50% ou mais de seu 
peso seco (isto é, avaliado após eli
minação da água) e 16% do peso 
total do corpo humano. Existem 
em todos os organismos vivos — 
desde os vírus* — e desempenham 
funções bem diversificadas. São 
componentes estruturais do proto
plasma; funcionam como hormô
nios, biocatalisadores (enzimas*) e 
como elementos transportadores; e 
participam também dos processos 
ímunológicos (grande parte dos 
antígenos e todos os anticorpos são 
constituídos por proteínas). Além 
disso, graças a suas propriedades 
hidrófilas, colaboram nos proces
sos osmóticos que se desenvolvem 
entre as membranas das células e 
os líquidos intercelulares e entre es
tes e o sangue.

Estrutura química

As diversas proteínas contêm vá
rios tipos de substâncias, mas a es
trutura tridimensional e a maioria 
das propriedades biológicas são co
muns. Â base de sua estrutura são 
unidades chamadas “alfa-aminoá- 
cidos”, que se ligam em cadeias. A 
hidrólise da grande maioria das 
proteínas produz cerca de vinte al- 
fa-aminoácidos diferentes.

Os alfa-aminoàcidos são form a
dos por um grupo fortemente bá
sico, o grupo amina* (— NH2) e um 
grupo carboxila (— COOH), ácido, 
ambos ligados ao mesmo átomo de 
carbono (carbono a). A composi
ção da cadeia lateral R caracteriza 
cada alfa-aminoácido. O radical R 
é geralmente um radical de hidro- 
carboneto, contendo ou não outros 
grupos funcionais que podem tam 
bém ser outras carboxilas — ami
noácidos ãcidos, como o ácido as- 
pártico — ou outros grupos 
aminas, como a lisina, um aminoá- 
cido básico.

Os aminoácidos nem sempre po
dem ser sintetizados pelo orga
nismo, sendo que o homem precisa 
suprir-se de pelo menos oito deles 
através da dieta.

Para formar as moléculas de 
proteínas, o grupo carboxila de um 
aminoácido liga-se ao grupo amina 
do seguinte, eliminando uma molé
cula de água e dando origem a um 
tipo de ligação chamada “peptí- 
dica” (—CO—NH2). O s políme 
ros* formados —  cadeias poli- 
peptídicas — são constituídos de 
cem ou mais unidades de aminoáci
dos. Entretanto, as proteínas não 
são apenas polímeros de vários 
comprimentos: cada tipo de molé
cula protéica tem um peso molecu
lar característico e uma composi
ção química espécífica, podendo 
ser simples, quando composta ape
nas de alfa-aminoácidos, ou conju
gadas, quando substâncias não 
protéicas (grupos prostéticos) estão 
ligadas às cadeias polipeptídicas. A 
diferença fundamental entre as pro
teínas depende do número e ordem 
seqüencial dos aminoácidos nas ca
deias polipeptídicas.

Há um tipo de cadeia que resulta 
em moléculas de aparência longa eBerzelius denominou "proteínas" as moléculas fundamentais para a vida.

O colágeno é o constituinte fibroso principal dos ossos e cartilagens. Nas proteinas do sangue.a seroalbumina aparece em elevado percentual.
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Na formação de uma molécula de proteína, o grupo carboxila de um aminoácido liga-se inicialmente 
ao grupo amina do seguinte, eliminando uma molécula de água e originando a ligação peptldica.
O composto formado (glicilglicinal é um dipeptldio que conserva um grupo carboxila numa extremidade 
e um grupo amina na outra, podendo reagir dos dois lados com uma molécula de aminoácido e resultar 
num tetrapeptldio. Quando o grupo de aminoécidos da cadeia é superior a cem, forma-se uma 
proteína, cujas propriedades não dependem da natureza de cada um, mas da seqüência de ligações.

ligação peptldica

fina —  são as proteínas fibrilares, 
ou fibrosas, nas quais as cadeias 
polipeptídicas arranjam-se parale
lamente a um único eixo. Outra 
conformação característica é a glo
bular, na qual as cadeias polipeptí
dicas são arranjadas em formas 
compactas, aproximadamente esfé
ricas.

As proteínas fibrosas são insolú
veis em água e constitüem os ele
mentos estruturais básicos dos teci
dos das cartilagens e dos tendões; 
a queratina dos cabelos e das unhas 
é um exemplo desse tipo. As globu
lares são geralmente solúveis em 
sistemas aquosos e de rápida difu
são, assumindo funções dinâmicas 
no organismo. Das centenas de di
ferentes enzimas conhecidas, prati
camente todas são proteínas globu
lares, como é o caso dos anticor
pos, de alguns hormônios e de 
m uitas moléculas com função de 
transporte (a seroalbumina, a he
moglobina*, etc.). Há também pro
teínas de formas e características 
intermediárias entre os dois tipos.

Níveis de estrutura 
proteica

Chama-se “estrutura primária” 
às ligações peptídicas que mantêm 
o número e a ordem dos aminoáci- 
dos na cadeia polipeptídica.

A estrutura secundária refere-se 
à conformação helicoidal da cadeia 
polipeptídica, particularmente na 
disposição que aparece nas proteí
nas fibrosas, onde a forma da molé
cula é mantida por pontes de hidro
gênio e por ligações dissulfeto. As 
pontes de hidrogênio, resultantes 
da repartição dos átomos de hidro
gênio do grupo NH entre o nitrogê
nio e o oxigénio da carbonila (C =  
O) da mesma cadeia peptídica, são 
individualmente muito fracas; con
tudo, a presença de um grande nú
mero delas na molécula de proteína 
reforça a ação, produzindo uma es
trutura estável. O laço dissulfeto 
(ponte entre dois átomos de enxo
fre) é relativamente estável e não se 
rompe com facilidade.

A estrutura terciária corres
ponde à maneira pela qual a cadeia 
polipeptídica é compactada para 
formar a estrutura das proteínas 
globulares. Esse nível estrutural é 
mantido por vários tipos de liga
ções. A maioria d a s  grandes proteí
nas, fibrosas ou globulares, contém

duas ou mais cadeias polipeptídi
cas. A estrutura quaternária refe
re-se à maneira pela qual as ca
deias polipeptídicas unitárias se 
arranjam no espaço.

A seqüência de aminoácidos e a 
configuração espacial constituem, 
por conseguinte, uma verdadeira 
impressão digital de cada proteína. 
Dessas características dependem 
suas propriedades químicas e imu- 
nológicas. Através delas, a proteína 
é reconhecida pela célula que a 
produziu e rejeitada por células es
tranhas.

Quando uma proteína é aque
cida, ou submetida a um trata
mento químico drástico (ácidos e 
bases concentradas, oxidantes enér
gicos, etc.), o arranjo espacial da 
molécula se desfaz, pelo rompi
mento das pontes de hidrogênio; o 
esqueleto polipeptídico distende-se

e, dessa forma, as características 
individuais costumam desaparecer. 
É o processo denominado “desna- 
turaçao”, ou seja, a perda das fun
ções biológicas.

A formação das proteínas

A biossíntese das proteínas, que 
se processa no interior das células, 
tem entre seus aspectos fundamen
tais a determinação da seqüência 
de aminoácidos pelas bases nitro- 
genadas (adenina, guanina, citosina 
e timina) da molécula do ácido de- 
soxirribonucléico (ADN). É o có
digo* genético que comanda a sín
tese de proteínas celulares 
específicas, incluindo as enzimas 
que controlam os fenômenos meta
bólicos. Pela duplicação do ADN 
nuclear, a mensagem em código 
passa para as novas células, que

herdam da célula-mãe a capaci
dade de produzir determinadas pro
teínas. 0  processo desenrola-se ao 
nível dos ribossomos, que são com
ponentes do citoplasma celular.

 ̂ Os aminoácidos utilizados na 
síntese proteica encontram-se no 
citoplasma. Inicialmente, são ativa
dos por ação do ATP (adenosina 
tri-fosfato), substância altamente 
energética, que possibilita sua liga
ção aos ácidos ribonucléicos trans
portadores (t-ARN).

A cadeia do t-ARN é relativa
mente curta, e existe nele uma parte 
específica, o anticodon, relacio
nado com o codon (unidade de in
formação genética) de um determi
nado aminoácido, que deve ser 
transportado.

Os t-ARN ligados aos aminoáci
dos encaixam-se no molde de ácido 
ribonucléico mensageiro (m-ARN) 
nos ribossomos, pareando os anti- 
codons aos codons corresponden
tes. Cada complexo aminoacil-t- 
ARN ocupa uma posição 
específica ao longo da molécula do 
m-ARN. Dessa forma, os aminoá
cidos alinham-se numa determi
nada ordem, ligando-se, em se
guida, por laços peptídicos; está 
composta a estrutura primária da 
cadeia peptídica. Depois, a molé
cula formada desliga-se do ribos- 
somo, os t-ARN sao liberados e o 
processo se repete inúmeras vezes.

As etapas dessa seqüência são 
catalisadas por enzimas específi
cas. Entre os antibióticos* conheci
dos, muitos inibem algumas etapas. 
Por exemplo, a actomicina impede 
a síntese de m-ARN porque se as
socia à superfície do ADN, impe
dindo que ele sirva de modelo a ser 
copiado. A estreptomicina, o clo- 
ranfenicol e a tetraciclina agem so
bre o sistema ribossomo-m-ARN-t- 
ARN, impedindo seu funciona
mento normal. Por último, a 
puromicina, que se assemelha ao 
grupamento final de t-ARN, blo
queia fortemente a síntese proteica. 
Por isso esse antibiótico não tem 
utilidade terapêutica, embora apre
sente grande valor nas pesquisas 
para elucidação do mecanismo da 
síntese protéica.

VEJA TAM BÉM : Ácidos Nucléi- 
cos; Alimentação; Biologia; Có
digo Genético; Nutrição.

Os aminoácidos naturais (em cima representados numa ligação simples, por 
esferas de cores') podem compor uma cadeia polipeptídica de estrutura ter
ciária (à esquerda), observável pela difração de raios X (à direita).

gliclna leucina valina alanina serina tirosfna lisina isoleucma ácido
glutâmico

*  •ia tiroslna lisina

#

L A
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A situação social da Alemanha, 
no início do século XVI, encontra- 
va-se tumultuada. As classes mais 
pobres eram duramente oprimidas 
e os camponeses reclamavam dos 
altos impostos e dízimos cobrados 
pelo clero. Os nobres, por outro 
lado, ambicionavam as terras per
tencentes à Igreja; e os eclesiásticos
—  propensos a uma vida mundana
— esqueciam-se de seus compro
missos religiosos.

Esse clima de descontentamento 
generalizado era ainda alimentado 
pelas idéias do humanismo* nas
cente e pelo reavivamento da reli
giosidade popular. Os abusos da 
hierarquia* em questões de ordem 
eclesiástica e de disciplina moral 
somavam-se às deturpações na for
mulação da doutrina católica e or
todoxa.

Vários círculos religiosos viam 
nos costumes arraigados na Igreja 
um distanciamento das fontes do 
Evangelho e, no ensino veiculado 
pelo clero, um conjunto de “verda
des” que afrontavam as Sagradas 
Escrituras.

A crise atingiu seu ponto má
ximo em 31 de outubro de 1517: 
Martinho Lutero*, um monge agos- 
tiniano pouco conhecido, afixou na 
porta da Igreja do Castelo de Wit- 
tenberg seu pensamento em forma 
de Noventa e Cinco Teses. Rebela
va-se principalmente contra a prá
tica, então comum, das indulgên
cias, muito embora não negasse 
diretamente ao papa o direito de 
concedê-las. Entretanto, as teses 
eram profundamente acadêmicas e 
não tratavam de todos os proble
m as religiosos da época. Além 
disso, nao representavam tudo 
aquilo que o luteranismo* desen
volveria.

Lutero já  havia encontrado um 
novo caminho teológico^ funda
mentado no estudo da Epistola aos 
Romanos, do apóstolo Paulo*.

O monge procurava compreen
der o significado do Evangelho e da 
salvação pela fé, em oposição à 
doutrina corrente, que afirmava ser 
o pecado igualmente vencido pelas 
obras. A salvação, de acordo com 
Lutero, significava muito mais que 
isso: era um dom gratuito que ema
nava do poder de Deus e transmitia 
paz à alma e confiança plena.

O movimento espalha-se

Na Suíça alemã, o movimento 
protestante desenvolveu-se em 
torno das idéias de Zwínglio* e 
teve características particulares.

As universidades suíças estavam 
impregnadas pelo humanismo e 
pelo desejo de libertação do domí
nio eclesiástico estrangeiro. Des
confiavam também do poder das 
indulgências e procuravam desen
volver uma vida religiosa mais di
retamente fundada nos ensinamen
tos evangélicos.

Em 1522, a Reforma protestante 
começou a ser efetivada, com a pro
clamação de que não havia outra 
autoridade para os cristãos além da

(“rebatizadores”). Tanto os adep
tos do movimento como seus prin
cipais líderes —  os pregadores Fe- 
lix Manz e Conrado Grebel — , por 
não se submeterem às autoridades 
estatais e por pregarem doutrinas e 
costumes contrários às idéias do
minantes, foram duramente perse
guidos pelos governantes suíços. 
Os seguidores foram condenados à 
morte por afogamento em março 
de 1526, e o próprio Manz sofreu 
essa pena, no ano seguinte.

Contudo, nem a perseguição 
cruel das autoridades nem os ata
ques dos teólogos oficiais consegui
ram sufocar a pregação dos anaba- 
tistas. O movimento acabou espa- 
lhando-se_ rapidamente, propa
gando idéias de severa disciplina 
espiritual, além de reivindicações 
contrárias à ordem vigente. Identi- 
ficando-se com os pobres e oprimi
dos, diziam que o Evangelho era o 
único poder libertador.

Na França e na Suíça francesa, 
a Reforma protestante foi liderada 
pelo teólogo João Calvino*.

Educado em escolas eclesiásti
cas da época, Calvino abandonou 
a Igreja romana por volta de 1534, 
passando a defender ardorosa
mente os ideais da  Reforma protes
tante. Percebendo que os seguido- 

Divulgadas suas teses, Lutero moveu uma "guerra santa" ao catolicismo. res de Lutero ameaçavam, na Fran-

Na Suiça. Zwínglio emprestou no- 
Os iniciadores do protestantismo traduziram a Bíblia para difundi-la. vas características ao movimento.

Bíblia. Bem mais radical que Lu 
tero, Zwínglio liderou em Zurique 
uma rápida reforma, com o apoio 
das autoridades civis, eliminando 
das igrejas todos os ornamentos, as 
relíquias e os órgãos. Foram aboli
dos também a missa e o celibato do 
clero. A justificação dessas m udan
ças é encontrada na principal obra 
teológica de Zwínglio — Comentá
rio sobre a Falsa e a Verdadeira 
Religião — .publicada em 1525.

Nessa mesma época, surgiu em 
Zurique uma controvérsia sobre o 
batismo de crianças. Muitos consi
deravam esse tipo de ritual sem ne
nhum valor, pois acreditavam que 
a conversão do adulto deveria ser 
acompanhada de um novo batismo 
através da  imersão. Os seguidores 
desse movimento ficaram conheci
dos pelo nome de “ anabatistas” Contrários à ordem vigente, os anabatistas foram duramente perseguidos.
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ça e na Suíça francesa, as tradições 
medievais e o sistema econômico 
vigente, o rei da França não tardou 
a acusá-los de subversivos, em fe
vereiro de 1535. Inconformado, 
Calvino dirigiu-se ao rei em carta 
aberta, defendendo os companhei
ros. Essa carta acompanha, em 
forma de prefácio, a primeira edi
ção de sua obra Instituição da Reli
gião Cristã, de 1536.

Calvino tinha apenas 26 anos 
quando os adeptos do protestan
tismo francês resolveram reconhe
cer sua lidefança e suas idéias. Se
gundo ele, existiam três instituições 
divinamente estabelecidas: a Igreja, 
os sacramentos e o governo civil. A 
Igreja seria formada por “todos os 
eleitos de Deus” e seria governada 
por pastores, mestres, anciãos e 
diáconos escolhidos pela própria 
congregação.

O movimento calvinista (que in
fluenciou fundamentalmente o 
presbiterianismo) estendeu-se tam 
bém à Escócia e à Inglaterra — 
através dos puritanos— , aos Países 
Baixos, à Polônia, à Hungria e à 
Alemanha sul-ocidental.

Na Inglaterra, a Reforma protes
tante começou mais por razões 
políticas do que doutrinárias. A 
ruptura com Roma, provocada por 
Henrique* VIII, facilitou o tra
balho da hierarquia anglicana. 
Desligados do papa, os bispos e os 
teólogos puderam aplicar em seu 
país os princípios de Lutero e de 
Calvino, de acordo com as conve
niências locais. O movimento foi 
menos radicalizado e manteve mais 
continuidade com o passado do 
que nos demais países europeus.

Além disso, a reforma inglesa 
manteve a mesma ordem eclesiás
tica da Igreja antiga, com seus bis
pos, presbíteros e diáconos, a 
mesma liturgia da  missa, os sacra
mentos, as vestes sacerdotais e os 
ornamentos simbólicos do culto. 
Por outro lado, adotou as interpre
tações evangélicas fundamentadas 
nas Escrituras e aboliu o celibato 
do clero. O espírito do anglica- 
nismo aparece numa importante 
obra da época, Leis da Política 
Eclesiástica, de Hooker*.

As novas doutrinas

Huss (B). Zwínglio (D), Calvino (E), Lutero (H) e outros protestantes defen
dem a luz da fé de católicos e do diabo. (Gravura do século XVII.)

O protestantismo acabou espa
lhando-se pelo mundo inteiro. Em 
virtude da grande liberdade de 
consciência oferecida aos fiéis (ao 
menos em princípio) e à ausência 
de um poder centralizado, divi
diu-se em inúmeras denominações, 
segundo as ênfases adotadas em 
cada lugar. Dessa forma, os batis
tas, os quacres, os pentecostalistas, 
etc., estao relacionados com as ori
gens da Reforma, embora suas his
tórias particulares tenham origens 
diferentes.

Entretanto, existem algumas li
nhas doutrinárias que estão presen
tes na maior parte das Igrejas pro
testantes.

PRIM ADO DA PALAVRA 
DE DEUS — A teologia protes
tante recusa-se a partir da teologia 
natural. Acredita que Deus atua 
através de Sua Palavra, remon
tando ao testemunho da Bíblia. A 
Palavra de Deus é viva e atuante 
na Igreja e no mundo. O livro do

Recusando imagens e pompas, a casa de Deus tornou-se austera e simples.

Gênesis afirma que Deus criou, o 
mundo através de Sua Palavra. E 
o Evangelho de São João começa 
afirmando que “no princípio era o 
Verbo [a Palavra] ”,

PALAVRA DE DEUS E BÍ
BLIA —  As Santas Escrituras dão 
testemunho a respeito da realidade 
da Palavra de Deus; daí o apego do 
protestante à Bíblia. Os fiéis têm 
acesso direto às Escrituras e bus
cam em sua mensagem a orienta
ção de Deus para suas vidas. Há 
diversas interpretações da relação 
entre Palavra de Deus e Bíblia, 
com matizes que vão desde o reco
nhecimento literalista de que ós vo
cábulos bíblicos são a própria Pa
lavra de Deus, até as concepções 
radicalmente liberais que não veem 
aí senão expressões humanas, cul
turalmente condicionadas, mais ou 
menos míticas, destinadas a 
apreender a vontade de Deus para 
Seu mundo.

JU STIFICAÇÃ O PELA FÉ  — 
Para o protestantismo, os fiéis têm 
acesso direto a Deus e são aceitos 
por Ele, em virtude de Sua miseri
córdia e de Seu amor, e não devido 
a obras que eventualmente venham 
a realizar. É a fé que justifica, e não 
as obras. Isso tem um significado 
amplo: a salvação é dom gratuito 
de Deus, oferecido a todos os ho
mens através de Jesus Cristo.

AUTORIDADE E LIBER
DADE — As Igrejas protestantes 
não têm magistério teológico. Sen
tem-se livres para interpretar as Es
crituras e para organizar sua vida 
eclesiástica. Podem, com essa liber
dade, correr o risco da perda de 
unidade. No entanto, as igrejas 
protestantes reconhecem-se m utua
mente e organizam-se em conselhos 
interdenominacionais para progra
mas de evangelização e serviços na 
comunidade.

SACERDÓCIO DE TODOS 
OS FIÉIS — Todos os cristãos ba
tizados em nome da Santíssima 
Trindade são membros da Igreja e 
podem participar do ministério sa
cerdotal. As decisões importantes 
dependem de votação dos leigos. A 
existência de um ministério orde
nado e clerical prende-se mais a 
questões de ordem, e, portanto, de 
organização, do que a princípios 
teológicos imutáveis.

A maioria dos cristãos evangéli
cos aceita também as formulações 
dos antigos credos da Igreja primi
tiva, tais como o Ato dos Apósto
los e o Credo de Nicéia. Há mesmo 
os que admitem as formulações 
dogmáticas do Concílio de Calce- 
dônia, realizado no ano de 451. Ao 
admitirem, essas formulações dou
trinárias, reservam-se o direito e a 
liberdade de criticá-las e julgá-las 
pela única regra de fé e de vida 
universalmente aceita: a Bíblia.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
Ecumenismo; Fundamentalismo; 
Hierarquias Religiosas; Igreja; Lu- 
teranismo; Metodismo; Mormons; 
P e n t e c -  s t a l i s m o ;  P r e s b i t e r i a n i s m o ;  

Reforr>'a e Contra-R orma; Seitas.Muitas vezes, o combate à "idolatria" católica se fez pela violência



144 Protozoários

Protozoários

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Protozoa 
Subfilo A: Plasmodroma 
Classe 1: Mastigophora 
Subclasse 1: Phitomastigina 
Subclasse 2: Zoomastigina 
Classe 2: Opalinata 
Classe 3: Sarcodina 
Subclasse 1: Rhizopoda 
Subclasse 2: Actinopoda 
Classe 4: Sporozoa 
Subclasse 1: Telosporidia 
Subclasse 2: Acnidosporidia 
Subclasse 3: Cnidosporidia 
Subfilo B: Ciliophora 
Classe: Ciliata 
Subclasse 1: Holotricha 
Subclasse 2: Spirotricha

Em alguns protozoários ocorrem alternadamente dois tipos de reprodução.

Unicelulares, simples ou colo
niais, quase sempre microscópicos, 
o filo dos protozoários, com mais 
de 30 000 espécies, constitui o mais 
numeroso grupo animal existente 
sobre o planeta Terra.

Variações nas formas e nos ta
manhos podem ser exemplificadas 
pelo Babesia sp, parasita de glóbu
los vermelhos do sangue do gado, 
que mede apenas 2  micra (milési
mos de milímetros), e pelos grandes 
esporozoários, que chegam a medir 
dezenas de milímetros.

Importância ecológica 
e econômica

Os protozoários podem ser para
sitas de vegetais e animais (inclu
sive o homem), ou viver em sim
biose com outros seres vivos.

Os mais simples são compará
veis às células dos metazoários*. 
Os mais complexos podem ter vá
rios núcleos, estruturas como as en
contradas nas células dos metazoá
rios e diferenciações especializadas 
(orgânulos ou organelas utilizados 
na alimentação, locomoção e pro
teção). Alguns constituem o pri
meiro degrau de uma grande cadeia 
alimentar.

Em muitos deles, a massa cito- 
plasmática é formada pelo ecto- 
plasma (ou seja, o estrato mais 
denso, externo) e pelo endoplasma 
(estrato mais fluido, interno)._

A digestão e a distribuição dos 
alimentos para toda a célula pro- 
cessam-se nos vacúolos digestivos. 
Além dos vacúolos, o citoplasma 
às vezes também encerra cromató- 
íbros, mitocôndrias e substâncias 
de reserva.

A membrana citoplasmática 
(que está em contato com o cito
plasma) é comum a todos os proto
zoários.

Na maioria dos casos, a superfí
cie externa é altamente especiali
zada. Membranas diferentes (na 
origem e na estrutura) recobrem a 
película de revestimento, aumen
tando sua espessura.

Uma concha silicosa ou calcária

(matriz orgânica impregnada de 
uma substancia mineral) recobre 
muitos protozoários, formando um 
esqueleto externo. Um revestimento 
orgânico especial normalmente co
bre o cisto.

Ciclos de vida

O estágio móvel (trófico) e o 
cisto inativo formam o ciclo de 
vida mais simples. O aumento de 
complexidade manifesta-se no 
acréscimo de uma ou várias fases 
móveis, na produção de mais de 
um tipo de cisto e na existência de 
uma fase sexuada.

O ciclo mais simples é o de cer
tas amebas intestinais, que perdem 
até a capacidade de se encistarem. 
Alguns ciclos dimórficos apresen

tam uma fase larval (mais represen
tativa das relações ancestrais) e 
um a fase adulta. Os ciclos de mui
tos Mastigóforos incluem uma fase 
amebóide e uma fase flagelada.

A estrutura e a funçao dos cistos 
varia muito. Podem ser protetores 
ou conter estágios reprodutivos. 
Certos protozoários têm cistos com 
ambas as características.

As paredes dos cistos podem ser 
protéicas, de queratina (carboidra- 
tos semelhantes à celulose), de ma
teriais silicosos, de quitina e de ma
teriais externos. Mas são sempre 
finas e formadas de vários estratos.

A reprodução

A cissiparidade, divisão simples 
em duas células, ocorre em três es

tágios. O núcleo parte-se, depois di- 
vide-se o citoplasma e nascem dois 
indivíduos exatamente iguais: esse 
é_o tipo mais comum de reprodu
ção dos protozoários (assexuada). 
No entanto, há muitos que passam 
por fases sexuadas e assexuadas, 
em hospedeiros diferentes.

No brotamento, uma forma de 
reprodução assexuada, formam-se 
saliências na superfície da célula; 
em seguida separam-se e levam 
consigo parte do material nucléico, 
constituindo um novo indivíduo.

Na esquizogonia assexuada e 
típica de muitos parasitas, a célula 
parte-se muitas vezes e os merozoí- 
tos assim formados libertam-se e 
desenvolvem-se após a destruição 
da célula primitiva.

A reprodução sexuada permite a 
renovação do material genético. A 
conjugação é o tipo mais comum. 
Primeiro, unem-se duas unidades 
distintas; depois, ocorre a meiose
— divisão celular que precede a 
formação de gametas ou ae esporos 
e que reduz a metade o número de 
cromossomos da espécie. Em se
guida, ocorre uma troca de mate
rial nucléico. Os animais sepa
ram-se e continuam a reproduzir-se 
assexuadamente.

A reprodução sexuada não im
plica necessariamente bipolaridade 
sexual visível. Pode ocorrer a união 
de dois indivíduos morfológica e fí- 
siologicamente semelhantes (isoga- 
mia). A união de dois indivíduos 
morfológica e fisiologicamente di
ferentes chama-se “amsogamia” .

Cada espécie ou subespécie dos 
ciliados é representada por certo 
tipo de acoplamento. A união cpn- 
suma-se geralmente entre indiví
duos portadores do mesmo tipo de 
acoplamento. Quando isso não 
acontece, o nascituro apresenta 
baixa vitalidade.

Atitudes no ambiente

A ingestão ativa (holozóica) 
consiste em engolfar partículas

Eternos pelas sucessivas divisões celulares, só deixam de viver sob condições extremamente desfavoráveis.
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A nutrição de protozoários como o "Chilomonas" ocorre por osmose. Habitam todo tipo de água e cavidades internas de vegetais ou animais.

através de pseudópodes ou introdu
zir substâncias suspensas no meio 
líquido em uma espécie de boca (ci- 
tóstomo). A absorção (ingestão sa- 
prozóicaj se dá por osmose (difusão 
de substancias pelas membranas).

A maior parte dos fitoflagelados 
alimenta-se de fontes nitrogenadas, 
depósitos de carbono, tiamina e vi
tam ina BI 2 .

Outros protozoários exigem ali
mentação mais variada, contendo 
aminoacidos, compostos orgânicos 
(etanol, acetato, butirato, lactato, 
etc.), minerais (sais de cálcio, co
balto, cobre, ferro, potássio, mag
nésio, manganês, zinco e enxofre) e 
vitaminas (piridoxina, ácido panto- 
tênico, ácido nicotínico ou nicoti- 
namida e ácido fólico).

A locomoção dos protozoários,

que depende de sua estrutura e do 
meio em que vivem, faz-se de três 
formas: amebóide, ciliar e flagelar.

O movimento amebóide é feito 
por meio de pseudópodes (auxilia
dos por inúmeros de seus deriva
dos) e através de correntes citoplas- 
máticas.

Ciliar é a locomoção provocada 
pelo batimento dos cílios. Rígidos 
a princípio, eles dobram-se para 
trás empurrando a água, ganham 
maior flexibilidade e voltam à rigi
dez habitual. Executam movimen
tos coordenados, que produzem pe
quenas ondas ao longo do corpo.

O batimento helicoidal dos cílios 
(que empurram a água distalmente, 
como uma hélice) é uma caracterís
tica da locomoção flagelar. Os fla
gelos estão capacitados a executar

muitos tipos de movimentos e com
binações deles.

Sobrevivência

Temperaturas próximas a 45° C 
são geralmente fatais para as for
mas ativas de protozoários. (No en
tanto, formas termófilas, ou seja, as 
encontradas em fontes termais, po
dem suportar até mais de 50° C.)

Os cistos são mais resistentes. 
Em várias espécies, podem conti
nuar vivos após permanecerem 
uma hora expostos a temperatura 
de 100° C.

Menos perigosas são as tempera
turas baixas. Em algumas espécies 
de Trypanosomas e Plasmodium, 
os cistos sobrevivem a — 70° C du
rante semanas.

A resistência ao aumento da sa
linidade da água parece que varia 
com a espécie e, dentro de uma 
mesma espécie, com o indivíduo.

O crescimento dos protozoários 
fica normalmente restrito a um 
pH* variável: no mínimo 3 (bem 
acido) e no máximo 9 (moderada
mente básico). O ideal situa-se en
tre 4,5 e 7,5.

Os protozoários podem viver em 
qualquer porção de água doce. sal
gada ou salobra, e em cavidades in
ternas e tecidos de vegetais e de 
animais (inclusive o homem), ca
racterizando o parasitismo*.

Mastigóforos

A classe dos mastigóforos com- 
põe-se de indivíduos flagelados

A fosforescência distingue os "Noctiluca" entre os habitantes marinhos As colônias do género "Volvox" podem reunir atã 50 OOO indivíduos.
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pelo menos em uma das fases da 
vida, e divide-se em Fitomastiginos 
e Zoomastiginos.

Seis ordens de flagelados com 
características vegetais (capazes de 
fazer fotossíntese) integram a sub
classe dos Fitomastiginos. Sua cor 
não é necessariamente verde, pois 
vários outros pigmentos mascaram 
a clorofila.

CRISOM ONADINAS — Po
dem apresentar de um a três flage
los. Os cromatóforos são dourados 
ou marrons. As substâncias de re
serva armazenadas são leucosina e 
lipídios. A couraça silicosa com 
um poro de emergencia caracteriza 
o cisto. Os gêneros mais comuns 
são Ochromonas, Dinobryon e Sy- 
nura.

CLOROM ONADINAS — São 
indivíduos com dois flagelos desi
guais. Os cromatóforos são amare- 
lo-esverdeados. Leucosina e lipí
dios são as substâncias de reserva. 
O cisto é bivalve. Entre os gêneros 
principais estão Chloromeson e 
Nephrochloris.

CRIPTOM ONADINAS — 
Têm dois flagelos. Os cromatófo
ros (em número de um ou dois) são 
amarelos, vermelhos ou verdes. 
Amido e lipídios são as substâncias 
de reserva. Caracterizam-se por um 
sulco ventraí, que pode ser fechado, 
formando um caniculo interno. Gê
neros principais: Chilomonas e 
Cryptomonas.

DINOFLAGELADOS —  Ma 
rinhos ou de água doce, possuem 
corpo com forma fixa, armadura 
constituída por várias placas. Só 
eles têm o sulco espiral por onde 
passa um flagelo que envolve o 
corpo. Os cromatóforos são mar
rons, amarelos ou. verdes. Amido e 
lipídios são as reservas. Uma forte 
toxina, capaz de matar peixes e in
filtrar-se nos tecidos de mexilhões 
e outros moluscos é fabricada por 
alguns dinoflagelados. Tipos esfe- 
róides, com cerca de 2  mm de diâ
metro, pertencem ao gênero Nocti- 
luca. Estão espalhados em grande 
uantidade pelos oceanos. Parte 
eles a fosforescência ocasional 

das águas do mar. Há dinoflagela
dos parasitas de celenterados e de 
outros animais.

FITOM ONADINAS —  Peque
nos, ovóides ou esféricos, vivem so
litários ou em colônias. Armaze
nam amido e lipídios. Os Gonium  
sociale formam colônias, em geral, 
de quatro indivíduos, enquanto as 
colônias de Volvox podem ter até 
15 000 células, em esfera gelati
nosa oca, de até 2  milímetros de 
diâmetro. (Entre a menor e a maior 
das colônias contam-se muitas ou
tras que apresentam tamanhos in
termediários.)

EUGLENÓIDINAS —  Com 
um, dois ou três flagelos, podem ser 
clorofilados ou incolores; vivem 
em geral na água doce. Polissacarí- 
deos são os produtos que armaze
nam. Gêneros principais: Hetero- 
nema, Peranema, Astasia, Menoi- 
dium  e Euglena.

A segunda subclasse dos Masti-

góforos —  Zoomastiginos — ca
racteriza-se por ausência de cloro
fila e conseqüente incapacidade de 
realizar fotossíntese. A maior parte 
das espécies locomove-se devido à 
membrana flexível. A locomoção é 
amebóide (ou quase). Parasitam 
vertebrados, invertebrados e vege
tais. Dividem-se em oito ordens:

RIZOM ASTIGINAS —  Orga
nismos com pelo menos um e no 
máximo quatro flagelos. Também 
usam pseudopodes na locomoção

Íàs vezes mais importantes que os 
lagelos). Gêneros principais: Mas 

tigamoeba, Histomonas e Masti- 
gina.

PROTOM ONADINAS 
Com um ou dois flagelos, muitos 
são parasitas. Os de vida livre (a 
maioria) são coloniais e formam 
coanócitos, como as células dos es
pongiários. Pertencem à ordem im
portantes espécies parasitas: Try
panosoma, Leishmania, Leptomo- 
nas, Crithidia, Herpetomonas e 
Phytomonas (esta parasita plantas 
e os insetos que se alimentam des
sas plantas).

DIPLIM ONADINAS — Pos
suindo de três a oito flagelos, são 
muito heterogêneos e, em geral, pa
rasitas. Gêneros principais: Costia 
(atacam a pele dos peixes) e Giar- 
dia (ocorre no intestino de verte
brados, sendo comum no homem).

TRICOM ONADINAS — Têm 
três ou mais flagelos. São parasitas 
uni ou multinucleados. Gêneros 
principais: Coronympha, Snyde- 
rella e Trichomona (parasitas de 
vertebrados).Os radiolários têm membrana extema resistente, impregnada de minerais

Os protozoários de locomoção ciliar executam movimentos coordenados, que produzem ondas ao longo do corpo.
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HIPERM ASTIGINAS — Têm
flagelos em tufos ou em fileiras es
pirais. São multiflagelados e uninu- 
cleados. Parasitam baratas, térmi
tas e outros insetos. Gêneros 
principais: Laphomonas, Phyncho- 
nympha, Holomastigotoides e Try- 
chonympha.

COANOFLAGELINAS — 
Apresentam um flagelo anterior e 
têm vida livre. Exemplos Codo- 
siga, com pedúnculos, e Proteros- 
pongia, em substância intercelular 
gelatinosa, possivelmente relacio
nada com esponjas.

RETORTAM ONADINAS —
Com dois ou mais flagelos, são pa
rasitas. Exemplo: Chilomastix, 
principalmente no intestino de ver
tebrados.

OXIM ONADINAS —  Têm 
quatro ou mais flagelos, tipica
mente em pares; são todos parasi
tas. Exemplos: Oxymonas e Pyrso- 
nympha (parasitas intestinais de 
cupins e outros insetos xilófagos).

Sarcodíneos

Os sarcodíneos formam a classe 
dos protozoários que se locomo
vem originando correntes proto- 
plasmáticas, mesmo que não haja a 
formação de pseudopodes. Divi
dem-se em duas subclasses: Acti- 
nópodes e Rizópodes.

Actinópodes são os protozoários 
que apresentam simetria radial, 
com quatro ordens:

ACANTÁRIOS —  Cápsula 
central com poros. Esqueleto de es
pinhos radiais de sulfato de estrôn
cio. Exemplo: Acanthometra.

HELIOZOÁRIOS — São esfé
ricos, sem cápsula central. Esque
leto de escamas e espinhos silico- 
sos. Habitam a água doce. 
Alimentam-se de outros microrga
nismos. Principais representantes: 
Actinophrys, Actinosphaerium  e 
Acanthocystis.

RADIOLÁRIOS —  São dota
dos de uma cápsula central esférica 
porosa, que reparte o citoplasma 
em intracapsular e extracapsular. 
(Algumas algas podem viver no in
terior do citoplasma intracapsular.) 
Certas espécies têm também uma 
carapaça externa, atravessada por 
espículas radiais. O esqueleto de 
outras é silicoso, variando muito 
em estrutura e complexidade. A re
produção dá-se com a divisão da 
cápsula central e distribuição dos 
elementos esqueléticos para cada 
parte resultante da partilha. Pos
suem gametas flagelados; são tipi
camente pelágicos, da superfície 
até profundidades de 4 500 m, e ha
bitam os mares. Exemplo: Aula- 
cantha, Sphaerozoum.

PROTEOM IXÍDEOS — Sem 
carapaça; apresentam prolonga
mentos protoplasmáticos radiais 
ramificados que podem se anasto- 
mosar. Exemplo: Vamp y  relia, que 
perfura células de algas e suga o 
conteúdo.

Os Rizópodes, outra subclasse 
dos Sarcodíneos, caracterizam-se

pela ausência de pseudópodes. Seu 
revestimento pode ser uma concha 
externa ou uma fina membrana. 
Possuem cinco ordens:

GROM ÍNEOS —  Prolonga
mentos protoplasmáticos afilan- 
do-se e ramificando-se para a extre
midade. Carapaça com uma 
abertura distinta. Exemplo: Eugly- 
pha, com carapaça de escamas e 
espinhos silicosos.

LABIRINTULÍNEOS —  Para
sitam algas, volvocídeos e outras 
plantas marinhas. Seu ciclo de vida 
e muito pouco conhecido. Gênero 
importante: Labyrinthula, em plan
tas marinhas. Os pseudópodes são 
quase indistintos.

LOBOSOS -— Movimentam-se 
quase sempre por meio de pseudó
podes. Sem carapaça, apresentam 
um ou mais núcleos. Alguns che
gam a 5 mm de comprimento. Está
gios flagelados e amebóides foram 
observados em uma só família. 
Exemplos: Amoeba, Chaos (a 
maior das amebas) e Êntamoeba.

TESTÁCEOS — Em geral de 
água doce, apresentam uma só câ
m ara na concha, cuja carapaça é 
de sílica ou carbonato de cálcio. 
Exemplos: Arcella e Difflugia.

FORAM INÍFEROS —  Osten
tam  conchas tipicamente cobertas 
pelo citoplasma. Essa concha é de 
câm ara unica nas espécies primiti
vas. Outras espécies mostram uma 
sucessão de camaras, cuja disposi
ção tem valor taxonômico. Espé
cies de eras geológicas passadas, 
que se fixaram em rochas sedimen

tares, são utilizadas para a identifi
cação dos estratos. Gênero mais 
comum: Globigerina (que faz parte 
do fundo de oceanos; suas carapa
ças vazias —  “ vasa” — formam 
mais de 30% do fundo dos mares).

Esporozoários

Parasitas internos que produzem 
esporos, os esporozoários são divi
didos em função da estrutura dos 
esporos e do tempo de esporulação. 
Apresentam três subclasses. Os Te- 
losporideos produzem esporos 
alongados; os Cnidosporídeos têm 
filamentos polares nos esporos, 
para fixação no hospedeiro; e os es
poros dos Acnidosporídeos não 
têm esses filamentos.

Na subclasse dos Telosporídeos, 
alternam-se gerações sexuadas e 
assexuadas, c na última produ
zem-se os estágios infectantes, os 
esporozoítos. Os esporozoítos dão 
inicio à fase assexuada, quando o 
parasita reparte-se produzindo os 
gametocistos. Uma vez unidos, os 
gametocistos dividem-se e geram 
novos esporozoítos. Os parasitas 
fazem passar os gametocistos para 
um hospedeiro invertebrado (mos
quito, por exemplo), onde trans
correrá a fase sexuada do ciclo, ou 
então um único hospedeiro os 
abriga durante ambas as fases re
produtivas (sexuada e assexuada). 
Apresentam três ordens:

GREGARINÍDEOS — Quase 
todos parasitam invertebrados, es
pecialmente os anelídeos e os artró
podes. Uma espécie de âncora si
tuada na parte anterior do corpo 
fixa-os no tecido do hospedeiro du
rante a fase de crescimento. Exem-

plos: Ophryocyslis (em besouros), 
M onocystis (em minhocas) e Gre- 
garina (em gafanhotos e besouros).

COCCIDÍDEOS —  Englobam 
parasitas de vertebrados e de inver
tebrados. Primariamente intracelu
lares, seu ciclo de vida transcorre 
em um só hospedeiro. Os Haemo- 
gregarina (em glóbulos vermelhos 
de quelônios, ras e peixes) consti
tuem uma das exceções: desenvol
vem-se em dois hospedeiros. O 
Isospora homitlis parasita o ho
mem. O Eimeria coccidium  vive 
sobretudo no epitélio de artrópodes 
e vertebrados.

HEM OSPORlDEOS — Não 
têm esporos verdadeiros. Hospedei
ros invertebrados acolhem-nos du
rante a fase sexuada e depois trans
mitem os esporozoítos aos 
vertebrados. Um exemplo é o Plas
modium, causador da malária no 
homem.

Os esporos ,dos Cnidosporídeos, 
segunda subclasse dos Esporozoá
rios, podem ter de um a quatro fila
mentos polares e?^iralados. Verifi
ca-se um estagio infectante 
(esporoplasma) nos esporos com 
membranas constituídas de duas ou 
três valvas. Ao sair do esporo, o fi
lamento polar arrasta o esporo
plasma ligado a ele. As ordens são 
estas:

MIXOSPORlDEOS —  Caracte
rizam-se por esporos bivalves, com 
pelo menos um e no máximo qua
tro filamentos polares. Parasitam 
peixes, anfíbios e répteis, nas cavi
dades corpóreas ou em vários teci
dos do animal, conforme a espécie.

O género "Vorticella" possui um corpo campanular. que adere ao substrato através de uma haste contrátil.
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Os protozoários da classe "Sporozoa" em geral vivem como parasitas internos de outros organismos. ("Elmeria".)

Sâo tipos representativos: Unicap- 
sula muscularis, M yxobolus pfeif- 

feri, Sphaeromyxa e Myxidium.

ACTINOM IXÍDEOS — Apa
recem com esporos de três valvas 
e geralmente em forma de espinhos. 
Os filamentos polares são quase 
sempre três, e os esporoplasmas um 
ou muitos. Várias especies vivem 
no celoma e no trato digestivo de 
anelídeos e sipunculídeos. Exem
plos: Sphaeractinomyxon e Triacti- 
nomyxon.

M ICROSPORÍDEOS — Para
sitas pequenos e normalmente in
tracelulares, têm um esporoplasma 
e um filamento polar. A membrana 
do cisto não se reparte em valvas. 
Invadem peixes, artrópodes, nema- 
tódeos, etc. O Nosema bombycis 
ataca o bicho-da-seda e o Nosema 
apis ataca a abelha.

A terceira subclasse dos Esporo- 
zoàrios, a dos Acnidosporídeos, é 
heterogênea e distingue-se das ante
riores pela ausência de filamentos 
polares. Possui duas ordens, que al
guns autores consideram também 
como subclasses:

SARCOSPORÍDEOS — Para
sitam os músculos cardíacos e es
triados de répteis, aves e mamíferos 
(todos os parasitas parecem perten
cer ao gênero Sarcocystis). Produ
zem uma toxina muito violenta: a 
sarcocistina.

HAPLOSPORÍDEOS — Pos
suem esporo sem filamento polar, 
no interior do qual se desenvolve o 
estágio infectivo. Parasitam crustá
ceos, insetos, protocordados, pei
xes, açelídeos e nemertíneos. O Ha 
plosporidium  é o gênero típico.

Ciliados

A classe dos Ciliados, única do 
subfilo dos Cilióforos, caracteri
za-se por cílios ou organelas deri
vadas. Possui duas subclasses: Ho- 
lotrico e Espirotrico.

Cirros e membranelas proemi
nentes aparecem nos Espirótricos. 
Há alguns Holotricos uniforme
mente ciliados, mas em geral não 
apresentam cílios na maior parte 
do corpo. Os Holotricos possuem 
nove ordens:

GIM NOSTOMATÍDEOS —  
Com ciliação uniforme; a região 
bucal (vestibulum) não existe. Os 
portadores de uma “cesta farin- 
geal” são herbívoros. Outros são 
carnívoros. Exemplo: Didinium  
(ataca outros Ciliados).

SUCTÓRIOS — São proto
zoários marinhos ou de água doce, 
sésseis ou flutuantes. Nos adultos, 
nota-se ausência de cílios e pre
sença de tentáculos para a captura 
e a ingestão das presas, com vacúo- 
los na base. A reprodução pode se 
dar por gemináçao: geralmente a 
gema desenvolve-se em uma larva 
ciliada ativa durante um curto pe
ríodo que precede a metamorfose. 
Alguns Suctórios sésseis são para
sitas. Exemplos de Suctórios em 
geral: Sphaerophrya ^esférico, pa
rasita outros protozoários) e Aci- 
neta (de vida livre).

CON OTRIQUlDEOS —  São 
quase todos marinhos. Fixam-se 
sobre a carapaça de c'rustâceos. O 
adulto sofre diminuição de cílios, 
que permanecem apenas no “funil” 

ue jirecede o citóstomo. A repro- 
uçao dá-se por geminação. Exem

plos: Chilodochona, Stylochona e 
Spirochona.

TRICOSTOM ATÍDEOS — 
Em geral apresentam o vestibulum  
muito desenvolvido, com cílios, 
aberto para um citóstomo central. 
Nem todos são parasitas.^A repro
dução se dá por geminação ou por 
cissiparidade. Exemplos: Balanti
dium, no intestino de vários ani
mais), Blepharocorys, Charon, 
Cyanthodinium  e Isotricha (no 
aparelho digestivo do gado).

HIM ENOSTOM ATÍDEOS — 
Os cílios do corpo são uniformes; 
a boca, ventral, possui membrane
las que, em alguns casos, estão hi
pertrofiadas, embora sejam na 
maioria das vezes imperceptíveis. 
Exemplos: Tetrahymena, Parame
cium  e Pleuronema.

ASTOMATÍDEOS —  Também 
uniformemente ciliados, sem boca, 
reproduzem-se por cissiparidade. 
Parasitam anelídeos, crustáceos e 
anfíbios. Exemplos: Protoradioph- 
rya e Haptophrya.

APOSTOM ATÍDEOS —  São 
parasitas de anelídeos e crustáceos. 
Os cílios dispõem-se em espiral 
pelo corpo.

Na maioria dos casos, possuem

citóstomos. Gêneros: Foettingeria 
e Gymnodinioides.

TIGM OTRI9 UÍDEOS —  Uti
lizam um tentáculo suctorial, em 
lugar do citóstomo. Possuem um 
tufo anterior de cílios e vivem na 
cavidade do manto de moluscos bi
valves. Exemplb: Hypocoma.

PERITRIQUÍDEOS — Cóni
cos e sésseis, têm a ciliatura limi
tada ao disco oral. Podem ser soli
tários ou coloniais. Ecto ou 
endoparasitas, nadadores, os prin
cipais são: Trichodina, Urceolaria, 
Cothurnia, Vaginicola, Hastatellae 
Telotrochidium.

Os Espirotricos, a outra sub
classe de Ciliados, apresentam 
membranelas proeminentes na re
gião do citóstomo. Os cílios são em 
geral esparsos e compostos. A 
maior parte das classificações os 
divide em seis ordens:

HETEROTRIQUÍDEOS —  Ci
liatura uniforme, com propensão à 
disposição em fileiras longitudi
nais. As membranelas são quase 
sempre bem desenvolvidas. O com
primento de alguns indivíduos 
chega até a 3 mm. Exemplos: Bur- 
saria, Condylostoma, Spirostomum  
e Stentor.

OLIGOTRIQUÍDEOS —  Têm
poucos cílios; além das membrane
las do citóstomo, são dotados de 
outro conjunto em banda espiral, 
localizado anteriormente. Gêneros: 
Halteria e Strombilidium.

TINTINÍDEOS —  De corpo 
alongado e mais ou menos cônico, 
em geral são pelágicos. Os cílios 
estão restritos a terça parte anterior 
do corpo. Gêneros principais: Tin- 
tinnus e Tintinnopsis.

ENTODINOM ORFÍDEOS —  
Alojam-se em ruminantes e outros 
herbívoros, onde desenvolvem um 
comensalismo útil aos dois lados. 
Não possuem cílios simples no 
corpo e apresentam membranelas 
orais restritas. Exemplos: Diplodi- 
nium, Entodinium  e Cyloposthium.

ODONTOSTOMATÍDEOS — 
Habitam água doce. São pequenos 
e com poucos cílios orais. Exem
plos: Discomorpha e Saprodinium.

HIPOTRIQUÍDEOS —  Pos
suem cílios na superfície ventral do 
corpo, formando cirros. De corpo 
achatado dorsal e ventralmente, há 
formas de água doce e marinhas. 
Exemplos: Euplotes, Oxytrichia, 
Uronychia e Castrostyla.

Opalinatas

Os opalinatas podem ter dois ou 
mais núcleos. Só têm uma ordem: 
a dos Opalinídeos. Seu ciclo de 
vida é complexo. Parasitam anfí
bios, cobras, peixes. Exemplos do 
grupo: Protoopalina, Zelleriella, 
Cepedia e Opalina.

VEJA TAM BÉM : Célula; Meta- 
zoârios; Parasitismo; Reprodução.
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Proudhon

Numa época em que a Europa 
era sacudida por enorme onda de 
novas idéias políticas, sociais e 
econômicas, nascia, em 1809, na 
cidade de Besançon, na França, 
Pierre-Joseph Proudhon, filho de 
um operário de cervejaria e uma 
cozinheira. Brilhavam as luzes do 
império napoleônico e muitos dos 
ideais da Revolução Francesa* 
eram já  usados como camuflagem 
de interesses bem diferentes dos 
originais: os da burguesia*, cada 
vez mais fortalecida.

Especialmente na Inglaterra e na 
França, as idéias revolucionárias, 
originadas no liberalismo* dos fins 
do século XVIII, passaram a servir 
de justificativa para críticas aos 
fundamentos políticos e sócio-eco- 
nômicos das sociedades que inicia
vam seu desenvolvimento indus
trial. Os trabalhadores artesanais, 
transformados em proletariado*, 
marginalizavam-se do processo de 
enriquecimento de seus próprios 
países. Revoluções e lutas campo
nesas e operárias marcavam a Eu
ropa do seculo XIX.

O menino Proudhon, vivendo 
um a infância dura e às vezes mise
rável, iniciou os primeiros estudos 
em sua cidade natal. Mas os ga
nhos dos pais não lhe permitiram 
continuar na escola: em 1827, co
meçou a trabalhar numa.tipografia, 
para ajudar no sustento da família. 
De natureza interessada, começou 
a ler e, de modo desordenado, a ad- 

uirir uma vasta cultura. Autodi- 
ata, que se apelidava de “ um 

aventureiro do pensamento”, traba
lhou em diversas tipografias, até 
que, em 1836, conseguiu fundar 
uma, em Besançon. Logo no ano 
seguinte publicou anonimamente 
sua primeira obra: Essai de Gram- 
maire Générale (Ensaio de Gramá
tica Geral).

A anarquia como meta

Nessa mesma época, Saint-Si- 
mon* e Fourier*, considerados os 
primeiros socialistas utópicos da 
França, publicam seus trabalhos, 
propondo reformas sociais em be
nefício da crescente massa de ope
rários fabris. Enquanto isso, 
Proudhon, com uma impressora 
pequena, caminha para o fracasso 
comercial. Resolve mudar-se para 
Paris, em 1838. Sentindo na pró
pria pele as desigualdades sociais e 
observando as injustiças cometidas 
em nome do bem-estar e da riqueza 
do Estado*, inicia uma série de es
critos críticos.

Em 1840, publica Q u ’est-ce que 
la Propriéte? (O que é a Proprie
dade?), em cuja primeira página já 
responde à pergunta do título: “É 
o roubo”. Seis anos depois, aparece 
mais uma obra, em dois volumes: 
Systèmes des Contradictions ou 
Philosophie de la Misère (Sistemas 
das Contradições ou Filosofia da 
Miséria). Karl Marx* atacaria du
ramente a obra de Proudhon; em 
Miséria da Filosofia, contrapõe-se 
ao autor por considerá-lo pouco

Pierre-Joseph Prouonon: a primeira 
análise científica da propriedade.

científico, mas não lhe nega um 
elogio para O que é a Proprie
dade?, que considerou “o primeiro 
exame decisivo, vigoroso e cientí
fico” da questão.

Com a evolução de suas pró
prias idéias políticas, Proudhon 
concluiu que o Estado é o grande 
inimigo da justiça e da liberdade. 
Começa a manifestar a posição se
gundo a qual a propriedade deveria 
pertencer a “todo mundo”, para se 
poder criar uma “ autocracia do ho
mem sobre si mesmo”. Só um 
acordo espontâneo entre as cons
ciências dos indivíduos poderia ser 
a base de uma verdadeira socie
dade. Valoriza enormemente o “ in
dividualismo social” , baseado em

seu conceito de liberdade indivi
dual, como ponto de partida e meta 
das transformações sociais. Essa li
berdade individual, na visão de 
Proudhon, é uma noção que, para 
alguns historiadores, está profun
damente arraigada nos processos 
naturais, de onde a própria socie
dade emerge. E quase uma transpo
sição das noções de Rousseau* so
bre a natureza para um sistema 
muito mais complexo de interação 
social. A dignidade humana, se
gundo Proudhon, situava-se num 
plano extra-individual e natural; ele 
acreditava que o homem “traz em 
seu coração o germe de uma m ora
lidade superior ao indivíduo”.

A crença em um a ordem natural

leva-o a propor, no plano econô
mico, a criação de um “banco de 
troca”, que estabeleceria crédito 
gratuito, sem vínculos com a pro
priedade, e onde o valor dos papéis 
dependeria da garantia mútua de 
todos. Politicamente, a conseqüên
cia seria* a “dissolução do governo 
na sociedade econômica”. A inexis
tência do Estado implicaria a abo
lição de um poder político coerci
tivo. As sociedades poderiam ser 
organizadas a partir de contratos, 
livremente consentidos, entre gru
pos naturais, que para Proudhon 
eram parte da ordem natural e uni
versal, como as famílias, as comu
nas, etc. O resultado desses agrupa
mentos de contratos seria um

As concepções de Proudhon influenciaram  as correntes anarquistas. (M ovim ento  operário na França, 1 90 2 .)

Em sua obra, repudiou as desigualdades. (Insurreição de tecelões, 1844.)
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federalismo internacional, com o 
qual o individualismo social estaria 
garantido.

Em 1842, publica Avertissement 
aux Propriétaires (Advertência aos 
Proprietários). Essa obra, por pregar

3ue “os trabalhadores sozinhos po- 
em renovar a sociedade”, no 

sentido anarquista de abolição do 
Estado, atrai sobre Proudhon a 
atenção das autoridades, e ele é 
acusado de vários crimes contra a 
segurança pública. No ano se
guinte, parece mudar de profissão 
empregando-se como funcionário 
de uma empresa de navegação. 
Mas, ainda em 1843, publica De la 
Création de l'Ordre dans l ’H um a
nité (Da Criação da Ordem na H u
manidade), enfatizando a natureza 
social do homem e a inexistência 
de seres isolados.

Depois da revolução de 1848* é 
o colaborador principal do Repré
sentant du Peuple, jornal de vida 
curta, cuja circulação foi logo proi
bida. A popularidade de Proudhon 
aumenta, e ele é eleito para a As
sembleia Constituinte, em junho de 
1848. Seguindo seus ideais, cria, 
em 1849, o banco do povo, ten
tando provar a eficiência prática do 
empréstimo gratuito. Mas o banco 
nem chega a funcionar.

A justiça como religião

Por artigos atacando Luís Napo- 
leão Bonaparte (eleito presidente 
da nova República de 1848), 
Proudhon é condenado a três anos 
de prisão e 3 000 francos de multa, 
em 1849. Mesmo do presídio de 
Sainte-Pélagie colabora com vários 
jornais. Em 1849, publica Confes
sions d ’un Révolutionaire (Confis
sões de um  Revolucionário) e, em 
1851, Idée Générale de la Révolu
tion au X I X e Siècle (Idéia Gérai da 
Revolução no Século X IX ).  Liber
tado em 1852, casa-se logo depois 
com uma jovem operária.

Com De la Justice dans la R évo
lution et dans l ’Église (Da Justiça 
na Revolução e na Igreja), publi
cada em 1858, é condenado a nova 
sentença de três anos de prisão. 
Foge para Bruxelas, onde fica até 
1862, e publica La Guerre et la 
Paix (A Guerra e a Paz, 1860), que 
inspiraria o título da obra homô
nima de Tolstoi*, e Théorie de l Im 
pôt (Teoria do Imposto, 1861). 
Anistiado, vólta à França em setem
bro de 1862, com a saude abalada, 
pobre e infeliz com a morte de duas 
filhas. Morre em Paris, em 1865. 
Postumamente foram publicadas 
duas obras suas: De la Capacité 
des Classes Ouvrières (Da Capaci
dade das Classes Operárias) e 
Théorie de la Propriété (Teoria da 
Propriedade).

Proudhon chegou a ser um dos. 
socialistas franceses mais conside
rados em sua época. Apesar de não 
sistematizar cientificamente suas 
teorias sobre a sociedade, tornou-se 
influente nos movimentos anarquis
tas, que o fizeram um de seus mes
tres. Influiu também na mística da 
união européia, por suas concep
ções federalistas da sociedade.

VEJA TAM BÉM ; Anarquismo;
Marxismo; Sociaíismo.

Pouco tempo para a busca

O médico Adrien Proust e Jeanne Weil casaram-se e tiveram um filho.

posta por sete partes, teve a pri
meira — No Caminho de Swan — 
concluída em 1911 e publicada em 
1913. Ainda nesse ano, delineia a 
segunda parte da obra — À  Som 
bra das Raparigas em Flor — que, 
publicada em 1919, recebeu o prê
mio Goncourt do ano.

As crises asmáticas tornavam-se 
cada vez mais freqüentes e inten
sas, e, pressentindo a proximidade 
da morte, Proust passou a dedi
car-se exclusivamente ao trabalho, 
escrevendo dias e noites seguidos. 
Assim, conseguiu publicar, em 
1921, O Caminho de Guermantes 
e, em 1922, Sodoma e Gomorra. 
Faleceu a Í8  de novembro desse 
mesmo ano, não chegando a pre
senciar a publicação dos três ro
mances que completavam sua mo
numental obra: A  Prisioneira 
C19 24), A Fugitiva (1925) e O 
Tempo Redescoberto (1927). Em 
1927, o público conheceu também 
Crônicas, onde foram reunidos al
guns escritos da juventude e outros 
dos últimos anos de vida.

Proust A arte recuperando 
o tempo

Adrien Proust, médico que pro
metia carreira brilhante, casou-se, 
em 1870, com Jeanne Weil, filha de 
um agente de câmbio israelita. Em 
Paris, a 10 de julho de 1871, o ca
sal teve seu primeiro filho: Marcel 
Proust. Recebendo um extremado 
carinho da mãe, o menino passou 
a infância entre as brincadeiras nos 
Champs-Elysées e os prazeres das 
férias de verão em Illiers. Em 1882, 
entrou para o Liceu Condorcet, 
onde se revelou aluno aplicado, 
apesar de sua saúde frágil, constan
temente abalada por crises de 
asma.

M. Darlu, o professor de filoso
fia, exerceu grande influência sobre 
sua formação, sendo evocado pos
teriormente em Os Prazeres e os 
Dias, uma coletânea de ensaios, 
prefaciada por Anatole France*.

Matriculado na faculdade de di
reito, seu interesse pela literatura 
levou-o a fundar a revista O Ban
quete, em companhia de amigos. 
Atraído pela sociedade e pelos sa
lões da época — como os de Mme. 
Callavet, Mme. Madelaine, Mme. 
Lemaire — , levava uma vida apa
rentemente mundana.

Após a publicação dos ensaios 
Os Prazeres e os Dias ( 1896), dedi
cou-se à elaboração do longo ro
mance Jean Santeuil, que, embora 
tivesse sido composto entre 1896 e 
1904, só foi publicado em 1952. A 
partir de 1900, o trabalho ganhou 
um ritmo acelerado, exigido pelas 
colaborações no Figaro e pelo inte
resse em traduzir Bible d ’Amiens 
(l904) e Sésame et les Lys  (1906), 
de J. Ruskin*.

Depois de 1905, Proust afas
tou-se cada vez mais das atividades 
sociais, não só por causa da fre
qüência das crises asmáticas, mas 
sobretudo para dedicar-se à com
posição de sua grande obra: Em 
Busca do Tempo Perdido. Com  Na vida mundana. Proust encontrou inspiração para suas obras.

A produção literária de Proust 
tem como matéria-prima a expe
riência mundana, e narra a vida 
francesa desde o início da Terceira 
República até o pós-guerra. Em 
Busca do Tempo Perdido apresenta 
a história de uma época e de uma 
consciência, não com a impessoali
dade e o cientificismo dos natura
listas do final do século XIX, mas 
sim através da introspecção e da 
observação do mundo em que o au
tor vivia. Através desse processo, 
Proust descobre que o universo não 
só se ordena ao redor do homem, 
como está no homem, é o próprio 
homem.

A obra cíclica, iniciada com a 
aguda análise psicológica do ro
mance N o Caminho de Swan, 
passa pelos amores de A Sombra 
das Raparigas em Flor e esten
de-se, nos volumes centrais, na des-

Era um menino: Marcel. Depois, um 
aluno aplicado do Liceu Condorcet.
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O conde de Montesquieu originou 
a personagem barão de Charlus.

crição da decadência da  aristocra
cia e suas façanhas sentimentais. A 
realidade exterior, a sociedade e 
seus hábitos dissolvem-se na recria
ção do narrador, feita através da 
exploração de sua intuição. Assim 
surgem as múltiplas faces da perso
nalidade humana fluida e descontí
nua, reveladas pelo sonho e pelas 
impressões conservadas intatas na 
memória.

Essa interpretação da realidade 
torna o psicologico evolutivo: 
Proust volta-se para dentro de si 
com a finalidade de explorar o in
consciente, de procurar um eu pro
fundo no passado; sabe que só este 
pertenceu realmente ao homem e 
que “os verdadeiros paraísos são 
aqueles que se perderam”, cabendo 
à memória ressuscitá-los a partir 
do gosto de um doce ou de um per
fume. O agudo senso de observa
ção, revelado através de uma ima
ginação poética, traz para o mundo 
da palavra a natureza amorfa, o 
mórbido e o anormal.

Opondo-se à tendência natura
lista, Proust adota um estilo pris
mático, não linear, para expressar, 
através da  elaboração da lingua
gem, que os aspectos do mundo e 
as profundezas da alma não ocor
rem obedecendo à lei da sucessivi- 
dade, mas sim à da simultaneidade. 
Em relação à posição do narrador 
(com exceção de No Caminho de 
Swan), esta atrás de uma primeira 
pessoa, introduzindo a subjetivi
dade no discurso literário.

A grande importância da obra 
de Proust está em sua elaboração 
do tempo, que é o elemento central 
das preocupações da literatura no 
século XX. Dando expressão à vi
são bergsoniana, segundo a qual 
cada indivíduo percebe a passagem 
do tempo de maneira particular, 
Em Busca do Tempo Perdido mos
tra ao leitor que o tempo não é uma 
forma, um aspecto ou atributo da 
realidade —  e a própria realidade. 
Os fatos surgem em relação deter
minada, não pela sucessão cronoló
gica, mas sim por uma cadeia de 
associações acidentais que permi 
tem ao narrador capturar fragmen
tos inalterados do passado, que ha
viam permanecido completamente 
“esquecidos” em sua mente, não 
tendo sido influenciados pela pas
sagem do tempo. Assim, ojjassado, 
em sua forma e significaçao, muda 
continuamente: o presente lhe dá 
relatividade.

A vida surge inteira ao eviden- 
ciar-se que as partes separadas 
mantêm-se unidas num relaciona
mento que dá significado ao pre
sente.

Ao descrever o universo refletido 
e deformado pelo espírito, Proust 
chega a essas novas compreensões, 
que ganham maior significado por 
engendrarem outra: “uma obra de 
arte é o único meio de recuperar o 
tempo perdido”.

VEJA TAM BÉM : Romance: Sim
bolismo.Proust sabia que a vida era efêmera. Por isso. queria recuperar o tempo.
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Cada palavra, uma busca. Cada li
nha, uma necessidade urgente. Mas a morte pôs fim ao ciclo. 0  tempo estava irremediavelmente perdido.

Um nome. um livro, uma pose: coi
sas que ficaram para a posteridade.



152 Prússia

Frederico Guilherme, o Grande Eleitor, e Frederico l. o primeiro rei da Prússia.

Prússia

O núcleo inicial da Prússia é a 
região situada ao longo do mar 
Báltico, entre os rios Vistula e Nie- 
men, e chamada até 1945 (quando 
foi dividida entre a Polônia e a 
União Soviética) de “Prússia 
Oriental”.

Muito conhecida na Antiguidade 
como principal produtora de âm
bar do Báltico, essa região era ha
bitada, no século I, por um grupo 
que o escritor romano Tácito* de
nominou aestii. Foi invadida nos 
séculos II e III por germânicos* nô
mades do grupo dos godos, vindos 
da Escandinávia.

Depois que os godos partiram, 
chegou um povo guerreiro e caça
dor, mas que praticava a agricul
tura (era portanto mais sedentário) 
e constituiria a matriz de uma po
derosa nação: eram os borussos 
(“russos do norte”), povo báltico 
aparentado com os íituanos. Da de
nominação “Borússia” originou-se 
a forma “ Prússia” .

A casta sacerdotal exercia 
grande influência sobre esses pri
meiros prussianos, muito ligados a 
seus cultos pagãos, e as tentativas 
iniciais de cristianizá-los foram de
sastrosas: por exemplo, o bispo 
Adalberto, de Praga, foi m assa
crado, em 997.

O monge Cristiano d’01iva ini
ciou nova campanha no começo do 
século XIII, e as tribos prussianas 
demonstraram novamente sua opo
sição invadindo os domínios cris
tãos do ducado polonês de Masó- 
via (formado no médio Vístula, em 
torno de Varsóvia). Para enfrentá- 
los, o duque Conrado (1208-1261) 
pediu ajuda à Ordem dos Cavalei
ros Teutônicos.

Esses cavaleiros cristãos foram o 
segundo elemento formador da na
ção prussiana: de seu encontro com 
os bárbaros guerreiros prussianos 
surgiria um Estado temido pelo po
der de sua disciplina e organização 
militar.

Fundada em Jerusalém em 1128 
(época das Cruzadas*) pelos bur
gueses germânicos de Bremen e Lii- 
beck, a Ordem dos Cavaleiros Teu
tônicos (inicialmente chamada 
Ordem de Nossa Senhora dos Teu- 
tões em Jerusalém) tinha o objetivo 
de ajudar os cristãos que se diri
giam à Terra Santa.

Por volta de 1190, ela obteve do 
papa autorização para sua trans
formação de ordem religiosa em 
militar. Os cavaleiros, que usavam 
um manto branco com uma cruz 
negra, permaneceram até cerca de 
1225 no Oriente, onde sofreram 
grandes perdas.

O Estado teutôn ico
Chamados pelo duque de Masó- 

via, os cavaleiros teutônicos esta- 
beleceram-se em Kulm (1230), de 
onde partiram para uma cruzada 
que visava a subjugar os prussia
nos e impor-lhes a religião cristã. 
Foi uma tarefa difícil, que durou de 
1230 a 1283. Durante a conquista, 
obrigavam os vencidos a erguer

enormes castelos-fortalezas, que 
ainda existem — Thorn (1231), 
Marienwerder (1232), Königsberg 
(1257) — , e com os quais puderam 
reprimir as rebeliões prussianas de 
1251 e 1273.

Ao fim do século, a paz foi se 
consolidando e, em 1309, a sede da 
Ordem Teutônica mudou-se para 
Marienburgo, na Prússia (nojie 
Malbork). Muitos colonos germâ
nicos foram estabelecer-se na re
gião, onde rapidamente se desen
volveram cidades comerciais 
pertencentes à Liga Hanseática*, 
como Dantzig, Königsberg, Kulm 
e Thorn. Com a ajuda da Liga, a 
região dominada pelos teutônicos 
tornou-se próspera. No início do 
século XV, o Estado teutônico era 
um dos mais modernos da Europa 
(por sua unidade e organizaçao 
econômica) e compreendia, além 
da Prússia e da Pomerélia, todo o 
território de antigos Estados bálti- 
cos (Estônia, Livonia e Curlãndia), 
anexados pela Ordem.

A germanização, fusão étnica 
dos colonos germânicos com os 
prussianos, era lenta. O Estado ba

seava-se na dominação militar da 
Ordem Teutônica, organizada em 
moldes feudais e rigorosamente fe
chada ao que não fosse germânico 
de origem. Os nativos prussianos 
estavam reduzidos à servidão e 
portanto propensos ã revolta. Tam- 
bém os colonos germânicos —  bur
guesia urbana e nobreza laica de 
proprietários de terra —  mostra
vam certa irritação contra a tutela 
dos cavaleiros, que se aproveita
vam amplamente do progresso da 
região.

A prosperidade contribuiu para 
que a Ordem Teutônica relaxasse 
seu sistema disciplinar, ao mesmo 
tempo que os movimentos internos 
ganhavam força. A decadência 
veio no século XV. Subestimando 
a união lituano-polonesa, a Ordem 
atacou o território da Polônia e foi 
completamente derrotada na bata
lha de Tannenberg ou Griinwald, 
em 1410, pelas forças comandadas 
pelo Rei Ladislau (1350-1434).

Consumada a derrota, assi
nou-se um tratado de paz em Thorn 
e a Ordem teve de ceder as regiões 
de Pomerélia, Marienburgo, Kulm

e Ermland (incorporadas à Polônia 
com o nome de Prússia Real), além 
de aceitar a suserania polonesa so
bre o restante de suas terras (Prús
sia Oriental).

Transformada em feudo vassalo 
do rei polonês e separada das ou
tras regiões germânicas, a Prússia 
tentou separar-se da Polônia nas 
guerras de 1519/21, mas não con
seguiu nenhum apoio do poder im
perial (Sacro* Império Romano- 
Germânico).

A  ascensão  prussiana
Depois do fracasso da tentativa 

de separação, o grão-mestre teutô
nico Alberto III, Aquiles de Ho- 
henzollern ou Brandenburgo 
(1490-1568), resolveu reformular a 
política prussiana: aderiu à Re
forma* de Lutero* em 1525, secu- 
larizou o domínio da Ordem Teutô
nica e concluiu com o Rei Sigis- 
mundo (1467-1548) da Polônia a 
paz de Cracóvia (1525), pela qual 
a Prússia se tornava um ducado.

O segundo duque prussiano, Al
berto Frederico (filho do grão-mes
tre), morreu sem deixar herdeiros. 
O ducado passou então para seu 
cunhado, João Sigismundo de 
Brandenburgo, eleitor do Sacro Im
pério. Isso ligou o destino prus
siano ao dos Estados germânicos, 
criando um novo Estado, de confi
guração especial: o Estado bran- 
denburguês-prussiano, formado 
pela união do ducado da Prússia 
com o eleitorado de Brandenburgo 
(que tinha direito de voto na elei
ção do imperador romano-germâ- 
nico) e pequenos territórios ao 
longo do curso inferior do Reno 
(Cleves, Marck, Ravensberg).

Além de não ter consistência ter- 
ritoral (seus domínios não tinham 
fronteiras comuns), o novo Estado 
era vassalo de dois suseranos: do 
Sacro Império, pelo eleitorado de 
Brandenburgo, e da Polônia, pelo 
ducado da Prússia. Ao mesmo 
tempo, os soberapos prussianos (da 
dinastia Hohenzollern, iniciada 
pelo grão-mestre Alberto), embora 
tendo de prestar duas vassalagens, 
viam seus domínios ampliados e ti
nham um campo maior de atuayão 
graças à ligação com o império 
germânico, que era ainda um aglo
merado de feudos, com intricadas 
relações de vassalagem.

A região alemã não conhecera 
nos séculos XV e XVI o movi
mento que levara à formação de 
grandes Estados nacionais centrali
zados (na França, Inglaterra, Espa
nha e Portugal). Como a Itália (à 
qual estava teoricamente unida 
através do Sacro Império), a Ale
manha mantinha características 
medievais e era uma colcha de reta
lhos de cerca de 360 Estados. Sua 
debilidade militar era inevitável e 
acentuou-se quando à fragmenta
ção política somou-se a divisão re
ligiosa causada pela Reforma. O 
império era alvo da cobiça das na
ções européias já  unificadas e inte
ressadas em expandir-se: em 1648, 
a França retiraria dos Habsburgo 
(dinastia de imperadores germâni
cos iniciada em 1273) a Alsácia e, 
em 1681, o Estrasburgo; a Suécia, 
preocupada em manter o controle 
do Báltico, tomaria a Pomerânia 
Ocidental em 1648; e a expansão
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da Rússia ameaçava os pequenos 
territórios alemães.

Os prussianos perceberam os pe 
rigos aa  pressão estrangeira e a fra
queza do império descentralizado 
aos Habsburgo, nos quais desde 
cedo aprenderam a não confiar 
muito. Além disso, os Hohenzol- 
lern da Prússia eram protestantes e 
os Habsburgo, católicos. Por isso, 
não tomaram o partido da dinastia 
imperial germânica na Guerra dos 
Trinta* Anos, travada contra os 
Bourbons (França) e Estados pro
testantes.

Procuravam ao mesmo tempo 
resguardar-se (assumindo atitudes 
conciliatórias) e fortalecer-se inter
namente. A politica conciliatória 
não trouxe grandes benefícios du
rante o período de governo do elei
tor Jorge Guilherme, de 1619 a 
1640. Quem dela tirou proveito foi 
o governante seguinte, Frederico 
Guilherme, o Grande Eleitor, que 
lançou as bases definitivas do fu
turo poderio prussiano.

Frederico Guilherme, que gover
nou de 1640 a 1688, criou um re
gime absolutista, formou um exér
cito e promoveu o desenvolvimento 
econômico, atraindo colonos ho
landeses e refugiados protestantes. 
A Prússia expandiu-se, sob sua di
reção: pelo Tratado de Westfália 
(1648), que estabeleceu a paz de
pois da Guerra dos Trinta Anos, 
foram incorporados a Pomerània 
Oriental, os antigos bispados de 
Minden e Halberstadt e o ducado 
de Magdeburgo. Intervindo na 
guerra entre a Suécia e a Polônia, 
obteve um grande êxito na paz de 
Wehlau (1657): o abandono da su- 
serania polonesa sobre o ducado da 
Prússia.

Para consolidar esses sucessos, 
ele encaminhou a po lítica  interna 
no sentido da criaçao de um Estado 
forte e centralizado. De 1662 a 
1672, chegou a usar da força para 
vencer a oposição dos nobres da 
Prússia Oriental contra a centrali
zação. Mudando habilmente sua 
política externa de alianças —  às 
vezes ligava-se à França, outras 
aos Habsburgo do Império Germâ
nico — , obteve surpreendentes vi
tórias militares, que transformaram 
a Prússia em líder dos Estados pro
testantes alemães.

U m a p o tê n c ia  na 
Europa

Ao Grande Eleitor sucedeu seu 
filho Frederico*, que dirigiu o país 
de 1688 a 1713. Em troca do apoio 
militar que forneceu ao imperador 
germânico Leopoldo I (1640-1705) 
na Guerra da Sucessão de Espa
nha, conseguiu fazer-se reconhecer 
rei da Prússia. Foi coroado em Kö
nigsberg como Frederico* I. Ofi
cializava-se assim a união dos 
domínios brandenburgo-prussianos 
numa monarquia, obra dos ante
cessores desse primeiro rei. Em seu 
reinado, a Prússia destacou-se do 
resto da região alemã por sua cres
cente prosperidade: nesse período, 
a populaçao de Berlim passou de 
25 000 para 60 000 habitantes. O 
rei fundou a Universidade de Halle 
(1694) e a Academia das Ciências 
de Berlim (1700).

Seu filho e sucessor, Frederico* 
G uilherm e I, que reinou de 1713 a

1740, é considerado o construtor 
da grandeza da Prússia como po
tência européia. Reforçou o absolu
tismo*, criou uma eficiente e disci
plinada burocracia dividida por 
departamentos, adotou uma polí
tica econômica austera e extrema
mente protecionista (estimulando a 
exportação e taxando pesadamente 
a importação), aboliu a. servidão e 
promoveu a recuperação das terras 
pantanosas do leste (em sua^ polí
tica de incentivo à colonização do 
território).

A grande preocupação de Frede
rico Guilherme I era o poderio mi
litar prussiano (por isso foi cha
mado de Rei Sargento). Elevpu os 
efetivos militares para 83 000 ho
mens, numa época em que apopu- 
lação do país era de 2  milhões de 
pessoas (a França, dez vezes mais 
populosa, tinha um exército só 
duas vezes maior).

Com essa considerável força mi
litar, a Prússia apoiou os Habs
burgo contra a França, na Guerra 
da Sucessão do trono espanhol 
(1701 a 1714) e recebeu em troca, 
pelo Tratado de Utrecht (1713), a 
região da Gueldria.

Envolveu-se ainda na Guerra do 
Norte, entre a Suécia e outros Esta
dos bálticos (Dinamarca, Rússia, 
Saxônia e Polônia), o que lhe ga
rantiu a posse da  Pomerània e da 
região de Stettin, ao ser assinada a 
paz de Estocolmo (1720).

O país mántinha, em geral, uma 
política externa fiel à aliança com 
os Habsburgo, embora como sem
pre o entendimento entre as duas 
partes não fosse dos melhores. O 
Rei Sargento sentia-se humilhado 
pelos Habsburgo, sobretudo por-

ue eles lhe negavam o título de rei
a Prússia (pelo menos formal

mente, o país fazia parte do Impé
rio Germânico). “ Depois da minha 
morte” , disse ele, “a Prússia aban
donará o imperador e procurará 
outro partido.

A humilhação seria reparada no 
reinado de seu filho Frederico* II 
— Frederico, o Grande — , que co
briu o período de 1740 a 1786. 
Nessa fase, a Europa pôde sentir q 
poderio da Prússia, que reduziu o 
domínio dos Habsburgo (agora não 
mais chamado Império Germânico, 
mas referido apenas pelo nome da 
Áustria, sua sede). A Prússia emer
gia como a mais dinâmica força 
germânica, mas ainda demoraria 
um século para que ela se tornasse 
o centro do poder dos alemães, iso
lando a Áustria.

Frederico II foi um dos princi
pais representantes do chamado 
“despotismo esclarecido”, doutrina 
que rejeitava a teoria do direito di
vino dos reis e justificava o poder 
absoluto, desde que exercido racio
nalmente. Fazia questão de dirigir 
pessoalmente a administração, a 
justiça, as finanças e o exército 
(que na época era o maior da Eu
ropa e lembrava, por sua rigorosa 
disciplina, a organização espar
tana). Inspirado na teoria do direito 
natural (os homens nascem, iguais 
e portanto têm iguais direitos), em
preendeu reformas jurídicas, conce
dendo aos súditos liberdade de 
culto e abolindo a tortura e a cen
sura da imprensa.

A partir de 1740, aproveitan
do-se da crise da sucessão dos

Além de ser um amigo das artes (acima, em visita ao estúdio de um pintor), 
Frederico II incentivou a indústria e alcançou vitórias militares.

Uma delas foi na Guerra dos Sete Anos, que garantiu a posse da Silésia.
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Habsburgo, Frederico II invadiu o 
território da Áustria a pretexto de 
libertar a Silésia, cuja população, 
protestante, estava submetida ao 
Império Austríaco, católico. Ocor
reram então as chamadas Guerras 
da Silésia (1740/1742 e 
1744/1745), nas quais a Prússia 
conseguiu tomar dos Habsburgo 
essa região.

Os Habsburgo, em resposta, de
sencadearam a Guerra dos Sete 
Anos (1756/1763), na qual a Prús
sia teve de enfrentar a Áustria e 
seus aliados: França, Rússia, Polô
nia, Suécia e alguns Estados ger
mânicos. Os prussianos passaram 
bem pela prova: entre derrotas e vi
tórias, conseguiram afinal garantir 
a posse da Silésia, pelo Tratado de 
Hubertsburgo (1763).

Em 1772, a Prússia participou 
da primeira partilha da Polônia — 
juntamente com a Áustria e a Rús
sia — , anexando as regiões do 
Ermland e Prússia Real. O Estado 
prussiano passou a ocupar toda a 
região entre os rios Elba e Niemen.

No final do reinado de Frederico 
II, o país começou a desenvolver 
sua indústria: ja  em 1770, tinha 
cerca de 150 000 operários e em
pregava largamente soldados e pri
sioneiros em minas, refinarias e 
manufaturas. A produção nacional 
continuou protegida por altas taxas 
alfandegárias.

Invasão napoleôn ica  e
reforma adm inistrativa

Frederico, o Grande, teve dois 
sucessores menos expressivos: Fre
derico Guilherme II (1744-1797), 
que reinou de 1786 a 1797; e Fre
derico* Guilherme III, de 1797 a 
1840.

No reinado do primeiro, a Prús
sia quadruplicou seu território, sem 
nenhum esforço do soberano: em 
1791, os Hohenzollern (a dinastia 
prussiana) herdaram Ansbach e 
Bayreuth, na Alemanha central; e 
de 1793 a 1795, em novas partilhas 
da Polônia, foram anexadas a Pos- 
nânia e toda a Polônia central (in
cluindo Varsóvia). Mas estas últi
m as aquisições eram perigosas, 
pois envolviam não mais popula
ções germânicas, e sim poloneses 
de tradições completamente estra
nhas às prussianas.

Quando Napoleão* subiu ao 
trono francês, a Prússia empe
nhou-se em assinar com ele o Tra
tado de Basiléia (1795), colocan- 
do-se em prudente posição neutra.

De início, esse relacionamento 
foi bastante benéfico: em 1803, o 
imperador francês devolveu peque
nas possessões que os prussianos 
haviam perdido, às margens do 
Reno, alem de importantes territó
rios da Alemanha central e do 
norte (Munster, Hildesheim e ou
tros); e em 1805 permitiu a Frede
rico Guilherme III a anexação de 
Hanover. Com isso Napoleão con
tribuía para a futura unificação* 
alémã, pois essas anexações servi
riam de base para reivindicações 
posteriores que a Prússia faria, 
com êxito, sobre outras terras, na 
parte ocidental da Alemanha.

Mas Frederico Guilherme III in
quietou-se com a formação da 
Confederação do Reno — uma 
união de Estados alemães aliados

de Napoleão — e resolveu aproxi- 
mar-se da Rússia, formando com 
ela a Quarta Coligação (1806). A 
resposta dos franceses foi uma in
vasão, rápida e vitoriosa: no 
mesmo ano eles derrotaram a Prús
sia e entraram em Berlim. Restabe
lecida a paz pelo Tratado de Tilsit, 
a Prússia perdia metade do territó
rio e era obrigada a pagar uma alta 
indenização, além de permitir a 
permanência de tropas napoleôni- 
cas em seus domínios.

O desastre convenceu os prussia
nos da necessidade de fazer profun
das reformas (a exemplo das que 
ocorreram na França pós-revolu- 
cionária) para fortalecer o país. Era 
preciso eliminar o que ainda existia 
de feudal na administração, na eco
nomia, na sociedade em geral. A 
Universidade de Berlim, fundada 
em 1810, teve um papel muito im
portante no movimento pelas refor
mas, destacando-se ainda a atua
ção de filósofos e intelectuais como 
Fichte*, Karl Wilhelm von Hum- 
boldt* e outros.

As reformas eliminaram muito 
do que restava de feudalismo nos 
domínios prussianos, como a servi
dão e as castas hereditárias, além 
de criarem liberdades municipais (o 
que favoreceu a burguesia).

Apesar da supervisão francesa, o 
exército prussiano foi inteiramente 
reorganizado, embora tivesse seus 
efetivos limitados. Os prussianos 
contornaram esse problema clan
destinamente, adotando o sistema 
dos Krümper: formação de uma 
grande reserva militar através de 
um método de instrução intensiva 
e rápida.

Em março de 1813, depois de 
muito hesitar, Frederico Guilherme 
III declarou a guerra de libertação. 
O exército da Prússia teve um pa
pel decisivo na batalha de Leipzig 
(outubro de 1813) e na campanha 
da França (1814). A chegada dos 
prussianos em Waterloo, a 18 de 
junho de 1815, consumou a derrota 
de Napoleão.

No Congresso de Viena (1815), 
qüe se seguiu à derrota francesa, a 
Prússia perdeu a maioria das pos
sessões que havia obtido na se
gunda e na terceira partilhas da Po
lônia, mas, em compensação, 
recebeu áreas consideráveis do 
oeste alemão: a Westfália, o Rhur, 
a Renânia e o Sarre —  regiões que 
no século XIX seriam, juntamente 
com a Silésia, as bases do cresci
mento industrial do país.‘Com es
sas anexações, a Prússia tornou-se 
vizinha imediata da França, po
dendo considerar-se a “ guardiã da 
fronteira oeste germânica”.

C am inhos da unificação
O crescimento prussiano acirrava 

a tradicional rivalidade entre Berlim 
e Viena (a antiga animosidade entre 
prussianos e austríacos, Ho- 
henzoílern e Habsburgo, protestan
tes e católicos).

Várias circunstâncias favore
ciam a Prússia na disputa pela he
gemonia germânica. Uma delas se 
mantinha desde o século XVIII: 
era uma potência, exclusivamente 
germânica, e a Áustria envolvia 
cada vez mais seus_ interesses na 
Itália e nos Balcãs. Por isso, 
quando o Congresso de Viena
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Depois de reformar seu exército clandestinamente, a Prússia derrotou as forças napoleônicas em 1813-1815.

Vencida a França, o Congresso de Viena garantiu è Prússia as áreas básicas a seu crescimento industrial

criou a Confederação Germânica 
(organização de defesa mútua que 
agrupava os 39 Estados alemães), 
as aspirações nacionalistas se vol
taram para Berlim, pois parecia na
tural que a Prússia assumisse a li 
derança desse agrupamento.

Frederico III não quis assumir o 
risco, contentando-se em manter a 
Prússia em posição secundária (a 
polícia prussiana chegou a persc- 
guir nacionalistas germânicos, 
apontados como “demagogos”). 
Mas o processo que levaria à unifi
cação já  fora desencadeado, atra
vés das reformas que se seguiram 
à invasão napoleônica.

A burocracia reformada, por 
exemplo, realizava uma grande 
obra, que levaria à extinção das ta
rifas aduaneiras entre os Estados 
alemães. Na época, havia 38 linhas 
aduaneiras dentro da Confederação 
Germânica. Mesmo no interior de 
cada Estado, existiam várias alfân
degas, uma herança do sistema feu
dal que atrasava muito o comércio. 
A P/ússia, que tinha 67 tarifas dife
rentes, deu o exemplo, aplicando o 
chamado Zollverein —  unificação 
das tarifas aduaneiras internas — , 
pela lei de 26 de março de 1818.

A política do Zollverein intensi
ficou-se a partir de 1828, englo
bando inicialmente o Harm stadt e 
o Saxe-Weimar (1831). Num tra
tado de 1833, todos os Estados do 
sul aderiram ao sistema. Alguns 
Estados hostis à política prussiana 
(Hanover, Brunswick, Oldenburg) 
tentaram formar um sistema a 
parte (o Steuerverein), que não deu 
certo e foi desfeito em 1844. Com 
as últimas adesões, consumadas em 
1854, o Zollverein cobria toda a 
Alemanha. Era a unificação econô
mica fundamental para a unidade 
política.

A união aduaneira foi o mais im
portante dos fatores que fizeram da 
Alemanha, ainda fragmentada poli
ticamente, uma grande potência in
dustrial. Os interesses comerciais 
haviam impulsionado a grande mu
dança que os governantes hesita
vam em concretizar no nível polí
tico. Querendo ou não, a Prússia 
liderava a Alemanha, pelo prestígio 
de seu sistema administrativo e de 
sua intelectualidade (particular
mente a da Universidade de Berlim, 
onde lecionavam Hegel* e outros 
importantes pensadores).

Um exemplo da hesitação polí
tica da Prússia, na época, era o 
próprio rei, Frederico Guilherme 
IV (1795-1861), que governou de 
1840 a 1861. Isso contribuiu para 
a eclosão da revolução de 1848, em 
Berlim, cujos participantes —  tam 
bém influenciados pelo ambiente 
revolucionário de toda a Europa — 
queriam um governo mais liberal e 
a unificação alemã. A rebelião fra
cassou, mas no ano seguinte a As
sembléia de Frankfurt (que agru
pava os representantes dos Estados 
alemães) ofereceu ao rei da Prússia 
a coroa alemã (o que seria a União 
dai Pequena Alemanha, sem a Áus
tria, tendo sido vencidos os parti
dários de uma União da Grande 
Alemanha, encabeçada pela Áus
tria). Temendo a pressão austríaca, 
Frederico Guilherme recusou e nos 
anos seguintes tomou uma série de 
medidas autoritárias e conservado 
ras. Acabou enlouquecendo. Em
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1858, seu irmão (o futuro Gui
lherme* I) assumiu a regência, ado
tou uma política liberal (conhecida 
como “nova era”), e, com a morte 
do irmão, tornou-se rei, gover
nando até 1888.

Em 1862, Guilherme I afas
tou-se da função executiva, cha
mando para primeiro-ministro o 
militar Otto von Bismarck*, que 
concretizaria a unificação alemã.

Bismarck concentrou esforços 
no sentido da eliminação da Áus
tria, como primeiro passo para a 
unificação. Para isso, assegurou a 
amizade da Rússia e a neutraliza
ção de Napoleão* III da França. A 
oportunidade surgiu em 1864, 
quando a Dinamarca tentou anexar 
definitivamente a região do Schles- 
wig-Holstein, que estava sob sua 
suserania, embora fizesse parte da 
Confederação Germânica. Áustria 
e Prússia intervieram, seguindo os 
princípios da Confederação, e de
pois de uma breve campanha, a Di
namarca desistiu da região em fa
vor dos adversários, que, por sua 
vez, divergiram entre si ao debater 
sobre a divisão dos territórios con
quistados.

Essa divergência servia aos pro
pósitos de Bismarck e levou a um 
conflito armado em 1866 (a Guerra 
das Sete Semanas), no qual a Áus
tria foi rapidamente derrotada.

A vitória de Sadowa, em julho
desse ano, demonstrou a eficácia de A hegemonia prussiana consolidou-se em 1871, quando Guilherme 1 foi coroado imperador alemão, em Versalhes.
uma recente reforma militar prus
siana e repercutiu em toda a Eu
ropa. No acordo de paz de Praga, 
assinado a 23 de agosto, a Prússia 
oficializava sua supremacia: ficou 
dissolvida a Confederação Germâ
nica, mas os territórios de Schles- 
wig-Holstein, Hanover, Hesse,
Nassau e Frankfurt foram anexa
dos à Prússia, enquanto os demais 
Estados alemães eram incorpora
dos aos domínios (também prussia
nos) de Berlim. Á Áustria estava 
isolada do resto da Alemanha, que 
a Prússia dominava.

Guerra Franco-Prussiana
Essas vitórias fizeram cessar por 

algum tempo, na Prússia, toda a 
oposição parlamentar. Foi fundado 
o Partido Nacional Liberal, susten
tado pelos grandes industriais, que 
seria fiel a Bismarck no restante do 
processo de unificação (havia ou
tras regiões germânicas a anexare  
era preciso consolidar a união 
alema num Estado centralizado).

O conflito com a França de Na
poleão III foi o passo final para _a 
concretização da unidade alemã.
Sua origem remota era o ressenti
mento deixado, principalmente na 
Prússia, pelas invasões napoleôni- 
cas do inicio do século.

Napoleão III não mostrava opo
sição à unidade alemã, mas, desde 
seu encontro com Bismarck em 
Biarritz (1865), passou a cobrar re
petidamente sua neutralidade na 
Guerra Austro-Prussiana, reivindi
cando alguns territórios. Nova
mente Bismarck percebeu que se 
aproximava uma oportunidade de 
provar definitivamente a suprema
cia prussiana. Ela surgiu quando 
Napoleão III pediu que a Prússia 
não influísse (como não pretendia 
influir) em outra questão de suces
são surgida na Espanha. Depois de Em Berlim, a unificação fora um dos principais objetivos do movimento liberal de 1848. (Enterro das vítimas.)
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A unidade concretizou-se depois de um rápido confronto, no qual a Áustria foi derrotada. (Sadowa, 1866.)

retardar propositadamente a res
posta negativa do rei prussiano, 
Bismarck enviou a Napoleão III 
um despacho (13 de julho de 1870) 
escrito em termos enérgicos, que, 
como ele previra, causou uma de
claração ae guerra por parte da 
França.

A eficiência da máquina militar 
prussiana causou sucessivas derro
tas aos franceses, que foram bani
dos da Alsácia-Lorena, Estras
burgo, Nancy e finalmente Sedan, 
onde Napoleão III capitulou a 27 
de outubro. Depois da tentativa de 
resistência de um movimento repu
blicano instalado em Paris a 4 de 
setembro, o Departamento de De
fesa Nacional francês assinou o ar
mistício a 28 de janeiro de 1871, 
confirmado pelo Tratado de Frank
furt, a 19 de maio. A França perdia 
a Alsácia, parte da Lorena e acei
tava a ocupação de uma área de 
seu território até o pagamento com
pleto de uma indenização de guerra 
no valor de 5 milhões de francos.

Terminava um império e come
çava outro. Em meio à euforia que 
reinava entre os alemães, Bismarck 
conseguiu ainda anexar pacifica
mente mais alguns Estados da Ale
manha meridional. A 18 de janeiro 
de 1871, em Versalhes, Guilherme 
I d a  Prússia recebeu o título de im
perador da Alemanha. E Bismarck 
acumulou os cargos de chanceler 
da Prússia e de todo o império.

A Prússia atingiu o apogeu na guerra à França, em 1870/71, (Berlim aclama o rei que parte para o fronte; à direita, miséria na Paris ocupada.)
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A capitulação de Napoleão III foi decisiva para a unidade alemã. O próprio Bismarck escoltaria o imperador francês para o lugar da detenção.

Apoiado nos nacionalistas libe
rais, o chanceler iniciou uma polí
tica de consolidação da unidade 
nacional através de várias medidas: 
a K ulturkam pf (luta cultural contra 
o catolicismo); a organização de 
um exército permanente de 400 000 
homens; a fundação do Banco Im
perial; a criação de uma moeda co
mum para todo o império; e medi
das de caráter social para melhorar 
o nível de vida das classes traba
lhadoras e acelerar o processo de 
industrialização.

U m  Estado d isso lv ido
Ao promover a unificação 

alemã, Bismarck pensava em man
ter, com harmonia, a predominân
cia prussiana dentro do império 
alemao, sem que este a absorvesse. 
Mas o Partido Conservador, con
trário à união política, chegava a 
considerá-lo um traidor da "eterna 
Prússia”, em favor de uma “ vaga 
realidade alemã” . Esse partido era 
formado por uma maioria de fidal
gos proprietários de terras, que 
viam diminuir cada vez mais os 
privilégios e influências de que dis
punham no início do século. G ra
ças à peculiaridade do sistema de 
representação parlamentar, essa 
nobreza mantinha certo poder, pois 
seus votos sempre tinham maior 
peso. A partir de 1880, Bismarck 
passou a precisar do apoio até dos 
conservadores.

Guilherme I morreu em 1888. 
Seu chanceler ficou pouco tempo 
mais no poder. Após o curto rei
nado de Frederico 111 (1831-1888), 
que foi apenas de março a junho de

1888, subiu ao trono Guilherme* 
II, que não quis submeter-se à tu
tela do velho chanceler e aceitou 
sua demissão em 1890.

Georg Leo Caprivi (1831-1899) 
sucedeu a Bismarck e ficou no po
der por quatro anos, enfrentando a 
oposição conservadora, que partia 
principalmente dos Junkers (altas 
patentes do exército, provenientes 
da nobreza rural). Esse grupo man
tinha vários privilégios, pois du
rante muito tempo tivera papel fun
damental na manutenção da força 
militar prussiana. Era um dos últi
mos resquícios do feudalismo, mas 
bastante evidenciado no exército

G u i l h e r m e  II e x ig ir ia  o  a f a s t a m e n t o  
do velho chanceler.

que, em pleno século XX, ainda 
parecia organizado como uma or
dem de cavalaria* da Idade Média. 
Discutiu-se uma reforma do sis
tema parlamentar para diminuir o 
poder dos conservadores, mas nada 
foi feito. E o anacrônico sistema só 
cairia juntamente com a monar- 

uia, na revolução de 1918, depois 
a grande derrota alemã na Pri

meira* Guerra Mundial. Ante o de
sastre e a agitação revolucionária, 
o imperador abdicou, foi para a 
Holanda e renunciou de vez ao 
trono: terminava o domínio dos 
Hohenzollern na Prússia, depois de 
quatro séculos.

Consolidada a revolução de 
19 18 e reprimidas as forças socia
listas que dela participaram, foi im
plantada a República de Weimar.

Pela constituição de 1920, a 
Prússia tornou-se um Estado den
tro da República, com o mesmo 
sistema de sufrágio universal. Era 
a região industrializada da Alema
nha e seu parlamento sempre teve 
m aioria progressista. Nas pesadas 
condições de paz impostas à Ale
manha no fim da guerra pelo Tra
tado de Versalhes, estava incluída 
a perda de várias regiões do Estado 
prussiano: partes da Silésia, da Po- 
merânia, da Prússia Ocidental, 
Dantzig, Nemel e Schleswig seten
trional.

A questão da participação dos 
prussianos na ascensão do na
zismo* é controvertida. Fora da 
Alemanha, a assimilação entre o 
nazismo e o prussianismo tem sido 
geralmente aceita como verdadeira. 
Contrariamente a essa tese, obser
va- se que Hitler* se apegava, desde

sua juventude em Viena, à ideolo
gia mais “meridional” e “ aus
tríaca” da  “Grande Alemanha”, 
enquanto a Prússia havia criado a 
“Alemanha”, com exclusão da 
Áustria.

Com Hitler no poder, a partir de 
1933, foi imposta a política de “ni
velamento” (Gleichschaltung) da 
Alemanha, pela qual a velha Prús
sia desapareceu como Estado e foi 
dividida, como todo o resto do ter
ritório nacional.

Ao mesmo tempo, Hitler apro
veitou-se do prussianismo como 
símbolo de disciplina e motivação 
guerreira, procurando confundi-lo 
com sua política: chegou a organi
zar uma manifestação no túmulo 
de Frederico, o Grande, em 1933. 
Era o prussianismo usado como 
instrumento de propaganda na
zista.

Com a derrota da Alemanha na
zista, a Prússia Ocidental retornou 
à Po|ônia e a Prússia Oriental foi 
partilhada entre a União Soviética 
e a Polônia. Posteriormente, em 
1947, o Conselho de Controle Inte- 
raliado proclamou oficialmente a 
dissolução simbólica do Estado 
prussiano.

VEJA TAM BÉM : Alemanha; Á us
tria; Bismarck; Europa; Feuda
lismo; Frederico II  da Prússia; 
Germânicos, Povos; Napoleônico, 
Império; Nazismo; Polônia; Pri
meira Guerra Mundial; Sacro Im 
pério Romano Germânico; I Se
gunda Guerra Mundial; Unificação 
Nacional.
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Psicanálise

Nas últimas décadas do século 
XIX , a medicina psicológica volta
va-se com grande interesse para o 
estudo das neuroses* (particular
mente a histeria), utilizando a hip
nose* como meio de investigação. 
Nessa época, constatou-se a impor
tância das lembranças inconscien
tes de acontecimentos traumáticos 
e, ainda, a ação terapêutica da hip
nose, da sugestão e da catarse.

Para o surgimento efetivo da psi
canálise, concorreram diversos 
acontecimentos, na verdade, produ
tos de uma era de desenvolvimento 
da psiquiatria*.

No tratamento da paciente Ana 
O., o Doutor Joseph Breuer 
(1842-1925) criou a terapia “catár- 
tica” (purgação), sob hipnose, por 
volta de 1881. Esse caso deu ori
gem, posteriormente, à publicação 
dos Estudos sobre a Histeria 
(1895), realizados com a colabora
ção de Freud*.

Em 1882, Jean Martin Charcot*
— médico hipnólogo da escola de 
Salpetrière —  escreveu que os esta
dos, nervosos determinados pela 
hipnose (letargia, catalepsia e so
nambulismo) só poderiam ser ob
servados nitidamente nos histéri
cos. Dois anos depois, mostrou as 
relações das paralisias histéricas 
com traumas emocionais e com as 
preocupações do paciente a res
peito de seu problema físico. C har
cot foi refutado pela escola de 
Nancy, orientada pelo Doutor Ber- 
nheim, que acreditava na depen
dência da hipnose em relação a 
uma credulidade natural, existente 
na maioria das pessoas.

Pierre Janet (1895-1947) com
provou a ação patogênica da lem
brança perdida de acontecimentos 
ligados a emoções violentas. Em 
Autom atism o Psicológico (1889), 
escreveu que a lembrança trauma- 
tica só pode ser repetida em estado 
de sonambulismo. Assim, para ele, 
a dissociação da memória* seria 
um processo de caráter puramente 
mecânico, definido como fraqueza 
psicológica, e não um processo di
nâmico de recalque.

A  linguagem  escondida
Freud*, livre-docente de neuro 

patologia, trabalhava na França, 
ao lado de Charcot. Em 1886, esta 
beleceu-se como médico em Viena. 
Esteve em Nancy com Bernheim e 
Liébault, onde se informou sobre 
os limites da sugestão hipnótica. 
Seu primeiro trabalho, sobre o M e
canismo Psíquico dos Fenômenos 
Histéricos, foi publicado em 1893.

Os profundos conhecimentos 
médico-científicos de Freud, alia 
dos a sua vasta cultura humanís- 
tica e seu grande interesse teórico, 
foram fatores decisivos para a con
solidação da psicanálise como teo 
ria da personalidade*, uma filoso
fia sobre a natureza humana e um 
procedimento psicoterápico. A tese 
freudiana da personalidade engloba 
conceitos relativos à estrutura da 
personalidade (id, ego, superego,

A s e x p eriên c ias  de C h a rc o t na d e te rm in a ç ã o  dos estad o s nervo sos e s ta b e le c e ra m  p rem issas  da p s icaná lise .

A técnica revelou-se muito pe
nosa: a extrema “resistência” do 
doente dificultava o trabalho do te
rapeuta. Finalmente, Freud aban
donou a sugestão, estando conven
cido de que, por esse caminho, não 
poderia vencer nem interpretar essa 
resistência.

A soma das pesquisas anteriores 
inspiraram-lhe uma técnica subs
tancialmente nova: abandonando 
toda atitude crítica, o paciente fala
ria livremente, enquanto o tera
peuta interpretava esse material.

A livre associação originou-se 
do postulado do “determinismo 
psíquico” : cada acontecimento es
taria em conexão com algum ponto 
de partida. Induzido, portanto, a 
verbalizar tudo que lhe ocorria, in 
clusive idéias que parecessem desa
gradáveis, absurdas ou fúteis, o pa
ciente terminava por liberar afetos 
recalcados. A livre associação ti
nha por complementação a análise 
de sonhos.

Outra concepção introduzida 
por Freud foi a de “ transferência”, 
na qual o paciente comporta-se 
com o psicanalista da mesma ma
neira como se conduziu na infân
cia, com pessoas de seu relaciona
mento. A observação do presente 
remete-o a conflitos passados, ao 
mesmo tempo que lhe ensina a ma
nipular emoções que não pudera 
dominar antes, excluindo-as do 
consciente.

O período de 1905 a 1920 mar
cou um acentuado desenvolvi
mento da psicanálise. Por volta de 
1906, essa disciplina médica teve 
maior extensão em Zurique e 
Viena, com os trabalhos realizados 
por Jung* e Adler*, discípulos de 
Freud que posteriormente criaram 
teorias próprias.

A psicologia analítica de Jung 
constitui um sistema extremamente

níveis de consciência); a sua dinâ
m ica (impulsos libidinosos, impul
sos agressivos, mecanismos de de
fesa); a seu desenvolvimento 
(estágios oral, anal, fálico; períodos 
de latência e genital); e a motiva
ção (ou redução de tensão).

Na primeira fase de seus estudos 
com os histéricos, Freud aplicava o 
método catártico, em colaboração 
com seu colega Breuer. Coloca
va-se o paciente em estado hipnó
tico, e o médico questionava-o 
quanto à origem dos sintomas. Tais 
perguntas destinavam-se a promo
ver uma descarga emocional co
nexa, demonstrando que a origem 
dos sintomas estaria em perturba

ções emocionais do passado. Em
bora a consciência rejeitasse estes 
distúrbios, eles poderiam ser evoca
dos sob estado hipnótico.

Todavia, a catarse não produzia 
efeitos terapêuticos duradouros. 
Freud não reconhecia na hipnose 
um autêntico procedimento cientí
fico. Isto levou-o a recorrer à su
gestão no estado de vigília: colo
cando a mão na fronte do paciente, 
o médico convencia-o de que era 
possível reavivar a memória. Apli
cando o que aprendeu com Ber
nheim, Freud evidenciou que os 
acontecimentos traumáticos não 
são realmente esquecidos, ainda 
que permaneçam inconscientes.

C a ri J u n g  (s e n ta d o , à d ire ita ) , in ic ia lm e n te  d isc ípu lo  de F reud (s e n ta d o , à 
e s q u e rd a ), in ves tig o u  as fo rm a s  de a tu a ç ã o  do in c o n s c ie n te  co le tiv o .
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complexo, com seu conceito de ar
quétipos (categorias universais de 
apreensão e intuição, como por 
exemplo o temor religioso, o senso 
de mal), a ênfase na introversão e 
extroversão e nas funções mentais 
de pensamento, sentimento, sensa
ção e intuição. Seu trabalho nesse 
campo baseou-se em grandes co
nhecimentos sobre simbolismo 
comparado e mitologia, aliados a 
um a prática clínica extensa.

Seu método terapêutico também 
consistia no uso de associação livre 
e análise de sonhos. Entretanto, 
usava a análise dos sonhos para 
compreender os problemas atuais 
de indivíduos e suas aspirações fu
turas mais do que para compreen
der o papel da experiência passada 
como causa das dificuldades psí
quicas. Enfatizava também uma 
forma de terapia mais ativa que a 
freudiana, não hesitando em inter
vir com interpretações e sugestões.

A psicologia individual de 
Adler, mais simples que as anterio
res, atribuiu grande valor à vontade 
de poder e ao sentimento de inferio
ridade no desenvolvimento da per
sonalidade. As experiências preco
ces do indivíduo sao de debilidade, 
inaptidão e frustração, gerando 
sentimentos que podem se transfor
m ar em complexo de inferioridade. 
A vontade de poder — ser grande, 
forte, estar “acima” — é uma ten
tativa compensatória para superar 
esse complexo. Adler aceitava a 
análise dos sonhos como método 
terapêutico, embora não enfati
zasse sua natureza sexual e os con
siderasse como uma tentativa do 
indivíduo para superar seus senti
mentos de inferioridade.

Nos anos subseqüentes, aparece
ram  novos adeptos: Ernst Jones 
(Toronto e, em seguida, Londres); 
Karl Abraham (1877-1925), se
diado em Berlim; Sandor Ferenczi 
(1873-1933), que se tornou o mais 
conhecido psicanalista húngaro, 
trabalhando em Budapeste.

Acolhida friamente na Alema
nha, a psicanálise despertou grande 
interesse nos Estados Unidos e na 
Inglaterra, permanecendo ignorada 
nos países latinos. Na França, o 
primeiro livro extenso sobre o as
sunto apareceu em 1914.

Após a Primeira Guerra Mun
dial (1914/1918), a psicanálise co
meçou a ganhar grande projeção 
internacional e a influenciar cien
tistas de outras áreas, como se 
pode verificar, por exemplo, nos 
trabalhos da antropóloga Margaret 
Mead (1901- ), ou mesmo em 
outros tipos de manifestações cul
turais, como a pintura e o cinema.

O s seguidores e suas  
in ovações

As tendências atuais da psicaná
lise ainda são dominadas pelo pen
samento de Freud. Todavia, o sis
tema psicanalítico continuou a 
evoluir em seus aspectos técnicos, 
clínicos e teóricos.

Melanie Klein (1882-1960) atri
buiu importância fundamental aos 
conflitos ocorridos nos primeiros 
anos da vida. Os problemas poste
riores, descritos por Freud (angús
tia de castração ou desejo de ter pê
nis), foram considerados sob outras 
perspectivas. A ênfase é dada às

“relações de objeto” : o tipo de rela
cionamento do sujeito com o 
mundo, resultado complexo e inte
gral de certa organização de perso- 
nal idade.

Além disso, Melanie Klein criou 
e desenvolveu a ludoterapia. Ana 
Freud (1895- ) focalizou mais 
os processos do ego que os do id, 
especialmente a função integrativa 
do ego, sua relação com a realidade 
externa e o mundo interior dos im
pulsos. Chama atenção para a si
milaridade dos mecanismos defen
sivos empregados pelo ego, a 
despeito dos estímulos externos e 
internos. Seu objetivo terapêutico 
era atingir as fantasias e os confli
tos a partir de uma base ampla, re
presentada pelo conjunto das rela
ções do paciente com o mundo e 
consigo mesmo.

Por seu lado, a tendência cultu 
ralista representada por Karen 
Horney (1885-1952) acentua os 
conflitos atuais do indivíduo com 
seu meio. Os limites da normali
dade são de difícil definição e só 
podem ser considerados dentro de 
determinada cultura. As causas das 
neuroses só podem ser encontradas 
nos fatores culturais de certo meio 
e época. Para Karen Horney, a 
Personalidade Neurótica do Nosso 
Tempo (1937) divide-se entre a ne
cessidade de dependência passiva e 
a defesa contra uma sociedade ex
tremamente hostil.

A análise teria como objetivo 
básico fazer desaparecer os medos 
neuróticos, devolvendo à personali
dade do indivíduo seu valor hu
mano e social.

O francês Jacques Lacan 
(1901- ), fundador da Escola 
Freudiana de Paris (1953), pro- 
pôs-se a fecundar a psicanálise pela 
análise estrutural, a partir de uma 
nova leitura dos textos de Freud, 
sob outros ângulos. Desenvolveu 
uma aproximaçao entre psicanálise 
e lingüística*, tentando descrever a 
formação do inconsciente (em me
táfora e metonímia) estruturado 
como linguagèm.

Lacan elaborou sua problemá
tica em tomo do papel da fase do 
espelho na constituição do sujeito; 
da significação do corpo; e de uma 
nova contribuição ao estudo das 
psicoses* infantis. Enfatizou três 
ordens de identificação: o real, o 
imaginário e o simbolico. A regra 
divisória entre as duas últimas é 
dada pela fase do espelho. ,Suas 
obras principais são os Ecrits 
(1966) e Le Seminaire (1973).

O antropólogo Geza Roheim 
(1891-1953) aplicou as categorias 
psicanalíticas ao estudo da cultura. 
Discípulo de Ferenczi, criou uma 
nova disciplina, a antropologia psi- 
canalítica, em 1915. Seu primeiro 
trabalho sobre o folclore formula 
hipóteses psico-sociológicas sobre 
a magia do espelho” (1919). Rea
lizou estudos aprofundados do to- 
temismo, através de pesquisas de 
campo (1929/31), Psicanálise e 
Antropologia  (1950) foi o mais im
portante de seus escritos.

VEJA TAM BÉM : Fixação; Freud; 
Neurose; Personalidade; Psicolo
gia; Psicossomática, Medicina; 
P s i c o t e r a p i a ;  P s i q u i a t r i a .

O c o n ce ito  de n arc is ism o  a lte ro u  ce rta s  lin h as  te ó ric a s  da p s icaná lise

Em  sua te o ria , Ju n g  deu m a io r ê n fase  ao e le m e n to  c o le tiv o  no in d iv íd u o .
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Psicoestimulantes

O uso de drogas que alteram o 
humor e o comportamento é conhe
cido desde a Antiguidade e difun- 
diu-se por todo o mundo.

Os estimulantes do sistema ner 
voso* central podem ser divididos 
em três classes principais, segundo 
a região afetada por sua dosagem 
mínima efetiva: a) estimulantes psi
comotores, que agem sobre os he
misférios cerebrais e o cérebro mé
dio; b) estimulantes analépticos, 
com ação sobre as células nervosas 
do cérebro médio e medula; c) esti
mulantes medulares, que afetam a 
medula espinal. Há ainda a classe 
dos psicotomiméticos, ou alucinó
genos*, cujo mecanismo de ação 
permanece, ainda hoje, em grande 
parte desconhecido.

P sicom otores
Os chineses’usavam uma erva e 

o homem moderno toma pílulas, 
mas o efeito é o mesmo: estímulo, 
estado de vigília e alerta. A erva 
chinesa, chamada ma-huang, é do 
gênero Ephedra; a substância nela 
encontrada foi sintetizada em 1927 
e recebeu o nome de “efedrina”. 
Em pílulas estão as anfetaminas. 
que também podem aumentar a ca 
pacidade de concentração e de rea 
lização de trabalho mecânico, espe 
cialmente a metanfetamina. De 
efeitos semelhantes, porém mais 
fracos, existem o metilfenidato, o 
pipadrole e o dianol.

Um dos problemas das anfetamí 
nas é que, após o período de esti
mulação, pode seguir-se uma de 
pressão profunda. Para esse tipo de 
problema, existem outras drogas, 
de efeito antidepressivo. A imipra 
mina é usada nos casos de depres
são psicótica endógena, às vezes 
substituindo o emprego de choques 
elétricos. Derivada da fenotiazina, 
não elimina os sintomas de agita 
ção e tensão que às vezes acompa 
nham a depressão mental, podendo 
mesmo aumentá-los. De efeito 
lento, a imipramina pode eventual 
mente causar insónia, tremores e 
reação cutânea.

Outras substâncias antidepressi 
vas agem como inibidoras da mo 
noammoxidase (MAO). O princi 
pal grupo delas é derivado da 
hidrazina: iproniazida, nialamida, 
fenelcina, isocarboxacida e fenoxi 
propacina. Essas drogas antagoni 
zam a depressão, produzem sensa 
ção de bem-estar e aumento da 
atividade motora. São, entretanto, 
muito perigosas para o fígado, es
pecialmente a iproniazida, que 
causa necroses hepáticas fatais.

Os inibidores da MAO podem 
ter uma multiplicidade de efeitos: 
estimular o apetite, agir como anal 
gésico, aumentar as ações cardio
vasculares das aminas, reforçar a 
potência de outras drogas, como os 
barbitúricos, e causar aborto. 
Como efeitos colaterais, além de 
danos hepáticos, podem ocasionar 
dor de cabeça, vertigem, retenção 
da urina, edema, impotência e des 
calcificação óssea.

No m u n d o  in te iro  são u tiliza d a s  dro g as  q u e  a lte ra m  o c o m p o rta m e n to  h u m a n o . (V e n d a  d e  coca  na B o liv ia .)

S e u  uso. c o n tu d o , p o d e  a c a b a r crian d o  u m a  fo r te  d e p e n d ê n c ia  fís ica ,

Os estimulantes psicomotores 
mais usados no dia a-dia são os de
rivados das xantinas: cafeína, teofi- 
lina e teobromina. Presentes no 
café (cafeína), chá (cafeína e teofi- 
lina) e cacau (cafeína e teobro
mina), eles aumentam a atividade 
mental e diminuem a fadiga, alte
ram o funcionamento cardíaco e 
têm efeito diurético. Quando são 
consumidas em excesso, essas dro
gas originam dores de cabeça, in 
quietaçao, insônia, ansiedade e 
confusão mental.

Se o objetivo é combater o ape
tite, as drogas recomendadas são a 
clorofentermina, a dietilçropiona e 
o fenproporex, que não tem os efei
tos colaterais das anfetaminas, pre 
sentes em duas substâncias de uso 
mais antigo: a dexanfetamina e a 
fenmetracina.

Uma droga que reúne as carac 
terísticas da cafeína e do fenpropo
rex, diminuindo o apetite e a fa 
diga, é a cocaína.

Obtida das folhas da coca 
(Erythroxylon coca), muito consu 
mida pelas populações indígenas 
dos Andes, a cocaína, além de miti
gar a fome e dar grande disposição 
para o trabalho, causa indiferença 
a dor e um bom humor que pode 
chegar a um estado de euforia.

A nalépticos e m edulares
Os estimulantes analépticos são 

indicados no tratamento da depres 
são produzida por doses excessivas 
de barbitúricos ou morfina. Usados 
em grandes doses, estimulam as 
áreas motoras cerebrais, causando 
convulsões acompanhadas de in
consciência. Diferem entre_ si na 
maneira de dosar e na potência e 
duração do efeito. O leptazol é ad 
ministrado em dose única, de ação 
rápida e efeito breve. Menos poten 
tes, mas de efeitos mais prolonga
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dos, a niquetamida e a bemegrida 
são administradas em doses fracio- 
nadas. Também a picrotoxina vai 
sendo ministrada em pequenas do
ses, até reaparecerem os reflexos da 
córnea e da pupila —  ausentes na 
intoxicação barbitúrica — , o que 
acontece quinze minutos após a in
jeção. O amifenazol, de ação ffaca 
e prolongada, é combinado a gran
des doses de morfina quando, além 
da depressão, existem dores muito 
fortes.

A estricnina é o mais importante 
dos estimulantes medulares. Em 
grande quantidade, ela pode causar 
a morte por depressão do centro 
respiratório, sem produzir nem 
mesmo convulsões. Em doses me
nores, aguça os sentidos da audi
ção, olfato e tato. Os efeitos de sua 
intoxicação são semelhantes aos da 
toxina tetânica. Nesse caso pro
voca convulsões que podem ser 
controladas pela mefenesinaou por 
barbitúricos.

Também com ação sobre a me
dula espinal, a brucina e a tebaína, 
alcalóides obtidos da Strychnos 
nux vomica, são menos potentes do 
que a estricnina.

O quarto grupo dos çsicoestimu 
lantes, os psicotomiméticos, mais 
conhecidos como alucinógenos, 
produz alterações mentais seme
lhantes às de alguns estados psicó
ticos. Muitas dessas drogas, como 
a mescalina, são de origem vegetal 
e estão associadas a cerimônias re
ligiosas de povos primitivos. Subs
tâncias de efeitos similares foram 
sintetizadas em laboratório, sendo 
a mais conhecida a dietilamida do 
ácido lisérgico, LSD, um dos mais 
potentes alucinógenos.

VEJA TAM BÉM : Alucinógenos; 
Drogas; Maconha; Morfina, Co
caína e Heroína.

A pçilnnihina vem do "Stropharia 
cubensis" (1) e da "Psilocybe mexi
cana" (2). 0  LSD é extraído de es
poros do centeio (3, 4). A mesca
lina, supõe-se, do "Lophophora 
williamsi" (5).

Dos estudos sobre a linguagem infantil, desenvolveu-se a psicolingüística —  um novo ramo do conhecimento.

Psicolingüística

A psicolingüística é um ram o da 
lingüística* moderna que surgiu a 
partir dos estudos da linguagem* 
feitos por psicólogos e dedicados 
principalmente às crianças. Roman 
Jakobson* mostrou que os aspectos 
especificamente lingüísticos são es
senciais para qualquer estudo sobre 
linguagem infantil; os psicólogos 
deram especial atenção ao fato de 
que o desenvolvimento lingüístico 
faz parte do processo de evolução 
mental da criança.

O Seminário de Verão, realizado 
na Universidade de Indiana (EUA) 
em 1953, foi a primeira oportuni
dade apresentada a psicólogos e 
lingüistas para discutirem a res
peito de psicolingüística.

O seminário demonstrou que a 
psicologia*, de um lado, e a lingüís
tica, de outro, preocupavam-se 
igualmente com comunicação entre 
os homens, aprendizagem e infor
mação, e sobretudo com o pro
blema cultural e cognitivo relacio
nado com a maior ou menor 
eficiência das diferentes línguas em 
exprimirem certas realidades.

A parte experimental da psico
lingüística foi em grande parte de
senvolvida por psicólogos, embora 
a lingüística fosse fundamental nos 
estudos de bilingüismo* — campo 
da linguagem  que interessa de perto  
à psicologia.

Durante a realização do Seminá
rio de Verão, sugeriu-se uma distin
ção quanto à habilidade bilíngüe: 
no sistema composto, ocorre a cor
respondência ae vocábulos nas 
duas línguas, sem levar em conta 
suas extensões semânticas exatas. 
Esta não-apreensão do sentido to
tal da palavra ocorre, com muita

freqüência, no aprendizado de uma 
segunda língua.

O sistema lingüístico coorde
nado é o do bilíngüe “verdadeiro” : 
ele aplica com acerto os vocábulos 
em cada língua, de acordo com o 
uso real dos falantes monolíngües.

Em pesquisas mais recentes, ma
nifesta-se uma viva preocupação 
cjuanto à associação de palavras e 
à aquisição da gramática* pela 
criança. (Roman Jakobson ocu- 
pou-se principalmente com o de
senvolvimento do sistema fonoló- 
gico infantil.)

Essas pesquisas revelaram, por 
exemplo, que os adultos costumam 
associar elementos homogêneos 
(“ mesa”-“cadeira”), e as crianças 
comumente associam elementos he
terogêneos (“mesa”-“comer”). No 
caso dos adultos, a associação é de 
substantivo com substantivo; no 
das crianças, de substantivo com 
verbo.

Dando prosseguimento a tais 
pesquisas, Roger Brow e Jean 
Berko publicaram, em 1960, um 
trabalho no qual analisam de que 
maneira a criança associa palavras 
inventadas, sem qualquer sentido, 
com adjetivos, advérbios com subs
tantivos (contáveis ou não contá
veis) e com verbos (transitivos e in
transitivos).

Suas experiências demonstraram 
que a progressão no sentido da as- 
sociaçao homogênea dá-se na 
criança à medida que ela adquire 
hábitos de organização sintática.

T ransform ações

Noam Chomsky (1928- ) 
criou dentro da lingüística uma 
nova corrente, que coloca a exigên 
cia de reformulações, em termos 
mentalistas, ratificando ou retifi
cando idéias propostas por ele, in
dependente da pura técnica lingüís
tica.

Uma das retificações conhecidas

fcSîBttifWfWï v*iï táKkw tK *

As discussões do Seminário de Ve
rão seriam divulgadas logo depois.

é a do transformacionalista alemão 
Rohrer. Contrário à tese choms- 
quiana de que as transformações 
não mudam o sentido, Rohrer afir
mou, em 1971, que nem sempre 
isso acontece, e exemplificou: a 
oração “o mendigo é pobre demais 
para comprar um automóvel” ê di
ferente de “o mendigo não é sufi
cientemente rico para comprar um 
automóvel” , pois, no segundo caso, 
o mendigo aparenta ser pessoa de 
certas posses.

Vinte anos após o Seminário de 
Verão, a psicolingüística já  estava 
bastante desenvulvida. No ano dc 
1972 começou a circular, nos Esta
dos Unidos, uma revista destinada 
cxclusivamcntc à pesquisa nesse 
campo.

VEJA TA MBEM:Bilingüismo; L in
güística; Sociolingüística; Trans
form ação Lingüística.
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Psicologia

De acordo com sua etimologia, 
a palavra “psicologia” deriva dos 
termos gregos psyché  (“ mente” ou 
“alm a”) e lógos (“conhecimento”).
Durante muito tempo, constituiu 
uma preocupação da filosofia*, que 
procurava entender o homem a 
partir de especulações lógicas rela 
tivas à estrutura, ao conteúdo e às 
funções da mente.

O ano de 1879, data da criação 
do primeiro laboratório de pesqui
sas em psicologia na Universidade 
de Leipziç, e considerado um 
m arco historico importante na evo
lução dessa ciência: introduziu-se o 
me todo científico, caracterizado 
pela observação sistemática e expe
rimentos objetivos, passíveis de re
petição. A nova area do conheci
mento era definida como o estudo 
da experiência consciente, e o mé
todo usado era a introspecção ex
perimental: um observador trei
nado tentava descrever os vários 
elementos de suas experiências 
conscientes.

Tendências filosóficas (empi
rismo* crítico, associacionismo* e 
materialismo*), aliadas a aborda
gens científicas (atomismo, quanti
ficação, estudos de laboratório), 
além do uso de conceitos da fisiolo
gia* (reflexos) e biologia* (evolu
ção), conduziram à nova psicologia 
que se desenvolveu durante a se
gunda metade do século XIX.

Na Europa, a psicologia caracte
rizou-se como experimental, evolu- 
cionista, introspectiva, associacio- 
nista e preocupada basicamente 
com o conteúdo da experiência 
consciente. Eram estudados fenô
menos sensoriais e perceptuais 
(Fechner*); memória* (Ebbing- 
haus*); pensamento* (Kiilpe*); di 
ferenças individuais (Galton*); e 
funções mentais superiores (Bi- 
net*).

Em fins do século XIX, se
guindo o modelo europeu, a psico
logia começou a desenvolver-se. 
também nos Estados Unidos.

Foram criados diversos labora
tórios, entre os quais se destacam 
o de William James*, S. Hall 
(1844-1924) e J. McKeen Cattell 
(1860-1944). A psicologia institu- 
cionalizou-se com a fundação da 
Associação Psicológica Americana 
(1892).

As escolas e seu declínio

Durante as primeiras décadas do 
século XX, os psicólogos aglutina 
ram-se em escolas coesas, cada 
um a com idéias particulares a res
peito do objeto e dos métodos de 
estudo, funcionando como focos de 
pesquisa e controvérsias teóricas.
Destacaram-se o funcionalismo*, o 
behaviorismo*, o gestaltismo* e a 
psicanálise*.

Em meados do século XX, o 
contexto das escolas sofreu grandes 
alterações. A Gestalt perdeu sua 
identidade como escola distinta e o 
funcionalismo deixou de existir en
quanto movimento, embora a psi
cologia americana ainda apresen- O psicodrama é uma técnica terapêutica que utiliza recursos teatrais.

tasse traços do pensamento 
funcionalista. Apenas o behavio
rismo e a psicanálise conseguiram 
persistir como escolas poderosas.

A fase posterior à das escolas 
caracterizou-se por determinadas 
tendências, como por exemplo o 
uso cada vez mais intenso do mé
todo empírico objetivo. O interesse 
foi reforçado pelas subvenções for
necidas por fundações e órgãos go
vernamentais para pesquisas sobre 
o comportamento, principalmente 
nos Estados Unidos. Muito desse 
trabalho chegou a atravessar fron
teiras disciplinares tradicionais. A 
quantificaçao também assumiu 
crescente importância na psicolo
gia e recebeu notável impulso com 
o advento do computador* eletrô
nico. Como reação à tendência ex
perimental e científico-naturalista 
surgiu a fenomenologia existencia
lista, que se refletiu de modo espe
cial nos trabalhos de Carl Rogers 
(1902- ) e Abraham Maslow 
(1916- ). Ao lado disso, a psi
cologia foi adquirindo status pro
fissional, além do acadêmico.

Tendências modernas

Por ser uma ciência muito re
cente, a psicologia ainda não apre
senta um corpo teórico unificado. 
Não existe nem mesmo consenso 
quanto à definição de seu objeto de 
estudos. Enquanto para muitos ela 
é considerada a “ciência do com 
portamento”, outros a vêem como 
o “ estudo da atividade mental e das 
funções cognitivas” ; outros ainda 
consideram-na o “estudo do fun
cionamento cerebral” .

Mas, seja qual for a concepção, 
seu principal objetivo é compreen
der o homem. Outras ciências com 
a mesma preocupação —  antropo
logia*. sociologia*, economia*, 
política* — caracterizam, com a 
psicologia, as chamadas “ciências 
humanas” . Em relação às demais, 
a ênfase da psicologia é colocada 
no indivíduo. Isso não significa que 
a psicologia veja o indivíduo iso
lado do grupo, mas sim que sua 
unidade é ele, só ou em grupo, ao 
contrário da sociologia e da polí
tica, que se voltam basicamente 
para o grupo. Por isso, os limites 
entre essas ciências são muito tê
nues e seu trabalho é necessaria
mente interligado.

Entre os temas abordados pela 
psicologia —  muitos deles interdis- 
ciplinares — , destacam se o estudo 
do desenvolvimento da linguagem 
(do ponto de vista da psicolingüís- 
tica ); o interesse pela formação de 
conceitos, pela gênese das estrutu
ras das operações lógicas e pelas 
relações entre cognição e percep
ção; o estudo dos distúrbios de de
senvolvimento da inteligência (de
bilidade, retardamento), de pro
cessos psiconeurológicos específi
cos (dislexia); o interesse pelo es
tudo de crianças culturalmente 
marginalizadas, além de outros 
problemas relativos à aprendiza
gem*, personalidade*, motivação* 
e processos psicossociais, especial
mente a percepção* social.

Métodos e técnicas

Os métodos e técnicas utilizados 
pela psicologia procuram identifi-

A ciência psicológica estuda o comportamento do ser humano
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car o comportamento e explicar 
como e quando ele ocorre, para po
der predizê-lo e controlá-lo. Em 
funçao do tema que se pretende 
pesquisar e da linha teórica ado
tada, podem ser aplicados diversos 
métodos e técnicas que freqüente
mente se complementam e por ve
zes se superpõem.

MÉTODO EXPERIM ENTAL
—  Apóia-se no pressuposto de que, 
sob as mesmas condições, as mes
mas coisas devem acontecer e o 
mesmo resultado será obtido. Sua 
característica principal é estudar os 
fenômenos em situações controla 
das. Esse controle pode ser mais 
amplamente exercido nos estudos 
realizados em laboratório. O expe
rimentador manipula as condiçoes 
(ambientais ou individuais) que 
considera terem influência sobre o 
comportamento em estudo. Para 
isso, mantém constantes todas as 
condições, exceto uma, que faz va 
riar (é a variável experimental). 
Trabalha pelo menos com dois gru 
pos de indivíduos: o grupo experi
mental, no qual atua a variável ex 
perimental, e o grupo-controle, que 
não sofre essa atuação. Posterior 
mente, comparando os resultados 
nesses dois grupos, pode verificar 
os efeitos da variável experimental 
sobre o comportamento.

Freqüentemente os experimenta
dores recorrem a instrumentos para 
produzir as condições desejadas ou 
para auxiliar a observação.

Os primeiros a aplicar esse mé
todo criaram técnicas para medir e 
manipular os denominados “ pro
cessos básicos de sensação, percep 
ção, reação e memória”. O impacto 
causado por tal atitude, no século 
XIX , fez com que a psicologia ex 
perimental começasse a existir 
como um campo diferenciado. Pos
teriormente, no entanto, o método 
experimental passou a ser utilizado 
no estudo dos problemas mais di
versificados, nas áreas de aprendi
zagem, pensamento, cognição, mo 
tivação, personalidade, processos 
psicossociais, etc. Atualmente, a 
denominação “experimental” não 
mais se refere a uma área, uma vez 
que praticamente todas as áreas 
servem-se do método.

MÉTODO C LÍN ICO  —  Con 
siste em observar durante um certo 
período de tempo (e de forma apro
fundada) os indivíduos e seus pro
blemas; conhecer da maneira mais 
completa possível as circunstâncias 
de toda sua vida, de forma a poder 
interpretar cada fato à luz de todos 
os outros, constituindo o todo um 
conjunto dinâmico que não pode 
ser simplificado nem mutilado.

O psicólbgo americano L. Wit- 
mer, criador da primeira clínica 
psicológica interessada no estudo 
profundo de crianças “difíceis” ou 

anormais” , definiu o método clí
nico como um sistema de pesquisa 
baseado na utilização dos resulta
dos dos exames de vários indiví
duos para chegar à generalização 
sugerida pela observação das apti
dões e deficiências. Segundo ele, 
clínicas psicológicas seriam os lo
cais mais indicados para esse tipo 
de trabalho.

A história do. método clínico é 
dominada pela presença de duas

O desenvolvimento das crianças é uma das preocupações dos psicólogos.

atitudes: um exame histórico 
exaustivo que culminaria num qua
dro do caso e num prognóstico mi
nucioso; e o exame através de tes
tes, em condições padronizadas, 
que produziria “perfis” ou prog
nósticos sob forma numérica. A 
primeira atitude está associada à 

tradição dinâmica”, originária de 
Ribot , Janet (1859-1947) e 
Freud*; a segunda pertenceria à 
“tradição psicométrica” , de Wundt 
e Galton.

TÉCNICA DE OBSERVA 
ÇÂO — Caracteriza-se pelo

exame intencional ou proposital de 
alguma coisa, com a finalidade de 
coletar dados. Os resultados são re
gistrados de forma anedótica (esta 
e a denominação técnica para o re
lato descritivo dos fatoS, à medida 
que eles acontecem) ou segundo um 
esquema preestabelecido, que segue 
escalas de observação, fichas, etc.

A observação pode ser subjetiva 
ou objetiva. À primeira define a in
trospecção, basicamente utilizada 
nos trabalhos iniciais de psicologia 
e por meio da qual_ o ooservaaor 
examina suas reações internas e 
privadas. Atualmente, essa técnica

é utilizada em pesquisas sobre pro
blemas de percepção e em algumas 
situações de terapia. Só é aplicável 
a seres humanos especialmente trei
nados ou a adultos experientes. E 
não pode ser usada para observar 
fenômenos inconscientes, embora 
muitas vezes o terapeuta possa in
feri-los a partir dos relatos do pa
ciente a respeito de suas conclusoes 
introspectivas.

A observação objetiva envolve 
um observador independente e é 
mais comumente empregada no 
método experimental. Muitas ve
zes, usa-se uma combinação dos 
dois tipos de observação, como por 
exemplo em estudos de julgamen
tos psicofisicos. Nessas situações, 
o sujeito recebe vários objetos e 
deve classificá-los de acordo com 
determinados critérios. Esses julga
mentos comparativos são experien- 
cias ou reações internas e privadas. 
No entanto, o relato do sujeito, 
aliado a determinadas medidas, 
como por exemplo o tempo de rea
ção, constitui uma informação de 
cunho objetivo.

Quando o comportamento é es
tudado em seu meio natural, sem 
que o cientista exerça controle so
bre as condiçõés existentes, fala-se 
em observação naturalista. É o 
caso, por exemplo, do estudo das 
culturas chamadas de-“ primitivas”.

TÉCNICAS DE HISTÓRIA 
DE VIDA — Procuram definir os 
fatores causais envolvidos em cer
tos comportamentos complexos, 
procurando determinar o desenvol
vimento desses comportamentos. 
Através do diário, registra-se o de
senvolvimento da criança nos as
pectos físico, motor, intelectual, 
e outros.
■ A técnica biográfica, muito 
usada por Gesell* em seus estudos, 
procura reconstituir as causas de 
certo comportamento a partir de 
registros biográficos ou autobio
gráficos de um indivíduo. Sua apli
cação envolve sempre o risco de 
obterem-se informações falsas, 
como conseqüência da visão do 
biógrafo, que pode ser distorcida 
por seu envolvimento pessoal.

TÉCNICAS PSICOMÉTRI- 
CAS —  Comumente conhecidas 
como “testes psicológicos’’, são 
usadas para avaliar características 
do indivíduo, como inteligência, 
aptidões, personalidade, atitudes, 
interesses, etc. São instrumentos 
úteis tanto para a pesquisa como 
para a psicologia aplicada.

Áreas da psicologia

Por compreender um campo 
muito amplo, é inevitável que se 
faça, dentro da psicologia, uma di
visão de esforços, para melhor se 
focalizar o objeto de estudo. Uma 
das formas de divisão utiliza como 
critério o próprio conteúdo dos 
problemas analisados.

PSICOLOGIA COM PARADA
—  Inclui todas as abordagens com
parativas: psicologia étnica (estuda 
indivíduos pertencentes a raças ou 
etnias diferentes); psicologia gené
tica (preocupa-se com as fases do 
desenvolvimento infantil); e psico
logia comparada animal.
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Embora motivo de polêmicas, a escola psicanalítica, iniciada por Freud (à esquerda), ainda tem muitos adeptos.

O estudo comparativo de indiví
duos humanos — analisando dife 
renças de idade, sexo, nacionali
dade, grupo social, etc. —  recebe 
a denominação especial de “psico
logia diferencial” . A expressão foi 
criada pelo psicólogo alemão L. W. 
Stern*, que a empregou em 1900, 
no subtítulo de um de seus livros. 
Mas a noção é anterior: o inglês 
Francis Galton, no fim do século
XIX , interessou-se pelo estudo es
tatístico das diferenças individuais 
e da hereditariedade. E, já  antes de 
Galton, um matemático belga —  
A. Quetelet (1769-1874) —  fizera 
pesquisas desse tipo. Galton utili
zou as observaçoes de Quetelet, 
embora não tenha se detido em 
suas interpretações.

Com Spearman* e outros psicó
logos ingleses, a análise fatorial 
marcou o início de um novo cami-

nho de trabalho, através de méto
dos estatísticos sofisticados, para o 
estudo das aptidões humanas e da 
natureza da inteligência.

A psicologia comparada animal, 
por outro lado, evoluiu principal
mente em decorrência da teoria da 
evolução*, de Darwin*. Para re
constituir o curso da evolução, ha
via interesse em comparar o pom- 
portamento das várias espécies* 
animais, procurando estabelecer re
lações filogenéticas entre elas. O 
interesse particular em verificar a 
continuidade evolutiva entre ani
mais e homem revela-se na natu
reza das primeiras obras publica
das nessa área. Por exemplo: o 
livro de autoria de G. J. Romanes 
1848-1894), Inteligência Anim al 
1881), baseava-se em anedotas 

contadas por caçadores, guardado
res de animais e outros observado-

res ou curiosos; nessa obra eram 
contados de maneira exagerada e 
galhofeira grandes feitos de ani
mais, procurando demonstrar sua 
incrível capacidade de aprendiza
gem e raciocínio, e, em conseqüên
cia, sua semelhança com o homem. 
Por outro lado, pesquisadores de 
formação biológica, principalmente 
zoólogos, impelidos a procurar re
lações filogenéticas entre as espé
cies, começaram a desenvolver 
estudos cuidadosos do comporta
mento animal.

Para isso realizaram observa
ções e descrições pormenorizadas 
de muitos aspectos do comporta
mento de animais, das mais varia
das espécies, em seu meio natural.

A orientação básica não era diri
gida para o estudo do comporta
mento humano, como ocorria nas 
outras áreas da psicologia. Por

isso, o estudo não se preocupou 
com a seleção das espécies animais 
mais próximas do homem, nem fo
ram escolhidos os problemas consi
derados mais relevantes para a 
compreensão do comportamento 
humano: qualquer espécie animal e 
qualquer aspecto do comporta
mento são considerados, em princí
pio, igualmente válidos e relevan
tes. Seu conhecimento é importante 
por si mesmo e por sua contribui
ção ao estudo dos fenômenos do 
comportamento.

A pesquisa nessas condições tem 
revelado aspectos e processos de 
comportamento que não vinham 
sendo focajjzados sistematicamente 
nas outras áreas da psicologia, in
troduzindo novas tônicas, entre as 
quais a ênfase no organismo, nas 
bases inatas do comportamento, e 
numa abordagem biológica dentro 
da ciência psicológica.

A designação “psicologia ani
m al” às vezes é usada em relação 
a trabalhos experimentais realiza
dos com animais, que nem sempre 
são enquadrados na abordagem da 
psicologia comparada animal. Inú
meras vezes, o interesse do investi
gador centraliza-se não no próprio 
animal, mas em determinados pro
cessos ou problemas para cujo es
tudo esse animal é adequado, no 
sentido de facilitar a compreensão 
do comportamento humano. E o 
caso, por exemplo, dos estudos de 
aprendizagem que se realizam com 
ratos ou pombos: o que importa 
realmente não é o comportamento 
aprendido, mas o processo de 
aprendizagem tal como se processa 
no animal.

As principais justificativas para 
o uso de animais nesses estudos são 
de ordem prática: o animal pode 
ser submetido a condições espe
ciais (privações, estimulações, in
tervenções cirúrgicas, etc.) que a 
ética não permitiria aplicar a um 
ser humano; o cientista pode con
trolar a história de vida do animal 
(de ciclo de vida mais curto), suas 
experiências e muitos outros fato-

Os trabalhos feitos por Pavlov in
troduziram  outra linha de estudos.

Que foi desenvolvida por W atson  
através da escola behaviorista. As pesquisas com  anim ais foram  evoluindo a partir de estudos com parados.
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Testes psicológicos típicos da psicologia clinica passaram a ser cada vez 
mais aplicados em escolas, para facilitar a avaliação do rendimento dos alu
nos e orientar quanto aos meios de elevá-lo.

res cujo controle seria impossível 
no ser humano. Dessa forma, po
dem ser obtidos, em situações expe
rimentais.bem controladas, dados e 
princípios relativos ao fenômeno 
estudado (por exemplo, aprendiza
gem, percepção, etc.), que podem 
servir de guias para estudos com 
seres humanos.

A proposição de estender o mé
todo comparativo também para o 
estudo de grupos humanos foi feita 
inicialmente, em 1913, por R. M. 
Yerkes (1876-1956).

PSICOLOGIA DO DESEN
VOLVIMENTO — Tem como 
preocupação básica a natureza e as 
regras das mudanças significativas 
de estruturas, funções e comporta
mentos que ocorrem no indivíduo à 
medida que ele se torna mais velho 
e amadurece. A maior ênfase tem 
sido dada às etapas de infância* e 
adolescência*.

No século XIX , a criança ainda 
era vista como se fosse um pequeno 
adulto. A contribuição da psicaná
lise foi fundamental para que hou
vesse a mudança de atitude, na me
dida em que passou a analisar e 
enfatizar a influência das primeiras 
experiências e relações infantis na 
formação da personalidade do 
adulto.

Também os trabalhos de Gesell, 
nos Estados Unidos, e os de Pia- 
get*, na Suíça, foram importantes 
para a chamada psicologia do de 
senvolvimento.

PSICOLOGIA FISIOLÓGICA
—  Utilizando métodos próprios da 
fisiologia (vista como ciência analí
tica das funções) e da psicologia 
(vista como a ciência do comporta
mento global dos organismos), a 
psicologia fisiológica, ou psicofi- 
siologia, compreende o estudo das 
funções receptoras (psicofisiologia 
sensorial) dos mecanismos nervo
sos incluídos na  adaptação do 
comportamento e nas atividades 
motoras (neuropsicologia) e o es
tudo da vida afetiva e da  colabora 
ção do comportamento nas regula
ções vegetativas (necessidades, 
sensações internas).

A psicofisiologia é uma área da 
psicologia que interessa pelas rela
ções entre processos fisiológicos e 
o comportamento, enfatizando o 
sistema nervoso* central, e in
cluindo descrições do papel desem
penhado pelos sistemas sensoriais, 
glandulares, musculares, digesti
vos, e outros.

Por volta de 1950, a psicofisiolo- 
gia entrou num período de rápido 
desenvolvimento, graças aos avan
ços da eletrônica, que permitiram 
medir com precisão a corrente elé
trica gerada pelos nervos.

As novas técnicas (por exemplo, 
elétrodos aplicados ao cérebro de 
animais, tornando possível obter 
um mapa das funções cerebrais) 
permitiram uma mudança nos con
ceitos básicos do funcionamento do 
sistema nervoso.

PSICOLOGIA SOCIAL — 
Tem como objetivo o estudo do 
comportamento, das atitudes e das 
crenças dos indivíduos em suas re
lações com outros indivíduos, em 
determinado contexto social.

O psicólogo alemão Kurt Le-

win* desenvolveu, a partir de 1932, 
os estudos que conduziram à cha
m ada “teoria de campo” . Conside
rando o conjunto sujeito-meio am
biente como um todo estruturado, 
efetuou nos Estados Unidos, com 
seus colaboradores, experiências 
com grupos restritos, colocados em 
condições que poderiam modificar 
livremente alguns aspectos da si
tuação. O grupo introduziu a prá
tica do laboratório social, que con
siste na observação das modifica
ções efetuadas por um grupo de 
pessoas que se empenha em intro
duzir uma alteração na comuni
dade real em que vive. (Por exem
plo, tentar modificar a atitude de 
40 000 habitantes de uma cidade 
em relação às minorias raciais.)

Os resultados obtidos na área da 
psicologia social são aplicados ao 
estudo das opiniões e atitudes (son
dagem de opinião em eleições, pes
quisa de mercado, etc.), prestando 
serviço à publicidade, às relações 
humanas no trabalho, à psicologia 
clínica (na investigação e trata
mento de distúrbios mentais ou de
linqüência juvenil, por exemplo).

ôu tras áreas importantes são re
presentadas pela psicologia patoló
gica, que estuda as perturbações 
mentais e emocionais em relaçao a 
seus mecanismos de evolução; e a 
psicologia da personalidade, inte
ressada na estrutura dinâmica da 
personalidade.

Aplicação da psicologia

A psicologia aplicada evoluiu se
paradamente da psicologia pura, 
dirigindo seus problemas para o 
trabalho*, a educação* e a clínica.

Alguns cientistas acabaram en- 
gaj ando-se fora do campo acadê
mico, prestando serviços profissio
nais de caráter psicológico. Isso 
aconteceu principalmente durante a 
Primeira Guerra Mundial 
(1914/1918) e no período do pós- 
guerra, quando a psicologia foi so
licitada para a solução de inúmeros 
problemas de natureza prática.

Com o término da Segunda 
Guerra Mundial (1939/1945), esta
beleceu-se definitivamente como 
ciência aplicada, tornando-se uma 
profissão atuante em diversas áreas 
da saúde e da vida profissional e 
educacionàl.

PSICOLOGIA CLÍNICA — 
Foi a que mais se desenvolveu, en
tre as areas de aplicação, especial
mente nos Estados Unidos. Utiliza 
o método clínico, com a finalidade 
de obter informações que possibili
tem a formulação do “parecer psi
cológico”. Esse parecer contém 
uma síntese de todos os aspectos 
do indivíduo (físico, motor, intelec
tual, afetivo, social), em forma de 
diagnóstico, e a orientação a ser se
guida. Na solução dos problemas 
de ajustamento, muitas vezes o psi

cólogo clínico trabalha junto com 
outros especialistas, como o neuro
logista, o psiquiatra, o assistente 
social.

E, além desse tipo de problemas, 
ele pode dedicar-se também à 
orientação vocacional e profissio
nal. Seu trabalho desenvolve-se em 
cljnicas psicológicas ou em institui
ções que se destinam à assistência 
de doentes mentais.

PSICOLOGIA DO TRABA
LHO — Cobre grande número de 
aplicações da psicologia, abor
dando problemas de pessoal (che
fia, liderança*, análise de trabalho), 
de treinamento (preparação para 
trabalho em grupo, supervisão, for
mação especifica) e de orientação 
do pessoal (para o trabalho especí
fico, adaptação e problemas de na
tureza emocional). Mas sua princi
pal área de trabalho está na seleção 
profissional. Para isso, desenvol 
veu-se o campo de testes psicológi
cos (medidas de interesse, de apti 
dões específicas, etc.) e as mais 
variadas técnicas de seleção e 
orientação profissional.

PSICOLOGIA EDUCA CIO
NAL — Seu trabalho é a aplicação 
de princípios de psicologia a educa
ção de crianças, adolescentes e 
adultos, na sala de aula ou fora 
dela.

Seus principais problemas são a 
preparação do professor, que se in
tegra no processo de ensino, a apli
cação de princípios psicológicos ao 
processo de ensino e aprendizagem 
e a reavaliação — a partir dos re
sultados que foram obtidos —  do 
processo educativo.

A profissão do psicólogo

Por volta da segunda metade do 
século X X , a psicologia tornou-se 
firmemente estabelecida e foi orga
nizada como profissão. Nos Esta
dos Unidos, a Associação Psicoló
gica Americana formulou e adotou 
um código de ética profissional em 
1960. No Brasil, começaram a es
truturar-se os cursos de formação 
em psicologia em 1962. Através da 
Lei 4 119, promulgada a 24 de 
agosto de 1962, que dispõe sobre 
os cursos de formação em psicolo
gia e regulamenta a profissão de 
psicólogo, ficou estabelecido, no 
Artigo 13, parágrafo 1.°, que: 
“constitui função jirivativa do psi
cólogo a utilizaçao de métodos e 
técnicas psicológicos, com os se
guintes objetivos:

a) diagnóstico psicológico;
b) orientação e seleção profis

sional;
c) orientação psicopedagógica;
d) solução de problemas de 

ajustamento”.
Na Assembléia Geral da Asso

ciação Brasileira de Psicólogos, 
realizada em 12 de julho de 1966, 
foi aprovado um Codigo de Ética 
para a profissão.
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ças mentais. O médico j>rego estu
dou também a demência, a imbe
cilidade, a mania, a melancolia e o 
delírio febril.

Com a Idade Média, essa evolu
ção foi interrompida. As doenças 
mentais passaram a ser considera
das manifestações diabólicas, e a 
incipiente psicologia* médica do 
apogeu greco-romano foi substi
tuída pela demonologia, pela teolo
gia, pela astrologia. Pessoas psiqui
camente incapazes, acusadas de 
bruxaria, ardiam ao lado dos here
ges nas fogueiras sagradas da In
quisição*. Eram quase inexistentes 
pessoas como Erasmo*, que ousa
vam ridicularizar a demonologia, 
condenar o martírio das feiticeiras 
e “elogiar” a loucura. Entre esses 
poucos capazes de superar a tirania 
e os preconceitos de seu tempo es
tava o espanhol Vives*, cujas 
idéias sobre as doenças mentais e 
os mecanismos psicopatológicos 
foram precursoras de muitos con
ceitos e atitudes que só atualmente 
começam a ganhar força.

Contemporâneo de Vives, Para- 
celso* também refutou a demono
logia num livro sobre males men
tais. Na mesma linha de pensamen
to, o médico holandês Weyer 
(15 15-1588), inimigo declarado da 
Inquisição, descreveu com-grande 
senso clínico casos de psicose e 
seus sintomas.

Entretanto, como esses homens 
eram raros e a superstição uma 
constante, o estudo psiçjuiatrico em 
geral manteve-se marginalizado da 
teoria e da prática médicas —  que, 
segundo os dogmas da Idade Mé
dia, deviam ater-se aos aspectos 
físicos do homem. Apenas com T. 
Willis (1621-1644) esse limite seria 
transposto e o problema da loucura 
recolocado no campo médico, 
sendo enfatizado o papel do cére
bro em sua determinação. Stahl 
(1660-1734), alguns anos mais 
tarde, incluiu as doenças da mente 
em seu tratado de medicina, divi
dindo-as em orgânicas e funcio
nais.

O século XVIII forneceu bases 
mais animadoras. Boissier de Sau- 
vages (1706-1767) tentou a pri
meira sistematização das doenças 
mentais, inspirando-se na classifi
cação botânica de Lineu*. Langer- 
mann (1768-1832)escreveu um tra
tado sobre os sintomas e a 
terapêutica de insanidades men
tais, além de ter fundado o primeiro 
hospital psiquiátrico da Alemanha. 
Mais ou menos no mesmo período, 
Haslam (1764-1844) descrevia pela 
primeira vez a associação entre 
problemas da mente e a paralisia; 
posteriormente, essa interação veio 
a ser conhecida como “paralisia ge
ral progressiva”.

Para Kant*, o desequilíbrio psí
quico era assunto mais de filósofos 
que de médicos, já  que (como ele 
diz em sua Antropologia) implica a 
substituição do sensus communis 
por um sensus privatus.

Com Philippe Pinei (1745-1826), 
o estudo das psicoses pôde retomar 
o caminho científico e humanista 
que se esboçara na Antiguidade. 
Representante do ideal libertário 
da Revolução Francesa*, ele refor
mou os métodos de internação 
dos alienados, abolindo as corren
tes e prisões do Hospital Bicêtre.

Psicoses

O nome “psicose” é usado para 
designar qualquer doença mental, 
mas num sentido mais preciso seu 
emprego restringe-se às enfermida
des que alienam seu portador da 
vida social. “ Psicose”, assim, tor
na-se sinônimo de “ loucura”, não 
se confundindo, por exemplo, com 
“neurose” ou “psiconeurose”, ter
mos que indicam doenças nervosas. 
Ao contrário do neurótico, o psicó
tico raramente se admite enfermo: 
quando reconhece que certos as
pectos de sua vida fogem à norm a
lidade, atribui essas anomalias a 
perseguições, maldições, castigos 
divinos e outras causas externas. 
Uma anedota didática diz que o 
psicótico acha que uma vaca é um 
dicionário, ao passo que o neuró
tico sabe que uma vaca não é um 
dicionário — mas fica muito triste 
com isso.

Alguns indícios da psicose são 
alteração da consciência (em rela 
ção ao espaço, ao tempo e à situa
ção), modificações da identidade 
(que deixa de ser una e contínua), 
alucinações e idéias delirantes. A 
isso podem somar-se dúvidas, ob
sessões, compulsões, angústia e ou
tros sintomas afetivos, que se con
fundem com os das neuroses*.

A consciência do psicótico re
flete inadequadamente a realidade 
exterior, impossibilitando-o para a 
vida social e pondo em risco sua 
própria sobrevivência. A maior 
parte das psicoses leva a uma dete
rioração não só dos aspectos inte- 
lectivos do paciente, mas de sua 
personalidade como um todo. Do 
ponto de vista médico-legal, as psi
coses privam da capacidade civil e 
chegam a anular a responsabili
dade criminal.

O longo combate à loucura

D ata da Antiguidade a preocu
pação médica com as doenças que 
levam o homem a criar um mundo 
particular em sua mente e a viver 
de acordo com essa suposta reali
dade. Hipócrates* descreveu um 
caso de “loucura puerperal”, os 
delírios na tuberculose e na malária 
e um distúrbio mental decorrente 
de severa hemorragia. Além disso, 
destacou a paranóia como doença. 
Mais de duzentos anos depois, As- 
clepíades* estudou os delírios fe
bris, distinguindo-os das verdadei
ras doenças mentais, que ocorrem 
sem febre (e, para estas, preconizou 
as mais diversas terapias).

Na Roma contemporânea de 
Cristo, Celso dedicou um capítulo 
de seu livro De R e Medica à insani
dade mental, insistindo na separa
ção entre delírio febril e loucura, 
feita _por Asclepíades. Areteu, no 
século I d.C., dedicou-se ao estudo 
da mania e da melancolia, conside
rando as perturbações mentais da 
velhice como um aspecto completa
mente distinto.

Um grande passo para o conhe
cimento das psicoses foi dado por 
Galeno*, que destacou a importân
cia do cérebro na gênese de doen-

Nos desenhos, o psicótico manifesta forças que ele acredita exteriores.

Nd Idade Médiã âtribuía-se a doença a demônios. (Pintura do século XI.)
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Sua contribuição teórica ao as
sunto inclui uma classificação das 
psicoses em m ania (continua e in
termitente), melancolia, demência e 
idiotia. Pinei iniciou a escola psi
quiátrica francesa, cuja hegemonia 
não sofreu contestação antes do sé
culo XX. Foram nomes de desta-

?ue nessa mesma escola Ferrus 
17 74-1861), salientando a impor- 

tância_ da predisposição individual 
na gênese da loucura; Esquirol 
(1772-1840), que introduziu a es
tatística* no estudo das psicoses;
Fodéré (1764-1835), para quem a 
doença mental era uma espécie de 
sonho; e Bayle (1799-1858), que 
descreveu com minúcias a paralisia 
geral.

Mas foi Morei (1809-1873) o au
tor de maior repercussão na época.
Sua teoria da degenerescência in
fluenciou todo o pensamento psi
quiátrico da segunda metade do sé
culo XIX , repercutindo em vários 
campos da atividade intelectual 
(nos romances de Zola*, por exem
plo). Seu influxo foi quase tão forte 
quanto o que a psicanálise* exer
cera nas primeiras décadas do 
mesmo século.

Magnan (1835-1916), outro 
francês, estudou a anatomia pato
lógica da paralisia geral e os efeitos 
de tóxicos (álcool, morfina e co
caína) sobre o cérebro.

A luta contra a loucura tinha 
trincheiras também fora da França.
Na Rússia, Korsakov (1854-1900) 
descreveu a psicose alcoólica crô
nica e osíndrom e amnésico-fabula- 
tório que tomou seu nome. O inglês 
Maudsley (1835-1918) estudou vá
rias causas das doenças cerebrais 
(como ele considerava as psicoses): 
anemias, endotoxinas, defeitos cir
culatórios, infecções, etc. A. Meyer 
(1866-1950), nos Estados Unidos, 
achava que as psicoses não eram 
doenças, no sentido biológico, mas 
sim formas de reação da personali
dade. Inaugurou a psicobiologia, 
com perspectivas particulares e ori
ginais na focalização do paciente 
psicótico, criando uma criteriosa 
nomenclatura nosográfica para os 
distúrbios psíquicos (patergasias), 
na qual as psicoses sao chamadas 
de helergasias.

No entanto, foi para a Alemanha 
que, nos fins do século XIX, se des
locou o centro de gravidade do 
pensamento científico sobre as 
doenças psiquiátricas. Griesinger 
(1817-1868), considerando as psi
coses doenças somáticas, afirmou a 
unidade da psiquiatria e da neuro- 
patologia. Neuman (1814-1884) 
sustentou a existência de uma psi
cose única. Neynert (1833-1892) 
deixou uma visao estritamente or- 
ganicista das doenças mentais, no 
que também se notabilizou a obra 
de Wernicke (1848-1905), cujos es
tudos sobre a afasia e seus sinto
m as são ainda atuais.

Essa visão somática das psicoses 
mostrou-se fecunda, destacando-se 
as descobertas histopatológicas de 
Nissel (1860-1919), a descrição da 
doença de Alzheimer e das psicoses 
exóticas. Möbius* dividiu as doen
ças mentais em exógenas e endóge
nas. O estudo clínico-fenomenoTó- 
gico das psicoses atingiu grande 
profundidade com Kambaum 
(1828-1899), que descreveu os ti
pos de conduta anormal, sobretudo Na psicose, espaço e tempo se alteram. E surgem as idéias delirantes. ("A Nau dos Insensatos", H. Bosch.)
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a catatonia; seu discípulo Hecker 
(1843-1909) pormenorizara, pouco 
antes, a hebefrenia. A Kahlbaum 
cabe também a noção de ciclotimia 
como designativo da predisposição 
a formas alternantes de alegria e 
tristeza.

Em Kraepelin* o pensamento 
psiquiátrico atinge um ápice. Sua 
orientação biológica e seu método 
objetivo permitiram a construção 
dos grandes esquemas em que se 
baseia a atual visão científica das 
psicoses, introduzindo as idéias de 
causalidade e de curso e o uso da 
anatomia patológica. A mania e a 
melancolia foram reunidas por ele 
numa só entidade -— a psicose ma- 
níaco-depressiva — , a catatonia, a 
hebefrenia, o delírio crônico aluci
natório e também certas formas de 
embotamento afetivo-intelectual de 
jovens juntaram-se na caracteriza
ção da demência precoce. Com Eu- 
gen Bleuler (1857-1939), esta 
doença sofreu ampla revisão, pas
sando a ser designada por um novo 
nome: “esquizofrenia” .

O neurologista inglês H. Jackson 
(1834-1911) criou uma doutrina 
evolucionista da hierarquia das 
funções nervosas e aplicou-a ao es
tudo dos fatores da loucura. A 
idéia teve amplo desenvolvimento 
posterior.

As origens

Do ponto de vista etiológico, as 
psicoses podem agrupar-se em duas 
classes:

EXÓGENAS — As insanidades 
mentais com causa externa divi
dem-se em somatogênicas (resul
tantes de doença corporal), primá
ria e secundariamente cerebrais 
(agudas ou crônicas); e psicogêni- 
cas (decorrentes de traum a ou con
flito psicológico), que incluem rea
ções vivenciais anormais e psicoses 
psicogênicas.

As psicoses somatogênicas agu
das (primária ou secundariamente 
cerebrais) exibem tipos de reação 
exógena que têm como caracterís
tica a perturbação da consciência 
(coma, obnubilação, delírio, aluci- 
nose, etc.), a que se juntam; acesso
riamente, sintomas maniformes, de
pressivos, catatônicos, paranóides 
e astênicos.

As primariamente cerebrais crô
nicas, conforme a amplitude e a du
ração do processo, exteriorizam-se 
por duas síndromes: psicossín- 
drome orgânico-cerebral local 
(transtornos da impulsividade, dis- 
tonia do humor, desordens afetivas, 
distimias bruscas e outros sintomas 
pseudoneuróticos) e psicossín- 
drome orgânico-cerebral geral 
(transtornos da memória —  lacu
nas, sobretudo com respeito a 
acontecimentos mais recentes, e 
fantasias — , da percepção, da or
denação do pensamento, da crítica 
e do julgamento; inconstância afe
tiva e emocional; fatigabilidade da 
tensão; e deterioração do intelecto 
e da personalidade). A éssas psi- 
cossíndromes associam-se altera
ções neurológicas e/ou neuropsí- 
quicas especificas de cada ãrea 
cerebral atingida.

Entre as psicoses exógenas agu
das e as crónicas existem as “ sin- 
dromes de transição”, onde predo

minam sintomas afetivos, amnési
cos, alucinatórios e paranóides, em 
diversas combinações.

ENDÓGENAS — Não apresen
tam (ou pelo menos ainda não fo
ram descobertas) causas externas 
definidas, embora seja muito possí
vel a existência de uma predisposi
ção fisiológica como base dos qua
dros psicóticos. Constituem a 
grande maioria da população hos
pitalar psiquiátrica.

Há evidencias de fatores genéti
cos na detçrminação de psicoses 
dessa classe e de sua ligação com 
determinadas constituiçoes morfo- 
lógico-funcionais. Estudos neurofi- 
siológicos posteriores à década de 
1950 mostram a importância dos 
centros subcorticais (diencéfalo) na 
regulação dos mecanismos envolvi
dos na sintomatologia e no curso 
dessas doenças. São importantes 
em sua etiopatogenia certas molé
culas metabólicas, como as cateco- 
laminas, a serotonina e as indola- 
minas. Algumas têm parentesco 
químico com psicotrópicos aluci
nógenos*; e o  sangue de esquizofrê
nicos pode apresentar substâncias 
que perturbam o comportamento 
normal de cobaias.

Constituem psicoses endógenas 
as qfetivas (psicose maníaco-de- 
pressiva, depressão, mania, melan
colia involutiva e outras timopatias 
físicas) e as esquizofrênicas (nas 
formas simples, catatônica, hebe- 
frênica, paranóide, pan-neurótica e 
parafrênica).

A sintomatologia das psicoses 
afetivas cinge-se basicamente ao 
estado do humor (deprimido ou 
exaltado), à psicomotricidade, às 
fluências ideacional e verbal (inibi
ção ou aceleramento) e às idéias 
deliróides e/ou delirantes (hipocon

dríacas, de inferioridade, de ruína, 
na melancolia; e de grandeza, supe
rioridade, na mania). A terapêutica 
convulsiva e psicofarmacologica é 
extremamente eficaz, possibili
tando um bom prognóstico, sobre
tudo em relação aos episódios.

Na esquizofrenia, há uma frag
mentação da unidade do eu, vivên
cias e idéias delirantes (geralmente 
mal estruturadas, com conteúdos 
absurdos), alucinações, hipotonia 
do arco intencional da consciência, 
interceptações do curso do pensa
mento, condensações, dissociações, 
hipersensibilidade (em choque 
com o apagamento da vida afetiva), 
sentimento de influência alheia so
bre a própria atividade, roubo do 
pensamento. A forma catatônica 
evidencia-se por distúrbios da psi
comotricidade, que tende à catalep- 
sia ou ao estupor. Na esquizofrenia 
parafrênica predomina o delírio 
mais coerente e a maior conserva
ção da personalidade total. Na pa
ranóia (cuja inclusão no grupo das 
esquizofrenias não é aceita por to
dos), a conservação da personali
dade total e a coerência do delírio 
são maiores ainda, não havendo 
sintomas alucinatórios.

O prognóstico da esquizofrenia é 
muito reservado. A evolução mani
festa-se por surtos, após os quais se 
instala o “defeito” esquizofrênico 
(extinção dos sintomas produtivos, 
embotamento afetivo e intelectual, 
autismo). O tratam ento é funda
mentalmente de bases somáticas 
(insulinoterapia, impregnação por 
neuroplégicos; psicofármacos de 
ação antipsicotica). Uma psicotera- 
pia* que mantenha o relaciona
mento com o paciente, a terapêu
tica ocupacional e a familiar são 
meios adicionais que ajudam a 
adaptação social do psicótico.

A procura do motor 
da loucura

Não há sintomas específicos que 
evidenciem as causas (endógenas 
ou exógenas) das psicoses. Por 
isso, foi necessário procurar am
pliar e especificar o diagnóstico 
psiquiátrico. Dentro dessa perspec
tiva, destaca-se Birnbaum, que pro
pôs uma “ análise estrutural”, bus
cando determinar, nas psicoses, 
seus fatores fundamentais —  pato
gênicos (causadores da doença) e 
patoplásticos (os que dão o con
teúdo das vivências psicóticas) —  
e seus fatores acessórios — predis- 
ponentes (aqueles que predispõem 
a doença), pré-formativos (os que, 
na personalidade pré-mórbida, faci
litam determinada patoplastia) e 
desencadeantes (precipitadores da 
eclosão da doenja).

Essas distinções diagnosticas na 
estrutura da psicose evitam a con
fusão dos leigos entre fatores de
sencadeantes (noivado rompido, 
demissão do emprego, consumo de 
droga) e fatores patogênicos. (Erro 
semelhante —  tomar os patoplásti
cos ou os pré-formativos por pato
gênicos -— pode acontecer mesmo 
entre médicos e psicólogos, sobre
tudo por influência da psicaná
lise*.)

Nos seus estudos, também 
Kretschmer (1888-1964) defendeu 
a idéia de um “diagnóstico pluridi- 
mensional” das psicoses, que deve
ria ser realizado em três planos: fa
tores constitucionais, fatores rea
tivos e fatores orgânicos.
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Psicossomática, 
Medicina

Medicina psicossomática é o 
ramo da atividade médica que, no 
estudo e tratamento das doenças 
humanas, focaliza simultanea
mente o corpo e o psiquismo. Num 
sentido mais restrito, constitui um 
movimento doutrinário desenvol
vido nas décadas de 1940 e 1950, 
sob inspiração da  psicanálise*. Ba
seando-se na interpretação de for
ças inconscientes e instintivas, regi
das por rigoroso determinismo 
centrado no sistema edipiano de 
Sigmund Freud*, esse movimento 
procurou explicar não apenas a ori
gem de certas doenças, mas tam 
bém seus síndromes.

O termo “psicossomático” co
meçou a ser usado no século XIX, 
por cientistas como Bernheim 
(1837 1919}, p a ra  expressar fenô
menos biológicos e fisiológicos de 
origem psíquica. No livro Hipno- 
tisme, Suggestion et Psychothera- 
pie, Bernheim cita muitos casos de 
sintomas somáticos —  disenterias, 
cólicas, distúrbios menstruais, ne
vralgias, artritismo, bronquite, en 
tre outros — que foram tratados 
por meio da psicoterapia* com 
bons resultados.

As barreiras

Contudo, existia uma série de 
obstáculos ao pleno desenvolvi
mento das concepções psicossomá
ticas, principalmente o que decor
ria dos avanços da patologia 
celular e da microbiologia . Por su
perestimar esses setores, a medi
cina tendia a uma visão mecani- 
cista e atomista da patologia e da 
clínica, levando em consideração 
unicamente a causa externa — pre
sumida, na maioria das vezes, 
como sendo infecciosa — em detri
mento do organismo como um 
todo, da personalidade* global do 
paciente, seu passado psiquico e vi- 
vencial e os fatores ambientais.

Entre os primeiros passos para o 
rompimento dessas barreiras estão 
os estudos realizados por Alfred 
Adler*, que destacam a subordina
ção de muitos sintomas físicos à 
psique do paciente e relatam meca
nismos de “arranjo neurótico” liga
dos à manifestação de doenças. 
Também muito inportantes nesse 
sentido foram os estudos de Freud 
sobre o “lucro primário e secundá
rio”  que o psiquismo teria em casos 
de doenças e mesmo de acidentes.

Desenvolvimento

De início, os estudos da medicina 
psicossomática tiveram sua sede 
nos países de língua alemã, onde se 
desenvolveram os trabalhos de 
Freud e Adler e onde se iniciou 
um a visão antropológica do ho
mem, sobretudo com Weizsacker 
(1886-1957). Um marco nesses es
tudos foi a publicação do livro Psi- 
cogênese e Psicoterapia dos Sinto
mas Corporais, por O. Schwartz, 
no início da década de 1930.

Adler pesquisou a atuação de mecanismos psíquicos em certas manifestações orgânicas de caráter patalógico.

Nessa época, o centro do pensa
mento psicossomático deslocou-se 
para os Estados Unidos, onde se fi
xou a maior parte dos psicanalistas 
que fugiam do terrorismo cultural 
nazista.

O ambiente científico norte-ame
ricano estava preparado para esse 
tipo de trabalho, devido a contri
buições como a Psicobiologia, de 
Adolf Meyer (1866-1950). Meyer 
mostrava a importância do estudo 
biográfico dos doentes, procurando 
correlacionar num gráfico cronoló
gico os eventos afetivos e suas re
percussões no psiquismo, no fun
cionamento dos aparelhos biológi
cos e nos sintomas corporais.

A contribuição psicanalítica 
e neurofisiológica

Os livros de F. Dunbar 
(1902-1959) Emotions and Bodily 
Changes (Emoções e Transforma
ções Corporais, de 1938) e Psycho
somatic Diagnosis (Diagnose Psi
cossomática, de 1943) foram de 
grande importância no desencadea
mento do interesse médico pelo as
sunto. De inspiração psicanalítica, 
ambos baseiam-se em amplas pes
quisas (que usam dados biográfi
cos, inquéritos sistematizados e tes
tes psicodiagnósticos), com as 
quais o autor delineia os perfis das 
personalidades mais comuns entre 
pacientes de úlcera gastroduodenal, 
artrite, distúrbios coronários, colite 
e outras doenças, inclusive causa
das por acidentes.

Ainda nos Estados Unidos, psi
canalistas da chamada “escola deAs descobertas de Pavlov foram decisivas para a medicina psicossomática.

pos de conduta anormal, sobretudo Na psicose, espaço e tempo se alteram. E surgem as idéias delirantes. ("A Nau dos Insensatos", H. Bosch.)
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Chicago”, liderados por Alexander 
(1891-1964), buscaram estruturar 
uma doutrina geral da medicina 
psicossomática através de uma teo
ria vetorial que se baseava na con
cepção freudiana do desenvolvi
mento da libido. Em seus 
trabalhos, eles procuraram princi
palmente frisar as diferenças exis
tentes entre os conceitos de “ psi
cossomático” e de “conversivo” 
(ligado à neurose*), e consideraram 
a coexistência de fatores constitu
cionais na vulnerabilidade dos ór
gãos a influências psíquicas.

Anterior a esses estudos clínicos 
foi a contribuição fornecida pela 
neurofisiolbgia, que mostrou a im
portância da relação psicossomá
tica. Nos Estados Unidos, Cannon 
(1871-1945) estudara os efeitos fi
siológicos do medo* e da raiva, 
mostrando seus mecanismos neuro- 
humorais. E na União Soviética, 
Pavlov* evidenciara, por meio do 
método de reflexos condicionados, 
a existência de muitas relações en
tre a atividade nervosa superior e 
o funcionamento visceral. Ele conti
nuava nesse aspecto a tradição do 
“nervismo” de Botkin (1832-1889), 
que atribuía ao sistema nervoso* 
importância primordial no desen 
cadeamento e controle de todos os 
processos do organismo, normais 
ou patológicos. Mas a obra de Pav
lov era praticamente desconhe
cida no pensamento clínico da Eu
ropa ocidental, e assim permanecia 
também na América.

Expansão

Outra contribuição pioneira da 
neurofisiologia consistiu na obser
vação da importância do diencé- 
falo em vários aspectos do psi
quismo, como o estado de 
consciência e as experiências de ca
ráter emocional. Mais tarde, os es
tudos sobre patologia córtico-visce-

ral desenvolvidos pela escola 
soviética vieram abrir novas pers
pectivas para a formulação de um 
conceito que superou definitiva
mente o mecanicismo e o atomismo 
da “patologia celular” do início do 
século XX.

A publicação do livro Sketches 
in Psychosomatic Medicine (Tre
chos sobre Medicina Psicossomá
tica), de Jelliffe (1866-1945), teve 
grande repercussão no início da dé
cada de 1940.

Na mesma época foram lança
das a revista Psychosomatic M edi
cine e uma coletânea sob o mesmo 
título, aprofundando aposição  psi- 
canalítica na elaboraçao da teoria 
psicossomática.

A leitura sobre o assunto, com 
essa mesma orientação, atingiu o 
máximo nas décadas de 1940 e 
1950, abrangendo, além dos meios 
científicos norte-americanos, os de 
Londres e Paris.

Destaca-se ainda como impul 
sionadora do movimento a contri
buição de Wilhelm Reich*, se
gundo o qual os comportamentos 
individuais são resultantes de uma 
situação global em que estão in
cluídos a sociedade, o indivíduo, 
seu caráter psicológico e seu corpo.

O movimento psicossomático 
desempenhou papel importante na 
evolução do pensamento médico. A 
ênfase exagerada na interpretação 
exclusivamente psicanalítica pare
cia impedir um aprofundamento 
maior do estudo dás relações entre 
psiquismo e corpo, mas isso foi 
compensado pela tendência cres
cente à focalização multidisciplinar 
de cada caso clínico.

VEJA TAM BÉM : Medicina; Ner
voso, Sistema; Neuroses; Psicaná
lise; Psicologia; Psicoses; Psicote
rapia; Psiquiatria. Os métodos psicoterápicos evoluíram. No passado, equivaliam a torturas.

Psicoterapia

A prática da ioga procura uma interaçao harmoniosa entre corpo e mente.

Psicoterapia é o conjunto de téc
nicas e procedimentos que agem 
sobre o psiquismo do paciente, vi
sando a curar parcial ou totalmente 
uma doença. Embora o objetivo 
prévio seja sempre curar ou melho
rar através do psiquismo do pa
ciente, a psicoterapia utiliza tam 
bém recursos não psíquicos (por 
exemplo, uma corrente farádica 
aplicada sobre o membro parali
sado de um paciente de histeria po
derá eliminar o problema, por um 
mecanismo de sugestão). Certas 
curas farmacologicamente inexpli
cáveis —  por exemplo, “ intoxica
ções” que desaparecem depois do 
uso de algumas gotas de extrato he
pático —  não são rigorosamente 
psicoterápicas, ainda que ocorram 
por mecanismos psicoterápicos.

A psicoterapia é uma atividade 
médica que sucede a um diagnós
tico e resulta de um planejamento. 
Visa a tratar doenças em geral, in
clusive somáticas. No entanto, seu 
papel é secundário nas doenças psí-

P1(e

quicas de causa somática (como a 
jaralisia geral) e nas endógenas 
esquizofrenia, psicose maníaco de

pressiva). Certos problemas emo
cionais que não estão ligados a ne
nhuma doença (física ou mental) 
fogem ao âmbito da psicoterapia e 
podem ser tratados através de 
aconselhamento psicológico ou 
análise de caso feitos por um psicó
logo ou assistente social.

No mundo inteiro, existem con
trovérsias sobre a necessidade de o 
psicoterapeuta ser médico. Certas 
técnicas psicoterápicas exigem for
mação e treinamento especializa
dos que um médico pode não ter: 
para aplicá-las, ele deverá recorrer 
a um psicólogo especializado. Mas, 
considerando-se que o tratamento 
de doenças é atividade específica 
da medicina*, o psicólogo também 
precisará do auxilio de uma equipe 
médica, do mesmo modo que uma 
enfermeira ao aplicar medicações 
farmacológicas e o fisioterapeuta 
ao exercer sua função.

Feitiço, hipnose, sugestão

Levando em conta apenas seus 
mecanismos — e não a consciência 
da ação médica sobre o psiquismo 
ou através dele — , a psicoterapia
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é velha como a humanidade e expli
caria as curas milagrosas de todos 
os tempos: as dos feiticeiros tribais, 
o “ toque curativo” das mãos dos 
reis da França, os ímãs e espelhos 
imantados de Mesmer*, as práticas 
místicas de Mary Baker Eddy 
(1821-1910) e as do brasileiro José 
Arigó.

Como procedimento consciente 
de uma terapêutica médica, a psi
coterapia so começou depois de 
certos estudos precursores do 
abade de Faria (1755-1819) e de 
Braid (1795-181ÒJ e da ação do 
médico francês Liébeault 
(1823-1904). Na época, as técnicas 
usadas eram chamadas “tratamen
tos morais”. Os primeiros desen
volvimentos concentraram-se na 
França, durante o século XIX.

Charcot*, em Paris, estudou ob
jetivamente a histeria e a hipnose*, 
verificando o poder desta no desen
cadeamento e na redução dos fenô
menos histéricos. Bernheim 
(1837-1919), discípulo de Lié
beault, estudou e reinterpretou es
ses dados em Nancy, cidade que se 
tornou um centro dos neurologistas 
e psiquiatras de toda a Europa. A 
sugestão destacou-se da hipnose 
como método terapêutico, pas
sando a ser usada também com o 
paciente acordado. Bernheim, en
tendendo o conceito de histeria 
como uma exagerada tendência à 
auto-sugestão (que seria a base dos 
sintomas físicos), supôs que a cura 
seria através da “ des-sugestão”.

Com Babinski (1857-1932), a 
sugestão adquiriu caráter um tanto 
punitivo, estimulando a desistência 
dos sintomas através do método da 
torpillage. Esse procedimento, 
muito usado para tratar neuroses 
de guerra após o conflito mundial 
de 1914/1918, consistia em abolir 
sintomas — como paralisias, con
traturas, cegueiras e parestesias 
histéricas — pela aplicação de cor
rentes farádicas de média ou ele
vada intensidade.

Prosseguindo nos estudos sobre 
a sugestão, Dubois (1848-1918), na 
Suíça, propôs substituí-la pela per
suasão: o apelo deveria ser dirigido 
ao foco mais racional do paciente 
(enquanto a hipnose e a sugestão se 
dirigem mais ao emocional).

Pierre Janet (1859-1942), preo
cupado em reintegrar o psiquismo 
quando atingido por focos de auto
matismo, distinguiu e criou várias 
noções importantes para o desen
volvimento da psicopatologia das 
neuroses e para a teoria psicoterá- 
pica: noções de força e tono psí
quico, sentimento de incompletude 
(que Ádler* reconheceria como ins
pirador de sua teoria sobre o com
plexo de inferioridade), idéias fixas 
inconscientes, reminiscências trau
máticas e síntese psíquica.

A  revolução  psicanalítica
A psicoterapia freudiana come

çou a desenvolver-se com a desco
berta (inicialmente por meio da 
hipnose) de traumas psíquicos “es
quecidos” e quase sempre de natu
reza sexual.

Freud* substituiu a hipnose pela 
evocação dos momentos correlatos 
ao aparecimento dos sintomas, sob 
pressão. Independentemente da téc
nica usada, ele observou que, de

pois de lembrar-se dos focos psico- 
traumáticos, o paciente deixava de 
apresentar os sintomas. Desenvol
veu então os conceitos de “sentido” 
dos sintomas (que simbolizariam 
alguma coisa reprimida no psi
quismo) e de “inconsciente dinâ
mico” (onde se represariam as lem
branças, seletivamente censuradas).

Depois, em substituição à psico
terapia rememorativa sob pressão, 
desenvolveu uma técnica sutil e 
progressiva para analisar o incons
ciente e seus dinamismos. Nesse 
sistema, a interpretação apenas in
telectual perdeu o sentido; o impor
tante passou a ser o estudo de um 
complexo estado afetivo através de 
rememoração retroativa feita na 
análise psíquica (o chamado wor- 
king through) ou fora dela (acting 
out). Nesse processo analítico, as 
fases mais antigas da história indi
vidual têm de ser registradas (em
bora não necessariamente rememo
radas), chegando até os períodos 
críticos de formação do ego. Para 
Melanie Klein (1888-1960), segui
dora de Freud, a fase mais decisiva 
a rememorar seria a que vai dos 
primeiros contatos com o seio ma
terno até o fim do primeiro ano de 
vida; para-outros, a análise deveria 
alcançar até a vida pré-natal.

No tratamento assim concebido, 
é necessário iniciar o paciente num 
sistema para lógico (e mesmo não 
verbal) do pensar e do sentir, para 
que pouco a pouco ele seja levado 
a ver seu verdadeiro interior, o que 
geralmente leva a constatações sur
preendentes e aparentemente para
doxais. O paciente descobre, por 
exemplo, que procura mostrar-se 
terno e carinhoso para ocultar uma 
excessiva agressividade, ou vice- 
versa. A duração do tratamento é 
imprevisível, mas sempre longa: 
vai de dois até dez anos ou mais, 
e geralmente exige sessões diárias.

A psicoterapia foi assim atingida 
pela chamada “revolução freu
diana”, mudando radicalmente de 
perspectiva quanto ao paciente: 
deixou de ser uma atividade condu
zida “de fora para dentro” (suges
tão hipnótica, sugestão em vigília, 
persuasão, etc.) para tornar-se (ou 
pelo menos ser concebida como) 
um processo “de dentro para fora” .

As atitudes pessoais de Freud fo
ram  importantes nessa “revolução” 
da psicoterapia: ao contrário de 
Charcot, Janet, Bernheim e Breuer, 
que em suas épocas foram apenas 
mestres ou clínicos muito procura
dos, Freud assumiu a direção de 
um movimento internacional, orga
nizado pela criação da Associação 
Internacional de Psicanálise (à qual 
se filiaram diversas entidades na
cionais), controle da admissão e ex
pulsão de membros, edição de re
vistas, e realização de congressos 
periódicos. Apesar disso, os discí- 

ulos mais proximos de Freud aca- 
araín seguindo outros caminhos. \

T eorias d issidentes
Novas doutrinas do inconsciente 

e da chamada “ psicoterapia pro
funda” surgiram e afastaram-se 
progressivamente do pensamento 
freudiano ortodoxo, sustentado 
apesar de tudo pela Associação In
ternacional de Psicanálise.

Entre os discípulos dissidentes

A psicoterapia pode ser efetuada também em grupo.

Técnicas especiais para a orientaçao infantil são empregadas com êxito.
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de Freud destacam-se nomes como 
Wilhelm Stekel*, Alfred Adler, 
Cari Gustav Jung*, Otto Rank*, 
Wilhelm Reich*, Sandor Ferenczi 
(1873-1933), Federn (1871-1950), 
P. Schilder (1886-1940), Karen 
Horney (1885-1952) e Erich 
From m (1900- ).

A psicoterapia de Adler enfatiza 
o que ele chamou de “complexo de 
inferioridade”, resultante do con
fronto entre o sentimento real de in
ferioridade infantil e a “vontade de 
poder” , concebida corfio o eixo 
energético principal da ação hu
mana. A partir disso, Adler propõe 
uma técnica que leve o paciente a 
desmascarar seus mecanismos de 
“ arranjos neuróticos” —  com os 
quais procura “compensar” de uma 
forma “inútil” seu complexo de in 
ferióridade —  e a procurar um 
novo sentido para sua vida, desen
volvendo a “meta social” , que esta
ria bloqueada por uma fantasia 
compensatória de superioridade.

A doutrina de Jung propõe a 
“busca de si mesmo”, por entender 
que a personalidade está em contí
nua formação: para isso contribui
riam tanto o passado, individual 
(impresso no “ inconsciente pes
soal”) quanto o coletivo (o passado 
humano em geral, inserido no “in
consciente coletivo”, que seria for
mado por “arquétipos ’) e também 
o futuro da pessoa (relacionado a 
seus objetivos). A psicoterapia de 
Jung busca conciliar as funções re
primidas com as manifestas e inte
grar o indivíduo aos arquétipos 
masculino e feminino (Anim us e 
Anim a) e à realidade exterior. 
Jung, que também foi filósofo e 
místico, chamou seu método de 
‘psicologia analítica”, em oposição 
à escola freudiana da psicanálise.

C ondicionam ento ,
condutoterapia

Juntamente com o movimento 
psicanalítico (ortodoxo e dissi
dente), outras escolas desenvolve
ram-se, influenciadas ou não por 
ele.

Na União Soviética, o estudo da 
“atividade nervosa superior” , ini
ciado por Ivan P. Pavlov*, levou à 
formulação de várias técnicas psi- 
coterápicas baseadas na teoria dos 
reflexos condicionados.

Os métodos desenvolvidos a par 
tir dessa teoria buscam o condicio
namento e o descondicionamento 
das pessoas. Utilizam ainda o “se
gundo sistema de sinalização” —  a 
linguagem —  como elemento regu
lador da atividade nervosa supe
rior. A doutrina de Pavlov reinter- 
pretou a hipnose, dando-lhe 
novamente um papel destacado na 
psicoterapia.

Na Alemanha, Ernst Kretschmer 
(1888-1964) desenvolveu uma psi
coterapia que, integrando contri
buições de Freud, Adler, Jung e ou
tras, propõe uma nova técnica de 
hipnose (“ fracionada”) e um mé
todo de “psicologia ativa” cujo ob
jetivo é fazer o paciente dar um es
tilo e uma adaptação a sua vida.

Schultz, alem de outras contri
buições à teoria das neuroses e à 
psicoterapia, criou o método do 
“treinamento autógeno”, que tem 
obtido grande difusão e importân
cia crescente em todo o mundo. O

Em 1911, no Congresso de Weimar, reuniram-se os principais estudiosos dos fenômenos psíquicos-na época.

método busca, através do relaxa
mento profundo e da autoconcen- 
tração, conduzir o paciente a um 
“estado autógeno”. Esse estado ca- 
racteriza-se pela tranqüilidade 
(através de uma “troca” entre me
canismos neurovegetativos) e pelo 
autodomínio (manifesto no âmbito 
do imediato e também na definição 
de metas existenciais).

Baruk (1897- )  desenvolveu 
processos de “terapeutica moral” 
que chamou de chitamnia e que in
cluem um teste de julgamento ético. 
Também criou_ uma técnica de 
“dessensibilização psíquica” , pre
cursora de processos usados mais 
tarde pelo behaviorismo*.

A escola behaviorista, que teve 
grande difusão, desenvolveu o mé
todo conhecido por behavior-the- 
rapy (“condutoterapia”) a partir de 
trabalhos de Hans Jurgen Eysenk 
(1916- ).

O método pretende a cura pela 
eliminação de sintomas e não pela 
transformação da personalidade do 
paciente. O tratamento consiste em 
eliminar os focos geradores de an
siedade através da sensibilização 
(introduzida por Baruk) ou outro 
mecanismo da cham ada “inibição 
recíproca” .

A condutoterapia procura ba
sear-se em métodos operacionais e 
quantitativos, como experimenta
ção animal, controle e mensuração 
de variáveis e análise estatística 
dos dados. Tem se mostrado efi
ciente no tratamento de casos de 
aparecimento recente e com poucos 
sintomas. Sua eficácia, entretanto, 
é posta em dúvida em casos como 
os de histeria, em que um sintoma 
(como as enxaquecas) é curado, 
mas aparece outro em seu lugar 
(asma, por exemplo), sempre de 
origem neurótica.

Durante a Segunda Guerra Mun
dial, esteve em grande evidência a 

Marcuse contesta a psicoterapia. Para ele, é um "curso de resignação". narco-análise — feita a partir do
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tratam ento com narcóticos ou psi- 
cotrópicos, principalmente em neu
roses de guerra — , que foi introdu
zida na Inglaterra. Nesse campo de 
psicoterapia potencializada por 
psicotrópicos inclui-se ainda o 
“choque anfetamínico” : é um pro
cesso semelhante ao anterior, com 
administração de anfetaminas aos 
pacientes; foi criado pelo professor 
J. Delay (1907- ), visando a 
uma manifestação brusca de confli
tos afetivos antes bloqueados no 
psiquismo.

Ana Freud (1895- ) e Mela
nie Klein desenvolveram uma psi
coterapia psicanalítica aplicada a 
crianças, embora com ideias e téc
nicas divergentes.

Na psicoterapia de adultos, Me
lanie Klein criou concepções e téc
nicas consideradas como importan
tes avanços no pensamento psica- 
nalítico ortodoxo.

C ontribu ições recentes
A partir de trabalhos realizados 

pelo grupo de Chicago, na década 
de 1940, vêm sendo feitas tentati
vas para abreviar a duração do tra
tamento psicanalítico. Nesse sen
tido, destacam-se as “psicoterapias 
orientadas psicanaliticamente” 
(chamadas POP), que foram muito 
usadas na década de 1950, além da 
“psicoterapia ativa” e dos traba
lhos da escola argentina de “psico
terapia breve”.

L. Binswanger (1881-1966), que 
recebera grande influência de 
Freud, criou, por inspiração da  fe- 
nomenologia* e do existencia

lismo*, a “ análise existencial”, que 
enfatiza a “história interna da 
vida” em busca de direções signifi
cativas e destacando o amor como 
característica ontológica inerente 
ao homem.

Nos Estados Unidos, tem sido 
muito usada a partir da década de 
1960 a psicoterapia “não diretiva” 
ou “centrada sobre o paciente” . 
Esse método, iniciado por Cari Ro- 
gers {1902- ), procura limitar 
ao máximo a influência do psicote- 
rapeuta sobre o paciente.

Também têm sido : eqüentes as 
tentativas de usar a psicoterapia no 
tratamento de psicóticos (sobre
tudo esquizofrênicos), a partir de 
trabalhos como os de Harry Stack 
Sullivan* e M. Secheaye 
(1887- ).

A partir da segunda metade do 
século X X , também são larga
mente usados os métodos de “ psi
coterapia de grupo” (tratamento 
conjunto de varios pacientes), em 
que se destaca a contribuição de 
Jacob Levy Moreno*, criador do 
psicodrama e do sociodrama (téc
nicas pelas quais os pacientes são 
levados a simular conjuntamente 
determinadas situações.

A  verdade im palpável
A abundância de escolas, méto

dos e doutrinas psicoterápicas é 
típica das ciências novas e especial
mente das que se referem ao ho 
mem. Entretanto, apesar dessa falta 
de integração, é comum a busca de 
objetividade científica; todos os 
métodos, por mais antagônicos que

pareçam, costumam apresentar re
sultados positivos nas mãos de seus 
partidários.

O motivo pelo qual a psicotera
pia não chegou a atingir a desejada 
organicidade também é um fato co
mum às demais ciências que tratam 
do homem: nela —  como na socio
logia, na política e na história — 
a quantificação dos dados é pouco 
exeqüível.

Assim, há uma grande escassez 
de trabalhos estatísticos em psico
terapia, e os poucos existentes — 
analisados por Eysenck em The Ef- 

fec ts  o f  Psychotherapy, de 1966 — 
não chegam a esclarecer, por exem
plo, se as curas psicoterápicas de 
neuróticos existem em proporção 
maior que as curas espontâneas 
(observando-se dois grupos de pa
cientes em ijgual número num deter
minado período).

Estatísticas desse tipo —  em
bora sejam criticáveis, como o pró
prio Eysenck reconhece —  forne
ceriam bases objetivas para se 
avaliar o valor prático da psicote
rapia, mas nem isso era disponível 
no início da década de 1970.

Apesar da ausência da quantifi
cação —  que também envolve 
questões de metodologia científica 
na colheita e processamento de da
dos — , há um consenso de que cer
tas ações psicoterápicas produzem 
efeitos eficazes (independentemente 
de escola ou doutrina particular). 
Essas ações se mostram universais 
e servem para explicar a atuação 
psicoterapeutica, modulando-se de 
acordo com a personalidade de 
quem os aplica e a estrutura do

caso específico do paciente. Entre 
esses mecanismos, destacam-se: 
apoio, encorajamento e tranqüiliza- 
çao; catarse (confissão, externa- 
mento); sugestão ou persuasão; 
conscientização ou autocompreen- 
são; dessensibilização; ruptura de 
estereótipos (por indução, através 
de aconselhamento); e revisão de 
valores éticos e sociais.

No século X X , considera-se a 
contestação (no sexo, na arte, na 
cultura, na família, na política) 
um a prática bastante generalizada. 
Observa-se freqüentemente que “as 
coisas mudam cada vez mais rapi
damente”, situação em que a au
sência de referências sólidas e defi
nitivas causaria ou agravaria 
problemas de angústia, ansiedade, 
insegurança. Nesse contexto, a psi
coterapia funcionaria como moti
vadora de um reajuste das pessoas 
à realidade. Mas é precisamente 
quando parece assumir essa função 
que ela se torna vulnerável a críti
cas como a de Herbert Marcuse 
(1898- ): a de que, na medida 
em que procura “ ajustar” as pes
soas ao mundo (portanto, a um 
mundo pré-existente, provavel
mente com valores questionados) e 
não a um futuro desejado, a psico
terapia se tornaria uma espécie de 
“curso de resignação”.

VEJA TAM BÉM : Comporta
mento: Condicionamento; N euro
ses; Personalidade; Psicanálise; 
Psicologia; Psicose; Psicossomá
tica, Medicina; Psiquiatria.

Conforme a gravidade, as depressões podem ser tratadas pelas mais diversas técnicas psicoterápicas. baseadas inclusive na reflexologia (à direita).
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Psiquiatria

Psiquiatria é a especialidade mé
dica que cuida das doenças men
tais. Seu objeto de estudo é a pato
logia psíquica, visando a técnicas 
terapêuticas adequadas. Como 
qualquer outro ramo da medicina, 
apóia-se em diversas ciências: bio
logia*, farmacologia*, genética, 
psicologia*, sociologia*, estatís
tica* e outras.

Embora as insanidades mentais 
tenham sido descritas desde Hipó- 
crates*, a psiquiatria enquanto espe
cialidade é relativamente recente. 
Até o século XIX , os loucos conta 
vam unicamente com a assistência 
dos alienistas (médicos especialis
tas no cuidado de pacientes inter
nados em asilos, ou seja, alienados 
do convívio social) e dos neurolo
gistas ^preocupados com proble
mas psíquicos de origem cerebral 
ou presumivelmente ligados a dis
túrbios nervosos —  neuroses*).

Uma nova visão da alienação 
mental surgiu por ocasião da Revo
lução Francesa*. O médico francês 
Philippe Pinei (1745-1826), autor 
de obras como Nosografia Filosó
fic a  (1798) e Tratado Médico-Filo- 
sófico sobre a Mania (1801), colo
cou em prática inovações no 
tratamento de loucos no Hospital 
Bicêtre, entre as quais a eliminação 
do uso de correntes. Ao mesmo 
tempo, na Inglaterra, W. Tuke 
(1732-1822) fundava o York Re 
treat, cuja finalidade era recolher 
doentes mentais e assistir a eles.

Os trabalhos de Pinei são consi
derados um dos marcos iniciais da 
psiquiatria médico-científica e os 
alicerces da chamada “escola fran
cesa” (principal linha do pen 
sarnento psiquiátrico do século 
XIX). Tal corrente encarava a lou
cura e as instituições correlatas de 
um prisma mais humanista e libe
ral. Seus seguidores, os médicos 
Esquirol (1772-1840), Falret 
(1794-1870), Morei (1809-1873), 
Georget (1795-1828), Bayle 
(1799-1858), Magnan (1835 1916) 
e vários outros, foram responsáveis 
pela criação de uma terminologia 
específica, através do estudo de 
causas e do registro de algumas 
psicoses.

Nos primeiros anos do século
X X , o centro de gravidade do pen
samento psiquiátrico deslocou-se 
da França para países de língua 
alemã (Áustria e Suíça, além da 
própria Alemanha), onde os estu
diosos conseguiram delinear uma 
terapêutica farmacológica antes 
que suas pesquisas fossem prejudi
cadas pela ascensão do nazismo*. 
A sistematização nosográfica (clas
sificação dos tipos de doenças) de 
Kraepelin* foi precedida pelos es
tudos etiológicos realizados por 
Kahlbaum (1899-1928). Por outro 
lado, Wernicke (1848-1905) e Mey- 
nert (1833-1892) haviam estudado 
as bases neurológicas dos distúrbi 
os psíquicos e coube a Alzheimer 
(1864-1915) e Pick (1851-1924) a 
descrição de tipos especiais de de- 
mências involutivas em que há re
gressão mental do paciente.

Com a "escola francesa", a psiquiatria tornou-se uma especialidade médica. ("Pinei e as Loucas". R. T. Fleury.)

O psiquiatra trata dos males da mente. ("A Cura da Demência", Bosch.)

Psicopatologia Geral (1913), de 
Karl Jaspers*, iniciou a divulgação 
e aplicação do método fenomenoló- 
gico, a grosso modo uma tentativa 
de entender o universo do psico- 
pata segundo suas próprias coorde
nadas. Essa evolução prosseguiu 
com estudos sobre a constituição 
física dos pacientes e sobre a locali
zação cerebral dos problemas psi
quiátricos, com a substituição da 
entidade “demência precoce” pelo 
grupo das esquizofrenias.

Sigmund Freud* desenvolveu a 
psicopatologia das neuroses e abriu 
um novo ângulo terapêutico com o 
estudo do inconsciente, que seria 
retomado por Adler*, Jung* e ou
tros neofreudianos.

Ainda entre as contribuições ger
mânicas da época estão a desco
berta do trabalho como processo 
de tratamento (laborterapia ou te
rapia ocupacional); a importância 
dos fatores genéticos como causa 
de doenças mentais; a criação da 
eletrofisiologia e da eletroencefalo- 
grafia; e o tratamento à base de in
sulina e de choques elétricos.

O regime de Hitler* e a Se
gunda* Guerra Mundial liquida
ram a hegemonia alemã nesse 
campo; o desenvolvimento poste
rior da psiquiatria fez-se simulta
neamente em todos os grandes cen
tros universitários do mundo, 
vinculando-se cada vez mais a ou
tras ciências.

“ Loucura” co m o  opção
O psiquiatra trabalha com psico

ses (doenças adquiridas ou mani-
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Submetido a ditames contraditórios, o esquizofrftnico-paranóide mostra em seus desenhos um mundo de terror.

Pteridófltas

As_ pteridófitas constituem uma 
divisão dos vegetais que com 
preende plantas criptógamas (cujos 
elementos de reprodução sexuada 
são, em geral, muito pequenos e 
por isso pouco visíveis) e vascula
res (que possuem tecidos conduto
res de seiva).

Em todas as pteridófitas cos
tuma haver alternância de gera
ções: a primeira é formada por 
uma planta que produz elementos 
reprodutores de tipo esporo (espo- 
rófito) e a segunda origina elemen
tos sexuados(gametófitos).

As folhas do esporófito, em cer
tas épocas do ano, formam estrutu
ras especiais em sua página infe
rior, que lembram pequenas calotas 
ou saliências, de cor amarelada e 
de aspecto pulverulento. Essas es
truturas são os soros, isto é, agre
gados de centenas de urnas micros
cópicas (os esporângios) em cujo 
interior produzem-se os esporos. 
Milhões deles são produzidos por 
um esporófito adulto, como uma 
samambaia, uma avenca ou um li- 
copódio. Levados pelo vento, pode
rão germinar com êxito se caírem

festas, em geral, após a infância), 
neuroses (de acontecimento predo
minantemente afetivo, e que não 
alienam seus portadores) e defeitos 
congênitos ou constitucionais (que 
interferem na inteligência — oligo- 
frenias —  ou na afetividade e voli
ção —  psicopatias).

As origens dessas doenças men
tais agrupam-se em três categorias 
básicas: exógenas (causas externas, 
somáticas, como infecções, trau
matismos físicos, intoxicações, 
etc.), endógenas (prováveis causas 
somáticas ligadas à constituição e 
à hereditariedade) e psíquicas ou 
reativas. Estas podem manifes- 
tar-se de modo imediato e evidente 
(traumas psíquicos, situações con- 
flitivas conscientes, etc.) ou serem 
supostas a partir de interpretações 
de possíveis mecanismos incons
cientes. A ênfase na focalização de 
cada grupo de causas divide os psi
quiatras em escolas.

A introdução de métodos bioquí
micos —  insulinoterapia, convul- 
soterapia, sonoterapia —  no trata
mento das doenças endógenas 
(esquizofrenia, depressões e algu
mas manias) e o desenvolvimento 
da psicofarmacologia, a partir dos 
trabalhos de Delay (1907- ), 
modificaram radicalmente o pano
ram a da psiquiatria contemporâ
nea. O prognóstico da doença men
tal tornou-se acentuadamente mais 
benigno, e a própria posição do pa
ciente transformou-se. Hoje, graças 
às drogas neurolépticas, a grande 
m aioria dos esquizofrênicos, por 
exemplo, pode manter uma vida ex- 
tra-hospitalar, integrando-se fami
liar e mesmo profissionalmente. A 
psiquiatria social (assistência tera
pêutica que visa a readaptar o psi- 
copata à atividade comunitária) so
ma-se à psicofarmacologia para

melhorar e humanizar o tratamento 
•psiquiátrico.

Apos a guerra mundial de 
1939/1945 avolumou-se a onda de 
contestação que teve no historiador 
e sociólogo Michel Foucault um 
precursor. Essa nova corrente, co
nhecida como antipsiquiatria, 
acusa o saber psiquiátrico de ins
trumento do poder político-social, 
na medida em que, coercitiva e rea- 
cionariamente, tende a considerar 
“ louco” o que não é socialmente 
sancionado. O diagnóstico psiquiá
trico seria abusivo nos muitos ca
sos (sobretudo de personalidade 
psicopática, psicopatia sexual, con- 
dutopatia, etc.) em que há uma 
contestação deliberada d a . norma 
vigente.

Pesquisando a influência do con
texto social no diagnóstico de lou
cura, Ronald Laing (1927- ) e 
David Cooper (1931- ) anali
saram o sistema de relações fami
liares e sociais de vários esquizo
frênicos, constatando a força das 
mensagens contraditórias a que es
tavam submetidos.

A antipsiquiatria apenas enfa
tiza, nesse caso, a necessidade de 
uma reavaliação da importância 
das relações interpessoais como fa
tores desencadeantes ou mesmo pa
togênicos.

Ambas as posições têm um 
ponto de encontro na preocupação 
de definir o objeto primeiro da psi
quiatria —  a doença psíquica — 
em termos exclusivamente médi
cos, e não em função de normas éti- 
co-morais ou de costumes sociais 
cristalizados.

VEJA TAM BÉM : Neuroses; Psi
cologia; Psicoses; Psicoterapia. Além de fósseis, a classe das Filicineas possui representantes atuais.
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em locais adequados. Liberados do 
interior dos esporângios por pro
cessos especiais, os esporos podem 
germinar e dar origem à geração 
gametofítica.

O gametófito é uma planta pe
quenina, muitas vezes formada por 
uma lâmina de células verdes, ou 
uma pequena massa delas, que 
cresce em lugares úmidos, freqüen
temente sob o próprio esporófito.

No caso da samambaia, o game
tófito não tem mais do que um 
centímetro de diâmetro e é também 
conhecido como “protalo”. Seu 
formato é laminar e assemelha-se a 
um coração. Na parte inferior, que 
fica em contato com o substrato, 
ele é provido de rizóides — estrutu
ras filamentosas parecidas com de
licadas raízes — , cuja função é fi
xar o gametófito ao substrato, de 
onde retira água e sais minerais.

O gametófito produz órgãos ge
radores de células sexuais. Os ante- 
rozóides, ou gametas masculinos, 
são munidos de flagelos e conse
guem nadar na ãgua do ambiente 
onde cresce o gametófito, à procura 
de uma célula sexual feminina, a 
oosfera. Da fecundação desta re
sulta um ovo ou ziçoto, que ger
mina sobre o próprio gametófito, 
resultando novamente uma geração 
esporofítica, com suas raízes, cau
les e folhas.

A s  classes

A divisão das pteridófitas com
preende cinco classes: Lyçopsida, 
Filices, Psilophytopsida, Psilotop- 
sida e Articulatae.

LYÇOPSIDA —  É represen
tada por espécies atuais e fósseis. 
O maior desenvolvimento desse 
grupo foi no Paleozóico. Entre as 
ordens atuais mais importantes 
aparecem as Lycopodiales e as Se- 
laginellales.

Na primeira encontra-se a famí
lia Lycopodiaceae, com o gênero 
Lycopoaio, constituído por diver
sas espécies com pequenas folhas 
dispostas em espiral e caules rizo- 
matosos de onde partem ramos ere
tos. Esse gênero, espalhado pelo 
mundo todo, aparece no Brasil de 
norte a sul. Uma de suas espécies 
—  a Lycopodium cernuum  — 
surge freqüentemente em lugares 
abertos e umidos, como barrancos 
à beira das estradas. O gênero Phy- 
loglossum, dessa família, só ocorre 
na Austrália.

A família Selaginellaceae, da or
dem Selaginellales, conta atual
mente com um único gênero — Se- 
laginella — , que possui cerca de 
seiscentas espécies distribuídas em 
todo o globo. A espécie Selaginella 
brasiliensis é popularmente cha
m ada de “ musgo” , devido a seu as
pecto herbáceo, macio e acol
choado; reveste canteiros e 
barrancos úmidos. Apresenta tam 
bém caules muito delicados e dico
tômicos, e suas pequenas folhas 
são de um verde que varia desde o 
amarelado até o azulado. Nas caa
tingas do nordeste* brasileiro existe 
uma espécie xerófita (a Selaginella 
convoluta, conhecida como “je 
rico”) que tem extraordinária capa
cidade para sobreviver às secas in
tensas. A planta vai se 
desidratando à medida que o estio

Os soros localizam-se freqüentemente na página dorsal da folha, como no 
"Polydium aureum" (acima, à esquerda); no "Polystichum" são circulares 
e no "Scolopendrio" dispoèm-se em linhas obliquas à nervatura principal.

Em todas as pteridófitas há alternância de gerações. Da germinação dos 
esporos resulta o protalo (hermafrodita), com anterldeos e arquegônios. Os 
anterozóides masculinos fecundam a oosfera e o embrião resultante produz 
a planta da samambaia. Nas folhas do esporófito aparecem os esporângios, 
de onde são lançados os esporos; assim, completa-se o ciclo.

oosfera

progride —  no auçe da estação po- 
de-se até esfarinha-la entre os de
dos. Mas basta chover urji pouco 
para ela se restaurar, retomando o 
crescimento e a cor verde.

A  ordem Lepidodendrales tem 
três famílias, todas fósseis, que ti
veram seu apogeu no Carbonífero 
e desapareceram no Permiano. 
Eram plantas de grande porte — 
atingiam até 40 metros de altura. 
Outra ordem — Isoetales —  tem 
só a família Isoetaceae, com um 
único gênero atual —  Isoetes.

FILICES —  Tem representantes 
fósseis e atuais, caracterizados pela 
localização dos numerosos espo
rângios na face dorsal das folhas: 
samambaias, avencas, samambaia- 
çus, himenófilos, etc. As filicíneas 
surgiram no Paleozóico, expandin- 
do-se amplamente no Mesozóico. 
Muitas delas subsistiram até os 
tempos atuais, em florestas úmidas.

Dividem-se em quatro subclas
ses: Primofilices, Èusporangiatae, 
Osmundidae e Leptosporangiatae.

As Primofilices são as mais anti
gas. Viveram no Paleozóico, sendo 
conhecidos apenas seus fósseis.

A subclasse Osmundidae possui 
uma única família — Osmunda- 
ceae — , com três gêneros, dos 
quais o Osmunda é o mais impor
tante, tanto pelo número de espé
cies como por sua distribuição.

Entre as Èusporangiatae encon- 
tram-se duas ordens, Ophioelossa- 
les e Marattiales, com uma família 
cada. Ambas têm esporângios com 
várias camadas de células na pa
rede. No gênero Ophioglossum, as 
folhas são, às vezes, profunda
mente fendidas e os esporângios lo
calizam-se em apêndices especiais 
da base do limbo. Ocorrem como 
epífitas* ou terrestres, quase sem
pre em substrato bastante hurnoso. 
No gênero Marattia o esporófito 
forma um caule globoso na base, 
provido de escamas suculentas, 
ocasionalmente comestíveis. As fo
lhas são amplas, compostas e apre
sentam esporângios reunidos em si- 
nângios em sua face dorsal.

Na flora brasileira constam duas 
espécies, sendo conhecidas, porém, 
no mundo todo, um número supe
rior a vinte. Na família Marattia- 
ceae há ainda outros cinco gêneros 
vivos, localizados em sua maioria 
nos trópicos.

Com esporângios delicados de- 
senvolvendo-se na  face inferior das 
folhas e com paredes formadas por 
uma única camada de células, as 
Leptosporangiatae formam uma 
subclasse que abrange três ordens: 
Salviniales, Marsileales e Filicales.

O gênero Salvinia, da  primeira 
dessas ordens, cobre extensas áreas 
alagadas do pantanal de Mato 
Grosso. Suas folhas pilosas apri
sionam o ar, fazendo com que a 
planta flutue na água. Outro genero 
flutuante é o A zolla  (também per
tencente à ordem Salviniales).

Os gêneros Marsilea, Regneli- 
dium  e Pilularia — da ordem Mar
sileales —  compõem-se de plantas 
aquáticas submersas ou que vivem 
em brejos. As Marsilea tem folhas 
compostas por quatro folíolos.

Varias famílias compõem a or
dem Filicales. Os gêneros Schi- 
zaea, Anem ia  e Lygodium  —  da 
família Schizaeaceae — são tropi-

p

m  alg u n s  p a íses , o s  te rm o s  "p u b lic id a d e "  e "p ro p a g a n d a "  tô m  u m  m e s m o  s ig n ific a d o : p e rs u a d ir para  v e n d e r. (Modernamente, a maioria das em-
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A "Dicksonia antarctica" (em cima) habita regiões de clima ameno; a língua de cão ("Scolopendrium officinarum") 
cresce em lugares úmidos e sombrios e a "Salvínia auriculata" (embaixo, à direita) vive em águas paradas.

cais; o último é comumente encon
trado em bordas de mata, terrenos 
baldios e cercas abandonadas. Suas 
folhas crescem indeterminada- 
mente — como trepadeiras sobre 
suportes. O gênero Anem ia  habita 
matas e campos, sendo peculiares 
seus dois folíolos produtores de es- 
porângios diferenciados bem na 
base do limbo.

O gênero Gleichenia é, entre os 
seis que compoèm a família Glei- 
cheniaceae, o de maior dispersão, 
recobrindo com freqüência barran
cos de beira de estrada, em lugares 
mais úmidos, como a serra do Mar, 
em São Paulo.

As samambaiaçus (família das 
Cyatheaceae) podem atingir deze
nas de metros de altura. Costumam 
habitar matas serranas do Brasil e 
são, geralmente, utilizadas para or
namentação. Seu aspecto lembra o 
de um coqueiro, com estipe mais 
ou menos longa encimada por um 
tufo de folhas que se compoem de 
inúmeros folíolos, em cujo dorso 
desenvolvem-se muitos esporângios 
amarelados e microscópicos. A 
família Cyatheaceae inclui, entre 
vários outros, os gêneros Cyathea 
e A Isophila.

S a m a m b a ia s  e x trem a m en te  d e li
cadas, que sobrevivem apenas em

ambientes úmidos e abrigados do 
vento, caracterizam a família Hy- 
menophyllaceae. Suas folhas têm 
espessura diminuta —  daí sua cor 
verde transparente. Em certas espé
cies, o limbo folhear é constituído 
por uma única chapa de células 
verdes, exceto nas regiões das ner
vuras. O interior da m ata é seu ha
bitat, a maioria vivendo como epí- 
fitas. Inúmeras espécies dos 
gêneros Hymenophyllum  e Tricho- 
manes representam essa família.

A maior parte das samambaias 
brasileiras pertence à família das 
Polypodiaceae, que reúne mais de 
duzentos gêneros com um total de 
espécies superior a 5 000 distribuí
das pelo mundo. A samambaia de 
metro e a avenca encontram-se nos 
gêneros Polypodium  e Adiantum, 
respectivamente. Nas matas da 
serra do Mar existem outras Poly
podiaceae, como os gêneros Do- 
ryopteris, Elaphoglossum, Blech- 
num, Lindsaea, Polystichum  (com 
muitas espécies ornamentais) e Pte- 
ridium  —  um invasor de áreas de 
derrubada de mata, constituindo 
sério problema para a agropecuá
ria, visto ser tóxico.

P S IL O P H Y T O P S ID A  —  C o m 
preende apenas plantas fósseis, que

viveram há aproximadamente 400 
milhões de anos em lugares alaga
diços, desaparecendo no período 
Devoniano.

PSILOTOPS1DA — Dois gêne
ros atuais são abrangidos pela or
dem Psilotales (única): Psilotum  e 
Tmesipteris. O prim eiro habita os 
trópicos e subtropicos; o outro vive 
na Austrália.

ARTICULATAE — A ordem 
Equisetales, com a família Equise- 
taceae, apresenta o único genero 
vivo dessa classe. Aproximada
mente vinte espécies desse gênero 
(o Equisetum) são conhecidas. 
Suas plantas (as “cavalinhas”) em 
geral aparecem com um rizoma 
subterrâneo, do qual nascem ramos 
aéreos de cor verde; as folhas são 
extremamente pequenas, como es
camas. O caule — nitidamente ar
ticulado, com nós e internos visí
veis — mostra-se estriado e 
impregnado de sílica. Ramifica-se 
bastante, quando vegetativo, e, em 
fase de reprodução, produz um es- 
tróbilo no ápice.

VEJA TAM BÉM : Epífitas.

Publicidade e 
Propaganda

O termo “propaganda”, com o 
significado de “ propagação”, pa
rece ter sido empregado pela pri
meira vez em 1633, quando o Papa 
Urbano VIII designou um grupo de 
trabalho constituído por cardeais e 
encarregados das missões: a Con- 
gregatio de Propaganda Fide (Con
gregação de Propaganda da Fé), 
que depois ficaria conhecida ape
nas como Propaganda.

Essa palavra possuía predomi
nantemente o sentido específico de 
propagação de idéias ou doutrinas. 
Na língua inglesa, continuou com o 
mesmo significado. (A atividade de 
informar e persuadir com o obje
tivo específico de vender tem um 
termo apropriado: advertising.) 
Mas na língua portuguesa (à falta 
de um vocábulo específico que tra
duzisse advertising) acabou adqui
rindo principalmente o sentido de 
divulgação comercial.

A mesma confusão ocorre em re
lação à publicidade. No Brasil 
(como em alguns outros países) o 
termo “publicidade” equivale a 
“propaganda”. Nos Estados Uni
dos, contudo, publicity  representa 
outro gênero de comunicação de 
massa: divulgação de fatos ou in
formações a respeito de pessoas, 
produtos ou instituições — feita 
em caráter editorial.

Origens e evolução

Os mercados da Antiguidade 
reuniam produtores e consumido
res envolvidos diretamente em bar
ganhas pessoais. Mas, com a divi
são do trabalho e da produção —  
que resultava em ofertas mais di
versificadas de bens e serviços — , 
o produtor foi obrigado a fazer-se 
representar por um intermediário: 
o comerciante. Tal processo em
prestou anonimato às relações pro - 1 

dutor-intermediário-consumidor e 
culminou — resultado da Revolu
ção Industrial* inglesa —  com a 
produção em massa dos bens (de' 
consumo, de natureza durável ou 
corrente).

Na sociedade moderna ainda po
dem ser observados resquícios do 
antigo processo. Por exemplo: al
guns floricultores — produtores e 
comerciantes ao mesmo tempo — 
apresentam-se de forma pessoal, 
perfeitamente identificável, à com
pradora de flores. Entretanto, na 
maioria dos casos, isso não ocorre, 
pois é impossível a uma grande 
companhia manter relações pes
soais com seus milhares de consu
midores.

Esse distanciamento entre o 
grande produtor e o consumidor 
fez surgir a necessidade de um 
meio de ligação a serviço dos pro
dutores e seus intermediários, vi
sando a conquistar a preferência de 
uma massa anônima de consumi
dores, isto é, do mercado*. Assim 
nasceu a publicidade.

Definida como um conjunto de 
técnicas e artes que atuam sobre a
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psique dos consumidores poten
ciais —  procurando predispô-los 
favoravelmente em relação a deter
minados produtos, serviços ou 
idéias — , a publicidade (com cono
tação comercial) mostrou-se muito 
eficiente como meio de colocar 
quem vende em contato com quem 
compra.

As origens da prática da publici
dade comercial são fundamental
mente orais. As ruas de Atenas e 
Roma viviam repletas de pregoei
ros — escravos, em sua maioria — 
que procuravam atrair comprado
res às tendas dos comerciantes.

A moderna revista norte-ameri- 
cana Advertising A ge  publicou um 
verso supostamente escrito por 
uma fabricante ateniense de cosmé
ticos da época de Péricles*: “Se 
queres olhos que brilham, uma cú
tis sem par, encanto de moça, para 
sempre ficar, a preços em conta, vá 
logo comprar produtos de beleza 
na Aeschlyptoe ’.

No entanto, a publicidade co
mercial somente começa a ser feita 
de maneira sistemática após a in
venção da imprensa*. E, aos pou
cos, foi adquirindo uma posição 
significativa ao lado do desenvolvi
mento do capitalismo* concorren
cial, a partir da segunda metade do 
século XVIII, inicialmente na Grã- 
Bretanha e depois na Europa conti
nental e nos Estados Unidos.

Certos historiadores e publicitá
rios afirmam que o primeiro anún
cio teria aparecido no Mercurius 
Britannicus, em 1625, divulgando a 
publicação de um livro. Segundo 
outros, o marco da moderna publi
cidade foi um anúncio publicado 
em 1650 no Several Proceedings in 
Parliament, que oferecia uma grati
ficação a quem devolvesse doze ca
valos roubados. Pouco posteriores 
(1652) são as primeiras ofertas de 
café, que apareceram no mesmo 
Mercurius Britannicus. No Brasil, 
no século XIX, o Diário de Per
nambuco publicava anúncios sobre 
escravos foragidos.

A paternidade da propaganda 
norte-americana é atribuída a Ben- 
jam in Franklin*, que, em 1729, co
meçou a publicar sua Gazette, cuja 
primeira edição trazia um anúncio 
de sabonete. Depois, a Gazette pas
sou a ter maior circulação e um 
grande volume publicitário em toda 
a América do Norte colonial. Um 
século mais tarde, surgiram nos 
jornais europeus as primeiras mãos 
com o indicador esticado, como a 
exigir um lugar ao sol para a nova 
atividade profissional que vinha se 
formando: a publicidade comercial.

Com o aparecimento de outros 
meios de comunicação —  rádio, ci
nema, televisão, etc. — , a publici
dade ganhou novas dimensões. E o 
desenvolvimento das ciências so
ciais — sobretudo da economia 
política e da psicologia aplicada —  
permitiu que as técnicas e artes pu
blicitárias passassem a apoiar-se 
em bases racionais e até mesmo 
científicas.

As agências
O aperfeiçoamento das artes e 

técnicas de persuasão comercial 
está intimamente associado à evo
lução das agências de publicidade.

Em alguns países, os termos "publicidade" e "propaganda" têm um mesmo significado: persuadir para vender. (Modernamente, a maioria das em-
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presas encomenda seus serviços às 
agências especializadas, sobretudo 
devido ao aspecto antieconômico 
de manter, em seu quadro, uma 
parcela de pessoal ocioso durante 
os grandes periodos entre uma 
campanha e outra.)

Os primeiros agentes de publici
dade — como Reynell and Son 
(agência fundada em 1812, em 
Londres) e Volney Palmer (Filadél
fia, 1841) — eram basicamente ne
gociadores de espaço de jornais: 
compravam-no a preço de “ ata
cado” e revendiam-no a “varejo”. 
Dessa forma, obtinham de cada 
jornal um desconto sobre sua ta
bela de preços, sendo que o anun
ciante pagava o preço da tabela. 
Na prática, os antigos “corretores 
de espaço” eram remunerados pe
los veículos de propaganda e não 
pelos anunciantes.

Com o tempo, os escritórios de 
corretagem de anúncios passaram 
a oferecer serviços suplementares, 
a título de promoção, devido à 
crescente concorrência no ramo. A 
redação de anúncios, por exemplo, 
que a princípio era feita pelo pró
prio anunciante, passou a ser pre-

f>arada por pessoal contratado pe- 
os escritórios. Posteriormente, 

quando se percebeu a importância 
dos elementos visuais na propa
ganda, os corretores passaram a 
contar com ilustradores entre seus 
funcionários.

Uma grande distância separa os 
primeiros “corretores de espaço” 
das modernas agências. Os esque
m as de organização das agências 
atuais variam conforme sua enver
gadura, a estrutura de seu corpo de 
clientes e o tipo de orientação que 
lhes imprimem seus dirigentes. 
Além das funções de natureza ad
ministrativa e comercial, a maior 
parte das agências pode ser divi
dida em tres áreas de atividade: 
criação (produção), veiculação e 
atendimento.

A criação envolve a elaboração 
do conteúdo das peças de propa
ganda em seus vários elementos 
(verbais, visuais, auditivos, etc.) e 
em suas diversas etapas até o aca
bamento.

Ao trabalho de planejamento se
guem as fases de negociação e 
compra de tempo (em tevê, rádio, 
cinema) ou espaço (jornais, revis
tas, cartazes de rua), e das provi
dências burocráticas ligadas à au
torização de inserções das peças 
publicitárias nas porções de tempo 
ou espaço adquiridas, tráfego de 
materiais destinados à veiculação e 
controle de qualidade e impacto 
dessas inserções.

A área de atendimento a clientes 
envolve o trabalho de homens que 
servem como elemento de ligação 
entre a agência e o cliente.

A psique do consumidor está su
jeita  a inúmeros estímulos que, 
eventualmente, podem gerar atos 
de compra, isto e, de demanda efe
tiva. Nao obstante não exista ne
nhum modelo universalmente 
aceito para descrever o mecanismo 
das reações do consumidor, o pro
cesso de compra pode ser esquema
tizado de acordo com a figura 1 , na 
página 183.

Dentre os modelos que procu
ram explicar a transformação de 
estímulos de compra em demanda

ASVICTIMASdoACIOQURICO
O  arthritico deve fazer uso diariamente do  U R O D O N A L ,  o 

qual elim inando o  acido urico, o  põe ao abrigo dos ataques de 
gotta, rheumatismo, e das cólicas nephriticas.

L o g o  que se note que as urinas ficam vermelhas ou que depo
sitam no vaso um  pó avermelhado, é pre
ciso sem tardar fazer uso do URODONAL.

R H E U M A -  
T H 1 S M O ,
G O T T A ,
A R E IA  
N O S  R IN S ,
C Á L 
C U L O S ,
N E V R A L 
G IA S ,
E N X A 
Q U E C A S ,
D O R E S  
S C IA T I 
C A S
A R T E R IO - S C L E R O S E  E  A Z IA S .

O uso da ilustração deu novas forças à proposta de venda. Para as "victimas". um apelo dramático: Urodonal.

DENTOL

Com a criação das agências de publicidade, as técnicas de persuasão comercial sofreram uma evolução. Os compo
nentes visuais de um anúncio passaram a ser tratados com mais cuidado por desenhistas especializados.
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efetiva, existem três que merecem 
particular atenção: o modelo ba
seado na teoria microeconomic a (e 
mais especificamente na teoria do 
consumidor),_ o modelo freudiano 
das motivações psicanalíticas e o 
modelo vebleniano dos fatores só- 
cio-psicológicos.

O primeiro tenta explicar o 
efeito quantitativo da publicidade 
sobre a demanda, pelo fenômeno 
da “diferenciação”. Atuando sobre 
a bases psíquicas do consumidor, o 
esforço publicitário procura fazer 
com que se atribua ao produto “di
ferenciado” de seus concorrentes 
um grau de utilidade superior. 
Dessa forma, a demanda do pro
duto diferenciado torna-se menos 
elástica em relação ao preço: uma 
mesma quantidade poderá ser ven
dida a um preço superior ao do 
produto não diferenciado, ou inver
samente, ao mesmo preço poderá 
ser vendida uma quantidade maior 
(figura 2 da página 183, onde DD 
representa demanda não diferen
ciada, D D ’ a demanda diferen
ciada, aa’ é um segmento que mede 
o efeito-quantidade da diferencia
ção e b b \  o efeito-preço dessa dife
renciação). A essencia do modelo 
freudiano reside no pressuposto de 
que os compradores são motivados 
pelas conotações “ simbólicas” que 
os produtos lhes provocam e tam
bém pelas considerações de ordem 
puramente econômica, através das 
quais os consumidores procura
riam maximizar sua função-utili- 
dade. Uma mistura de bolo de pre
paro instantâneo poderia, por 
exemplo, alienar certas donas-de- 
casa, por causar nelas um senti
mento de culpa ou inutilidade, de
vido ao aspecto de “vida mansa” 
que esse produto simbolizaria em 
sua mente.

O modelo vebleniano, ao contrá
rio, vê o consumidor basicamente 
como um “animal social” , empe
nhado na busca de aprovação de 
seus atos inclusive os de compra — 
seja pelo grupo onde convive (face
to fa ce  group), seja pelos grupos 
que elege como padrões de referên
cia para seu comportamento (refe
rence group).

Entretanto, na maioria das ve
zes, a ação da publicidade apóia-se 
em fatores que são explicados pelos 
três modelos em conjunto, somados 
a outros de menor importância. As
sim podem-se perceber no compor
tamento do consumidor — quando 
estimulado pela publicidade —  res
postas de origem econômico-utili- 
tária, além de outras, psicológicas 
e sociais.

A imagem do produto

A propaganda comercial e a pu
blicidade editorial são apenas par
tes do “complexo de comunicação” 
de uma empresa, instituição ou en
tidade. Uma pessoa, um produto ou 
serviço geram junto ao público que 
os apreende —  e consciente ou in
conscientemente os avalia —  uma 
“personalidade”, uma “imagem”.

Em Motivation in Advertising, 
Pierre Martinean diz: “ Fundamen
talmente, a propaganda utilizasse 
das leis da atençao e da associação. 
Ela procura destacar o produto 
como algo maravilhoso, envolven
do-o com tantas associações esti-

Sâo inúm eros os elem entos que fortalecem  a propaganda. Para atrair o com prador, ela sublinha náo só as m otiva
t e s  sim plesm ente utilitárias, com o tam bém  os estím ulos psicológicos e sociais que induzem  ao consum o.
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mulantes e agradáveis quantas fo
rem possíveis, ligando a ele toda 
sorte de significados de alto valor 
como motivação, além dos seus 
meros significados utilitários fun
cionais. O produto deixa de ser 
simplesmente um licjuido marrom, 
doce ou objeto mecânico que serve 
para o transporte. Agora ele tem 
incorporada a si uma rica carga de 
imagens estéticas, significados 
emocionais e até mesmo outras uti
lizações lógicas”.

O conjunto de todos os elemen
tos apreendidos em relação ao pro
duto —  tanto os objetivos (funcio
nais) como os subjetivos (emocio
nais) —  constitui aquilo que os pu
blicitários chamam de “personali
dade” ou “imagem” junto ao 
público.

Como a imagem é um fenômeno 
psicológico, a “personalidade”  de 
um produto, empresa ou entidade 
varia em graus diferentes para cada 
indivíduo.

Contudo, algumas pesquisas têm 
demonstrado que, dentro de grupos 
estatisticamente significativos, a 
imagem costuma conservar certa 
constância em seus elementos prin
cipais. E é precisamente essa cons
tatação que leva uma empresa ou 
instituição a procurar manipular 
sua imagem ou a de seus produtos 
ou serviços, utilizando a comunica
ção de massa, com o objetivo final 
de conduzir determinados grupos 
humanos a determinados compor
tamentos ou atitudes (a preferência 
por uma marca* ou um produto, 
por exemplo).

Todavia, não ê somente através 
da propaganda e da divulgação edi
torial que esse esforço de comuni
cação em massa se efetiva. Tudo 
aquilo que aparece ao público — 

E. quase sem pre, procura destacar o produto com o algo maravilhoso. o nome do produto, sua embala-
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O inocente 
Vinho do Porto 
Adriano 
RamosPmto.

"  ■ mos usar a palavra “inocente” entre

leixam-no com 
a voz pastosa e com a percepção 
diminuída, Adriano Ramos-Pinto quer 
lhe propor uma bebida que expande 
a inteligência, deixa-o alerta e 
aumenta a sua capacidade de 
ver as coisas.
O Vinho do Porto.
Tome-o antes e depois do almoço e do 
iantar, e em todas as ocasiões que 

você puder. Sua deliciosa 
sensibilidade fará você recuperar 
algo que as bebidas modernas vêm se 
esforçando há tanto tempo por estragar. 
Você mesmo.

ATLANTIC

*Tuwnc

A Atlantic concorda E esforça-se ao máximo 
para ser melhor em tudo.
A maneira que a Atlantic e seus Revendedores 
escolheram para enfrentar uma feroz competiçio 
è a que você escolheria: tratar cada vez melhor 
do seu carro. Sem esquecer nada. do pneu à bateria. 
Ter sempre em estoque os melhores 
lubrificantes, aditivos e outros produtos que a 
manutenção do seu cafro exige. Caprichar no 
atendimento de pista. Oferecer, dia e noite, 
produtos e serviços nota 10. Porque, para a 
Atlantic, o cairo mais importante do mundo é o seu!

Atlantic

COMPANHIA ATLANTIC OE PETRÓLEO

serviço 
nota 10!

Quem não 
é o maior 
tem que ser 
o melhor

Existem inúmeras formas diferentes de fazer um anúncio. O uso de um cartaz bem antigo, por exemplo, pode remeter o consumidor à idéia de tradição 
de um produto. Mas a agressividade continua sendo uma fórmula bastante eficiente para vender. E. aparentemente, existe opção: o maior ou o melhor?

gem, formato, cor, tamanho e 
preço; o aspecto e a personalidade 
das lojas em que é vendido (e a 
imagem e características dos veícu
los em que aparecem seus anún
cios); a localização da empresa, o 
aspecto do prédio onde está insta
lada; a personalidade de seus dire
tores ou de seus public relations; 
etc. —  acaba comunicando ele
mentos da imagem que assim se 
forma e se modifica. O conjunto de 
todos esses elementos acrescido 
das formas de comunicação pes
soal (como a venda, por exemplo) 
é o que se chama de “complexo de 
comunicação”. Ele é estudado por 
especialistas em comunicação que 
procuram garantir a coerência de 
seus elementos e a eficiência de 
todo o complexo na consecução 
dos objetivos psicológicos visados. 
Nesse amplo contexto, cabe à pu
blicidade uma tarefa que deve ser 
precisamente definida em cada 
caso específico.

Pesquisa e campanha

O planejamento e desenvolvi
mento de uma cam panha de propa
ganda envolvem a necessidade de 
conhecimento de uma série de da-

dos de natureza quantitativa e qua
litativa. Os objetivos, o conteúdo, a 
veiculação e a avaliação dos resul
tados costumam ser feitos através 
de pesquisas.

Na área de criação, isto é, de 
conteúdo e tratamento, existe uma 
série de pesquisas que são comu- 
mente utilizadas. Uma delas é a 
pesquisa motivacional, realizada 
com o objetivo de determinar o 
complexo de atitudes do consumi- 
dor-alvo em relação ao produto ou 
serviço a ser anunciado. Há pesqui
sas também para determinar a pro
posta potencialmente mais eficaz 
junto ao mercado-alvo, partindo 
em geral de algumas propostas al
ternativas já  formuladas e compatí
veis com a realidade do objeto que 
será anunciado. São feitos ainda 
pré-testes das peças de propaganda 
criadas, visando a prever seu im
pacto potencial sobre a audiência, 
antes de sua veiculação; o pós-teste 
de campanha ou de peças de propa
ganda já  veiculadas tem o objetivo 
de determinar o impacto que real
mente tiveram sobre a audiência.

Existem várias técnicas que são 
utilizadas na elaboração das pes
quisas. As entrevistas “abertas” 
consistem em questionários cujas

perguntas prevêem respostas neces
sariamente complexas e relativa
mente extensas (nunca do tipo su
cinto “sim ou não”).

As entrevistas em “profundi
dade” não se baseiam em questio
nários, mas num tema proposto 
para a elaboração livre e espontâ
nea do indivíduo pesquisado.

As discussões em grupo (na rea
lidade, entrevistas em profundi
dade) são realizadas com a pre
sença de cerca de dez pessoas de 
cada vez e permitem observar rea
ções a partir de uma situação de in
teração de personalidades.

As técnicas projetivas procuram 
fazer com que o indivíduo exterio
rize (projete) suas atitudes e seus 
sentimentos. Como não há respos
tas certas ou erradas, inconsciente
mente o pesquisado acaba reve
lando em suas reações a maneira 
pela qual encara o mundo.

Na maioria das vezes, as amos
tras de caráter qualitativo são nu
mericamente reduzidas. As amos
tras das pesquisas quantitativas são 
sensivelmente mais numerosas, 
sendo seus resultados determinados 
a partir de critérios estatísticos. De
qualquer forma, o grupo pesqui
sado (“amostra”) deve ser represen

tativo do mercado-alvo (“universo” 
ou “população”), já  gue as conclu
sões da pesquisa serao aplicadas a 
um todo.

Estabelecida a amostra e colhido 
o material da pesquisa (respostas a 
questionários, gravações de discus
sões em grupo, etc.), segue-se, nas 
pesquisas de caráter quantitativo, a 
fase de tabulação ou computação 
dos resultados. Nas pesquisas qua
litativas, a providência seguinte é a 
interpretaçao dos resultados.

Da tabulação e interpretação re
sulta um relatório final que servirá 
de base para se determinar a mis
são da propaganda e a maneira 
pela qual será encaminhada a cam 
panha. Para isso, levam-se em 
conta os objetivos comerciais (tam 
bém denominados objetivos de 
marketing) da empresa, as oportuni
dades oferecidas pelo mercado con
sumidor, as características do pro
duto ou serviço a ser anunciado, as 
peculiaridades do público-alvo, os 
recursos de comunicação à disposi
ção da empresa, o dinheiro disponí
vel, etc.

A propaganda pode ter por ta
refa familiarizar determinada par
cela do mercado em relação a um 
produto. Também pode estar a seu
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cargo a atuação sobre a imagem de 
um produto, procurando revalori
za-lo, para superar eventuais resis
tências a sua aceitação, ou agre
gando-lhe ou evidenciando-lhe 
outro atributo. O resultado será 
equacionado numa escala de possí
veis situações — desconhecimento, 
conhecimento, compreensão, con
vicção e ação — de um produto, 
de acordo com o esforço de comu
nicação.

O ideal, nem sempre possível, é 
quantificar o objetivo. Através de 
uma pesquisa, pode-se saber algo 
sobre a parcela de mercado visada 
(por exemplo, que 50% desconhe
cem o produto, 25% conhecem de 
“ouvir falar” , 15% conhecem bem 
—  “compreendem” o produto — , 
7% estão convictos de sua utilidade 
e desejabilidade e 3% já  o com
pram e consomem habitualmente). 
A partir dessa constatação, pode-se 
estabelecer que a tarefa da cam pa
nha seja a de modificar esses per
centuais, dentro de certo prazo, 
para 30, 30, 25, 10 e 5%, respecti
vamente.

Tanto os prazos como os objeti
vos calcam-se na campanha de pro
paganda — definida como um es
forço coordenado, que deve ser 
desenvolvido dentro de um prazo 
determinado para atingir um fim 
preestabelecido.

Quantidade e qualidade

Depois de definido o objetivo de 
uma campanha, é preciso traçar 
uma “estratégia” e uma “tática” 
adequadas, que costumam se de
senvolver paralelamente em dois 
campos: o do conteúdo e o da vei- 
culação da campanha.

Primeiramente, é preciso selecio
nar a proposta ou “promessa” bá
sica sobre a qual será calcada a 
campanha. Para ser eficiente e ca
paz de sensibilizar no sentido pre
tendido a parcela do mercado vi
sada, a proposta precisa ser 
bastante clara e suas formulações 
inteligíveis, de acordo com os ins
trumentos disponíveis de comuni
cação em massa.

Em segundo lugar, a proposta ou 
promessa deve ser cumprida pelo 
produto ou serviço anunciado. En
tretanto, às vezes, o atributo pro
metido não é de natureza física ou

§uímica, ou nem é tangível: po- 
e-se, por exemplo, vender um 

carro oferecendo status a seu fu
turo proprietário.

A escolha da promessa deve le
var em conta as promessas dos 
concorrentes diretos e indiretos, 
para não repeti-las —  caso contrá
rio, a proposta não teria condições 
de sensibilizar o mercado visado.

Finalmente, é indispensável que 
a proposta seja coerente com a 
imagem global pretendida para o 
objeto a ser anunciado. Senão a 
imagem ou personalidade do pro
duto torna-se contraditória, provo
cando reações negativas por parte 
do consumidor.

A promessa básica constitui o 
cerne do conteúdo de uma cam pa
nha. Os outros elementos —  como 
argumentos adicionais, de apoio ou 
de justificação da proposta — são 
planejados em seguida, obedecendo 
aos mesmos critérios.

Ao lado do planejamento do

ESTÍMULOS de c o m p r a  c a n a is  u n id a d e  reações  do
(“inputs") PROCESSORA CONSUMIDOR

(“outputs”)
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im agens

conteúdo da campanha, desenvol
ve-se o planejamento de sua veicu- 
lação. Ela consiste essencialmente 
na escolha dos veículos que serão 
utilizados pela campanha (televi
são, cinema, rádio, jornais, revis
tas, cartazes, painéis de rua ou es
trada, cartazes murais, mala direta, 
etc.), dos veículos específicos que 
serão utilizados dentro de cada ca
tegoria e da quantidade de tempo 
e espaço que será utilizada em cada 
categoria de veículo e em cada veí
culo específico. Determinados es
ses aspectos, planejam-se as por
ções unitárias de tempo e espaço a 
serem utilizadas, a colocaçao des
sas porções dentro dos veículos 
(horários, páginas, etc.) e a distri
buição dessa utilização no tempo 
total de duração da campanha.

O conjunto dessas decisões re
sulta sempre da combinação de 
quatro variáveis básicas, sendo três 
de natureza quantitativa (ponderá
veis) — cobertura, freqüência e 
continuidade —  e a outra de natu
reza qualitativa e imponderável: a 
eficiência.

Definido o universo a ser atin
gido pela campanha, passa-se a 
pensar na cobertura, isto é, no nú
mero total de famílias, empresas, 
pessoas ou outras unidades que se
rão atingidas pelas mensagens.

A continuidade é o período no 
qual se desenvolve a campanha, 
isto é, todo o tempo durante o qual 
essas unidades deverão ser atingi
das pelas mensagens (um ano, um 
semestre, oito semanas, etc.). Esse 
período pode ser contínuo ou não: 
devido ao efeito residual e cumula
tivo das mensagens, adota-se mui
tas vezes a “programação em on
das”, isto e, a seqüência de 
subperíodos com propaganda e 
subperíodos sem (dia sim, dia não; 
mês sim, mês não; etc.). Nesses ca
sos, a continuidade é expressa não
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Graças à propaganda, produtos antes sofisticados, como, por exemplo, o 
peru, podem se tornar de consumo popular.
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Para mostrar seus produtos, a propaganda usa vários meios. A escolha dos Um dos mais utilizados é a televisão, meio de comunicação de massa de 
veículos é condicionada pelo tipo de público que se pretende atingir. grande eficiftncia: cada telespectador i ,  em potencial, um consumidor.

somente em termos do período to
tal, mas também dos subperíodos 
alternativamente ativos e inativos 
que compreende.

A freqüência é o número de ve
zes em que, idealmente, cada uni
dade visada deverá ser atingida 
(cinco vezes por dia, duas vez por 
semana, uma vez por quinzena, 
etc.). Multiplicando-se a freqüência 
pela cobertura, obtém-se uma 
quantidade constantemente utili
zada no planejamento de propa
ganda: o número de exposições.

A dimensão qualitativa e impon
derável do planejamento da veicu- 
lação é fornecida pela inter-relação 
entre a mensagem e o veículo — 
mais especificamente, a parte do 
veículo (horário, página, etc.) — 
em que é inserida. Em última aná
lise, depende de quanto o contexto 
faz pela aceitação ou eficácia da 
mensagem que contém.

Em alguns casos, a experiência 
ou a pesquisa acaba demonstrando 
que uma veiculação que se afigu
rava ideal sob o ponto de vista qua
litativo passa a ser ineficaz quando 
inserida num clima adverso a acei
tação da mensagem. O anúncio de 
um produto destinado a homens de 
alto poder aquisitivo demons
trou-se eficiente quando inserido 
em revistas de interesse geral, e ine-

ficaz quando colocado em revistas 
lidas exclusivamente pelo grupo vi
sado —  é que estas continnam ma
téria editorial que só interessava 
aos leitores enquanto executivos ou 
empresários e não enquanto parti
culares, consumidores de artigos de 
uso pessoal.

Os requisitos da campanha em 
termos de cobertura, freqüência, 
continuidade e contexto são deter
minados a partir de seus objetivos, 
expressos ao nível de metas quanti
tativas. Entretanto, quando tal 
quantificação não tiver sido reali
zada, a alternativa será fazer uma 
aproximação baseada na pondera- 
çao de todos os dados disponíveis.

De qualquer forma, a esse con
junto de requisitos corresponderão 
como resposta uma ou mais combi
nações de decisões de veiculação. 
Tendo o planejador todos os dados 
fatuais relacionados com os veícu
los e o mercado-alvo, as combina
ções alternativas poderão ser obti
das por métodos que vão desde a 
computação eletrônica até a sim
ples programação pela considera
ção e ponderação de fator por fa
tor, com correçoes sucessivas.

Além das variáveis básicas, ou
tras complementares ou corretivas 
são levadas em conta. A principal 
delas é a verba (os recursos dis-E cada banhista, um critico: nas praias, a propaganda pode sar poluidora.
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A propaganda 
ajuda você 

a viver melhor.
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Público

A imagem da publicidade tem sido objeto de preocupação por parte das 
agências, que justificam seu trabalho como um serviço de utilidade pública.

poníveis para a campanha). É pre
ciso também observar as atividades 
de propaganda da concorrência, 

ue muitas vezes ditam a escolha 
e determinado veículo, posição ou 

horário não coincidentes (ou, en
tão, propositalmente coincidentes). 
A superposição entre veículos, isto 
é, a medida em que as mesmas uni
dades destinatárias são atingidas 
pelas mesmas mensagens através 
de mais de um veículo, assim como 
os custos comparados (absoluto e 
relativo, custo por exposição ou 
contrato), também deve ser consi
derada.

O planejamento do conteúdo de 
um a campanha e o de sua veicula- 
ção são paralelos, influenciando-se 
a cada passo, tanto na fase estraté
gica como na tática. Certas deci
sões, como o formato de um anún
cio ou a duração de um comercial*, 
devem sempre basear-se em fatores 
pertinentes a ambas as áreas. E, 
como todo o programa é realizado 
por diversos especialistas, é muito 
importante que eles trabalhem inte
grados.

Em decorrência dessa mentali
dade de equipe, do progresso tecno
lógico e do crescente domínio des
sas técnicas, a publicidade atingiu 
—  sobretudo após a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) —

expressivos níveis qualitativos e 
quantitativos, em todo o mundo.

Também no Brasil de pós-guerra 
isso foi particularmente sensível, 
havendo —- em relação à renda na
cional — uma acentuada evolução 
do investimento publicitário.

Na década de 1950, a porcenta
gem do investimento publicitário 
chegava a oscilar entre 0 ,6 % e 
0 ,8 % da renda do país; já  os pri
meiros anos 1970 acusavam por
centagens em torno de 1,4% —  ou 
seja, inferiores apenas às medidas 
alcançadas nos Estados Unidos, 
Alemanha e Reino Unido. O inves
timento de publicidade alcançou 
em 1972 a cifra (estimada) de 3,5 
bilhões de cruzeiros —  cerca de 
600 milhões de dólares.

Houve também grande aumento 
no número de agências de publici
dade. Enauanto a revista Publici
dade & Negócios acusava, em seu 
anuário de 1961, um número de 
192 agências em todo o Brasil, em 
1976 o Sitral (Serviço de Im
prensa, TV e Rádio Ltda.) relacio
nava de 1 200 a 1 400 agências.

VEJA TAM BÉM : Agência de Pu
blicidade; Anúncio: Comercial; 
Mercadologia; Veículos; Vendas.

O público é uma forma elemen
tar de agrupamento cujos integran
tes reúnem-se em funçao de contro
vérsias sobre uma questão de 
interesse comum. A noção de “ pú
blico” é inseparável da  de “ opi
nião”, na política, e da de “gosto”, 
na estética.

Pelo debate aberto ao nível da 
opinião* pública, uma coletividade 
chega ao consenso sobre determi
nado assunto, expressando-se atra
vés de uma atividade política. A 
atuação dos cidadãos da polis 
grega orientava a tomada de deci
sões pelo governo ateniense; o con- 
sensus omnium  (acordo de todos) 
expressava a coesão em torno da fe 
cristã na Idade Média, e assim por 
diante. Como ensinava Maquia- 
vel*, a opinião pública é “ uma 
força que deve ser cortejada pelos 
políticos; é do povo que importa 
merecer o afeto, pois ele é o mais 
forte e o mais poderoso”. Para 
Gaston Berger a opinião caracteri
za-se por sua consciência, por
quanto exprime um juízo; por car
regar em si um a intenção de 
racionalidade, pois quer se justifi
car; e por ser um fenômeno social, 
na medida em que existe apenas em 
relação a determinado grupo, do 
qual é um modo de expressão.

Ao nível cultural, o público pode 
ser apenas um conjunto de popula
ção que assiste a um acontecimento 
ou consome certo produto, uma co
letividade heterogênea quanto a 
normas de comportamento, valores 
e posição social. A essa categoria 
pertence o público dos circos rom a
nos, das festas religiosas medievais,

dos torneios esportivos, das para
das militares, das festas* populares 
(do carnaval* por exemplo).

A existência, forma e ideologia 
de um espetáculo nem sempre de
penderam diretamente do gosto do 
público. Apresentava-se o que era 
consenso geral da comunidade ou 
o que os dirigentes julgavam inte
ressante transmitir, como no caso 
de uma solenidade produzida pe
los poderes públicos ou por insti
tuições religiosas.

Quantidade e qualidade

A idéia de públicos diversifica
dos cujas preferências devem ser le
vadas em conta na produção e difu
são dos bens culturais é 
relativamente moderna. Ela acom
panha o desenvolvimento de vários 
fatores que marcam a marcha 
rumo à sociedade capitalista de 
classes; expansão do comércio e in
dústria, êxodo rural, intensa urba-. 
nização, secularização, crescente 
importâcia de uma burguesia* au
tônoma em contraposiçao à antiga 
sociedade aristocrática, aumento 
das oportunidades de lazer* dessa 
burguesia, expansão da alfabetiza

r ã o  e gradativa incorporação das 
mulheres ao círculo de leitores.

A partir do século XVIII, as na
ções européias mais adiantadas as
sistiram à emergência de dois fenô
menos culturais complementares: a 
ampliação numérica e diversifica
ção qualitativa de um público leitor 
e o aparecimento da figura do ar
tista como um profissional que pro
cura vender suas obras num mer
cado cujas portas se abrem através 
do editor-empresário, substituto do 
mecenas aristocrático de outrora. 
Começa o declínio da produção 
cultural destinada ao consumo res
trito de uma elite cortesã que du
rante séculos tinha-se mantido

Público pode ser o grupo reunido por um acontecimento de seu interesse.
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como único cliénte (ao menos do 
que se convencionou chamar de 
“alta cultura”). Isso influenciou o 
próprio estilo* dessa cultura. O pú
blico literário francês do século 
XVII, que foi avaliado por Vol- 
taire* em 3 000 pessoas, constituía 
um círculo de aficionados com cri
térios rígidos de gosto e uma fór 
mula bem clara do que seria a “ boa 
literatura” . A emergência de um 
novo público leitor, formado por 
comerciantes, lojistas, escriturários 
e operários, iria determinar novos 
estilos e formas de leitura: o jornal, 
a revista e o folhetim. Eram os pri 
mórdios de um longo processo de 
nivelação cultural que culminaria 
na moderna cultura* de massas.

Na França, o número de assi
nantes de jornais cresceu de 70 000. 
em 1836, para 200 000, em 1846. 
A fim de falar ao maior número de 
pessoas possível, o jornal comuni
cava, num único exemplar, conteú
dos tão heterogêneos quanto o pú
blico a que se dirigia. Um dos 
princípios que se firmou desde os 
primeiros tempos da imprensa* po
pular foi o de oferecer matérias es-

Íieciais para cada membro da famí- 
ia. Ao crescente público feminino 

era destinada a publicação de nove
las de folhetim, como Os Mistérios 
de Paris (1842), de Eugène Sue*. 
Isso se transformou na maior atra
ção dos jornais do século X IX  e 
significou uma democratização 
sem precedentes da obra literária.

A arte ao alcance 
da burguesia

A sala de concertos significou 
para a música* o mesmo que a im
prensa para a literatura* e o salão 
de exposições* para as artes plásti 
cas. Até meados do século XVIII, 
a música era composta por enco
mendas de um príncipe, da Igreja 
ou do conselho da cidade e desti
nada a uma festa, a uma solenidade 
pública ou religiosa. Fora dessas 
ocasiões especiais, era raro ou
vir-se música. Foi quando surgiram 
as sociedades de concertos para 
atender a um público sobretudo 
burguês, críando-se assim um

mercado livre para a produção mu
sical (correspondente aos periódi
cos do mercado literário). Ao con
trário dos ouvintes das sessões 
musicais cortesãs, o público dos 
concertos pagava pelo espetáculo, 
reunia-se exclusivamente para des
frutar a música e, portanto, preci
sava ser constantemente satisfeito.

O público das artes plásticas 
era ainda mais reduzido que o de 
literatura e música, compondo-se 
basicamente de colecionadores (os 
aristocratas que protegiam osartis- 
tas). O aparecimento dos salões de 
arte abriu as portas para as pessoas 
que não podiam comprar quadros 
mas gostavam de vê-los.

Em 1725, o Mercure de France 
afirmava que já  se podia ver no sa
lão um enorme público de todas as 
classes e idades, que olhava, elo
giava ou censurava.

O público dos espetáculos tea
trais sofreu sua grande mudança 
com a Revolução Francesa*. Sol
dados e diversos tipos de trabalha
dores dão vida ao teatro popular de 
boulevard, prestigiando o vaude
ville e o melodrama, criações da 
época, e deixando vazios a Comé- 
die Française e o Odeon, baluartes 
do teatro clássico.

O teatro de boulevard e a novela 
de folhetim são apenas o início de 
um processo que atinge seu ápice 
com o cinema* e a televisão*. 
Desde o começo, o público da “sé
tim a arte” tomou a forma de uma 
massa heterogênea cujo único traço 
comum é nao pertencer —  en
quanto grupo* social —  a uma 
classe ou cultura. Essa massa só 
pode ser chamada de “ público”  na 
medida em que constitui um grupo 
que de alguma forma garante a 
continuidade da produção em certo 
campo da arte.

Teatro aristocrático das cortes, 
teatro burguês, ópera e opereta, re
vista musical, rádio, cinema e tele
visão são fases de uma evolução 
caracterizada pelo afã de captar 
círculos cada vez maiores de con
sumidores. Ao contrário do que 
acontecia na Grécia ou no Renasci
mento, o público passa a influir di
retamente na produção e no destino

Cada gênero de espetáculo define seu público. (Torneio de cavalaria.)

Com a difusão da ópera no século X V III. as produções musicais foram con
sumidas por grupos mais amplos, deixando o âmbito restrito das cortes.

Paradas militares e disputas esportivas reúnem massas relativamente heterogêneas que só encontram alguma unidade na preferência pelo espetáculo.
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da arte, pois ele agora é o cliente 
que paga e precisa ser satisfeito, 
custe o que custar.

Os mistérios do público

Uma sociedade de massa não su
bentende apenas um vasto público 
comum; implica também muitos 
estratos de público, de gostos e in
teresses diferentes. Como atingir o 
“grande público” ou públicos espe
cializados é um problema de mar- 
keting. Os produtores procuram 
atender a certa demanda de bens 
culturais e, ao __ mesmo tempo, 
apóiam-se na ação persuasiva da 
publicidade para vender seus novos 
produtos. Mas sempre permanecem 
interrogações; por que o público 
consagra um espetáculo, mantém 
um filme em cartaz durante meses, 
garante audiência para determi 
nado programa de televisão, trans
forma um livro em best seller? As 
respostas dos teóricos da cultura de 
massa não são definitivas. Para al 
guns, o público quer apenas se di
vertir (intenção lúdica). Outros per 
cebem uma intenção catártica: o 
público quer se “ purgar” diante de 
uma obra que o envolve e solicita 
violentamente suas emoções repri 
midas e embotadas no cotidiano, 
provocando ao final uma liberação. 
Uma terceira posição afirma que o 
espectador ou leitor busca sim
plesmente escapar de seus proble
mas cotidianos e de seus conflitos. 
Em oposição, certos teóricos acre
ditam que o público deseja que a 
obra de arte fale de emoções e pro
blemas de sua vida real, possibili
tando que ele participe da obra e 
compreenda melhor sua realidade. 
E ha, ainda, os que defendem a va
lidade conjunta dessas quatro teo 
rias, pois o público manifesta di
ferentes intenções em ocasiões 
distintas.

Segundo alguns teóricos, existe 
um público para fotonovelas e ou
tro para os romances de Proust*, 
por exemplo, por uma simples 
questão de gosto, de preferência. 
Outros vêem nisso um problema 
político, de falta de oportunidades 
educacionais, pouco tempo livre 
para a fruição artística e imposição 
de determinados produtos pela in
dústria cultural.

Por outro lado, a própria distin
ção entre um e outro público pres 
supõe uma divisão da cultura por 
níveis, o que é contestado pelo teó
rico italiano Umberto Ecco. Ele 
observa que certas manifestações 
culturais consideradas “ baixas’ ou 
“médias” —  como as histórias em 
quadrinhos* ou o romance poli
cial* —  são apreciadas por repre
sentantes dos valores “ superiores” 
da cultura. Com efeito, muitos pro
dutos destinados ao “grande pú 
blico”, à “ massa” , podem apresen
tar um caráter de originalidade 
capaz de superar os limites impos
tos a seu circuito de produção e 
consumo, passando a ser prestigia
dos por um público “alto ’, isto é, 
pela elite intelectual. E o caso dos 
Peanuts, de Charles Schulz, ou do 
jazz* de Nova Orleans.

Um apreciador de Bach* pode 
ser, ao mesmo tempo, um consumi
dor de Carlos Gardel*. Mas o in
verso quase nunca é verdade: são 
poucas as manifestações “ superio-

No âmbito político, a noção de público está relacionada a opiniões expressas pelos diversos grupos sociais.

E, no campo das artes, ela é determinada sobretudo em função do gosto.

res” de cultura que rompem o cír
culo dos iniciados e invadem o con
sumo da massa. Muitos artistas 
têm se preocupado com isso e ten
tam romper seu isolamento em re
lação às massas.

A possível manipulação

O público pode ser levado a con
sumir determinado produto após 
receber injeções maciças de publi
cidade. Assim se vendem sabone
tes, roupas, filmes, livros e até 
mesmo idéias. Mas o consumidor 
muitas vezes se “rebela” contra 
essa exploração comercial, não 
aceitando certos produtos alta
mente promovidos pela propa
ganda. E o caso de muitos filmes 
que se transformam em grandiosos 
fracassos; de novos estilos de 
dança que foram ignorados, como 
o madson (que deveria ter substi
tuído o twist nas festas da juven
tude ocidental); ou ainda de tentati
vas fracassadas de ressuscitar 
ídolos artisticamente ultrapassa
dos. Isso decorre, em grande parte, 
da transitoriedade das formas artís
ticas, sobretudo das “ impostas” : 
seu estilo, seus temas ou o modo de 
tratá-los saem de moda. Por outro 
lado, esse mesmo público pode 
causar grandes surpresas presti
giando produtos que não tenham 
recebido tratamento especial da pu
blicidade.

Assim, nem sempre é possível fi
xar protótipos estáveis. O público 
aplaude ou repudia, influenciando 
o processo artístico. Isso é válido 
tanto para a multidão heterogênea 
que assiste à tevê, determinando 
mudanças na programação, como 
para os selecionados freqüentado
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Certo público de cinema é atraído pelo tipo de filme; outro, pelos atores.

res de um cine-clube ou para uma 
faixa etária de consumidores. Os 
jovens, por exemplo, estão sempre 
pressionando mudanças no mer
cado de roupas, discos e livros.

Nem por isso o problema de pro
duzir bens culturais transforma-se 
em quebra-cabeça insolúvel ou em 
loteria. É possível elaborar-se um 
produto que, de acordo com certas 
características predeterminadas, 
consiga sucesso. E o caso do musi
cal* norte-americano, que deu ori
gem aos “doutores em peças”, que 
costumavam rechear qualquer his
tória banal, com amor, humor e en
trechos musicais, tendo como pano 
de fundo cenários feéricos e belas 
dançarinas — e fabricavam gran
des exitos. Descoberta a receita do 
sucesso, os produtores procuram 
explorar o filao até o fim. E o que 
aconteceu com a “chanchada” bra
sileira, o filme de espionagem ou o 
western* italiano.

A arte de vender um filme

A indústria cinematográfica, 
desde o início, preocupou-se em 
criar elementos que dessem valor 
de troca aos filmes, garantindo que 
o espectador comprasse o ingresso 
antes de saber precisamente a que 
iria assistir. Foi o grande astro ou 
a estrela sensual que possibilitaram 
essa garantia. O magnata do ci
nema Adolph Zukor dizia: “ Nós 
construímos toda a indústria cine
matográfica sobre a vedeta” . O 
starsystem  ainda é capaz de levar 
espectadores ao cinema, mas não é 
mais garantia indiscutível de su
cesso. Hoje o público de filmes é 
mais fragmentado e seletivo, cada 
grupo prestigiando diferentes tipos. 
E o chamado “gênero cinematográ
fico” — western, policial, rom ân
tico, de vanguarda — , que atrai seu 
público específico.

Além disso, um elemento de su
cesso em determinado veículo pode 
constituir valor de troca para ou
tros meios de comunicação de 
massa: a modelo de fotonovela

pode conseguir uma oportunidade 
na televisão; a vedeta de televisão 
é lançada no cinema; o cantor de 
sucesso torna-se ator de telenovela^ 
a trilha sonora da  novela de tevê é 
promovida em disco; um romance 
best seller é adaptado para tela, etc. 
E o caso de O Chefao, de Mario 
Puzo, que vendeu milhões de exem-

Íilares no mundo inteiro, foi trans- 
ormado em filme com êxito estron

doso de público e deu origem a 
uma série de congêneres sobre a 
Máfia, no cinema, na literatura e 
na televisão. A exploração do tema 
prossegue até que o público se 
canse ou consagre outro tipo de 
produto.

O público: um e muitos

Um aspecto essencial do mundo 
moderno é a derrubada das barrei
ras geográficas pelos meios de co
municação de massa. Hoje, por 
exemplo, o público de um pro
grama de televisão pode estar em 
vários continentes; um livro pode 
ser lido por grande parte da huma
nidade; um filme, render em deze
nas de moedas diferentes para os 
cofres de algumas companhias.

Por outro lado, a incorporação 
das grandes massas à sociedade 
cria uma sede contínua de expe
riências diversificadas. A indústria 
cultural procura atender a essa de
m anda aumentando e diversifi
cando a produção de bens cultu
rais. Assim, surgem as revistas 
especializadas, os cinemas de arte, 
a televisão educativa, os fascículos. 
Os produtos multiplicam-se procu
rando explorar faixas do mercado 
ainda não atingidas e oferecendo 
sempre novas alternativas para um 
mesmo público.

VEJA TAM BÉM : Comunicação; 
Cultura de Massa; Exposição; 
Moda; Obsolescência; Opinião Pú
blica; Platéia; Publicidade e Propa
ganda. Resistindo às influências externas, os pueblos preservam sua cultura.

cidades indígenas do norte do Mé
xico, exibindo uma impressionante 
arquitetura de pedra.

Eram de dois tipos e parecem ter 
sido construídas pela mesma cul
tura em um único período: habita
ções cavadas nos rochedos escar
pados a centenas de metros de 
altura e cidades de plano semicir
cular nos vales. Devem ter sido pla
nejadas para servir de fortificaçoes, 
e, ainda hoje, as ruínas desses con
juntos provocam admiração por 
sua beleza e pela técnica que evi
denciam.

Quando os espanhóis chegaram 
à América, os pueblos já  tinham 
abandonado essas cidades e se ins
talado ao longo do Rio Grande, em 
aldeias que ainda ocupam. São um 
povo de agricultores e conhecem 
técnicas de irrigação. Atualmente, 
contudo, as condições de suas al
deias não são favoráveis a essa ati
vidade, pois suas terras — cada 
vez mais reduzidas —  estão cansa
das e secas.

As aldeias são independentes, 
abrigando populações que variam 
de 500 a 4 000 habitantes. Existe 
comunicação entre elas e a fusão 
parece ter sido freqüente.

A vida cerimonial dos pueblos 
tem grande importância: nenhum 
campo de atividade sobrepuja o ri
tual dos cultos aos deuses mascara
dos, aos ídolos que os representam, 
aos animais que simbolizam seres 
com poder de curar doenças, ao 
Sol, à guerra, à morte, etc.

Cada uma dessas atividades ri
tuais supõe um corpo de sacerdotes 
e uma complexa organização en
carregada de promovê-la (socieda-

Pueblos

“ Pueblo” é a designação gené
rica atribuída a um grupo de índios 
que vive no sudoeste dos Estados 
Unidos e às cidades construídas 
por eles. Esse povo tem um longo 
passado conhecido, mas as diferen
ças de língua e costumes tornam 
difícil, atualmente, falar deles em 
conjunto.

A literatura etnográfica refere-se 
aos pueblos ocidentais e aos pue
blos do Rio Grande. Hopi*, Zuni 
e Acoma são considerados pueblos 
ocidentais, embora a população de 
Acoma faça parte ao grupo ke- 
reano. Os pueblos que vivem perto 
do Rio Grande foram agrupados 
em duas grandes divisões, de 
acordo com a filiação lingüística: 
os tancanos, com línguas tiwa (em 
Tao e Isleta), tewa, towa (em Je- 
mez) e outras, extintas; e os kerea- 
nos, de Acoma, Zia e Saguna.

Os pueblos preservaram suas 
tradições, resistindo às influências 
de outros povos indígenas —  inclu
sive os cesteiros, os primeiros habi
tantes do deserto —  e do conquis
tador espanhol.

Dificilmente será possível expli
car por que, em sua fase de expan
são, nos séculos XII e X III, os pue
blos construíram suas magníficas 
cidades de pedra nas hostis e áridas 
mesetas do sudoeste americano. 
Foi longe dos trigais e das fontes 
de água que surgiram as maiores
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des dedicadas ao culto, que têm seu 
ponto de reunião em câmaras sub
terrâneas — as kivas). Pertencer a 
uma dessas organizações é funda
mental para todo homem, na cul
tura pueblo, e sua participação é 
decidida ao nascer, quando lhe atri
buem um padrinho (o marido da 
primeira mulher a tocá-lo: quando 
crescer, a criança fará parte da 
mesma kiva  que seu padrinho. As 
mulheres não são excluídas por ne
nhum tabu, mas poucas são inicia
das nos cultos.

O homem dividido

Não é o parentesco* que deter
mina a participação social, mas as 
famílias matrilineares têm grande 
importância cerimonial, traduzida 
no cuidado com seus fetiches sa
grados. As mulheres de uma famí
lia pertencem a casa e sua produ
ção agrícola. Elas nunca abando
nam sua casa: os maridos é 
que são estranhos ao grupo e que 
devem lealdade ao grupo domés
tico de sua mãe e irmãs. Os casa
mentos se desfazem muito facil
mente e quase sempre por iniciativa 
da mulher —  que simplesmente co
loca na porta uma trouxa com os 
pertences do marido. Ao chegar, 
percebendo o pacote, o marido vai 
para a casa de suas irmãs, onde 
fica até que se case outra vez. En
quanto casado, o homem trabalha 
para a unidade doméstica de sua 
esposa, mas seus bens realmente 
preciosos — fetiches e máscaras 
sagradas —  são guardados em 
casa de sua mãe. Isso mostra o du
plo compromisso que mantêm os 
homens adultos dos pueblos: traba
lham para a família das esposas e 
ao mesmo tempo são os responsá
veis por sua casa de origem, por 
cuja tradição devem zelar.

Deuses da dança 
e do mistério

Nas kivas, que são geralmente 
em número de seis (correspon
dendo aos pontos cardeais acresci
dos das posições abaixo e acima), 
os homens participam de outro 
conjunto de relações cerimoniais e 
encarregam-se dos rituais de dan
ças aos deuses mascarados.

Esses deuses, assim como os feti
ches que os representam, cha
mam-se katchina. São seres sobre
naturais que moram em uma lago 
longínquo, no deserto, onde estao 
sempre dançando. Colocar a más
cara de um deles e dançar significa 
personificar esse espírito, dar-lhe 
forma humana e realizar seu maior 
prazer: a dança. E também uma 
honra c]ue eleva o homem a uma 
condição quase divina. Os sacerdo
tes katchina — os chefes do mundo 
sobrenatural —  são uma espécie de 
santos. Também os mortos podem 
voltar sob a forma de katchina.

Em torno dos objetos rituais e do 
desenrolar dos cerimoniais de culto 
aos katchina existe grande segredo. 
Tudo se passa como se os mascara
dos que dançan não fossem ho
mens. As crianças acreditam que 
os katchina que dançam na vila são 
realmente sobrenaturais. Um pri
meiro rito de iniciação ocorre 
quando os meninos ainda são 
muito pequenos (cinco ou seis O elemento religioso permeia todas as atividades sociais; vários objetos são revestidos de poderes mágicos.

Nos séculos X II e X III, construírem cidades de pedra, nos áridos planaltos do sudoeste norte-americano.
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anos): os katchina chamados “de 
alarma” — os deuses primitivos — 
vêm espancá los. As crianças fi
cam muito assustadas e cjuanto 
mais chorarem melhor se tera cum
prido o ritual. Na adolescência será 
feita a iniciação completa, com a 
revelação do segredo dos katchina. 
Ao saber que são seus parentes e 
conhecidos que usam as máscaras 
para representar os espíritos, os ra
pazes são considerados adultos e 
portanto guardiães dos segredos ce
rimoniais, cuja revelação seria cas
tigada violentamente —  o mito que 
é contado ao final da iniciação re
fere-se a um menino que tendo re 
velado o segredo foi morto pelos 
deuses mascarados. Após o relato 
do mito, os iniciandos e seus padri
nhos são espancados, num ritual de 
purificação.

O culto dos sacerdotes katchina 
é bastante diferente. Suas máscaras 
são permanentes e cuidadas sempre 
pelas mesmas famílias, como um 
privilégio. Nesse culto não há 
dança, mas cerimônias que aten
dem a um calendário ritual, reu 
nindo todo o povo para cultos fun
damentais, como o da fertilidade, 
cuja forma mais comum é o culto 
da chuva, de grande relevância.

Outro tipo ae sociedade religiosa 
são as que têm por finalidade a 
cura. Os grupos “médicos” usam 
disfarces que os aproximam do 
urso, animal que teria a força su
prema de curar. Essas sociedades 
cultivam muitos conhecimentos eso
téricos e poderes mágicos, que são 
aprendidos pouco a pouco, durante 
toda a vida, uma vez que, ao per 
tencer a elas, os homens colo- 
cam-se como aprendizes dos mais 
informados e de maior êxito como 
curandeiros. Nessas associações 
estão também agrupados os cultos 
da caça e da guerra.

Equilíbrio: a receita

A administração das aldeias é 
feita por um conselho onde estão 
representadas as associações e cujo

fioder é sancionado por motivos re- 
igiosos. O supremo sacerdote é o 

responsável pela proteção espiri
tual do povo e, apesar de fazer 
parte do conselho, não tem direito 
a voto. Entretanto, é ele quem esco
lhe o chefe da aldeia, que será auxi
liado pelos líderes da associação de 
guerreiros.

A religião permeia todos os 
níveis de organização, coorde
nando os problemas do grupo em 
relação à natureza, ao sobrenatural 
e à administração das cidades. De 
acordo com a visão cosmológica, 
os movimentos do Sol, a chuva, as 
plantações e a reprodução dos ani
mais e dos seres humanos depen
dem em grande parte de uma parti
cipação adequada do homem no 
desempenho da lei cósmica que se
ria harmoniosa.

Esse ideal de equilíbrio reflete-se 
em todas as instituições e em todos 
os costumes e ganha uma expres 
são estética através da arte pueblo, 
onde predominam o equilíbrio e o 
ritmo.

VEJA TAM BÉM : Antropologia;
Hopi; Primitivos, Povos.

Pugilismo

Alguns historiadores atribuem 
aos etruscos a criação do pugilato. 
Mas o primeiro registro sobre uma 
dessas lutas com os punhos ocor
reu na Grécia, em 6 8 8  a.C. quando 
Onomasto de Esmirna foi decla
rado campeão de pugilismo dos 
X X X III Jogos Olímpicos.

Os primeiros pugilistas lutavam 
com os punhos cobertos de tiras de 
couro cru, chamadas “cestos”. Es
tes eram revestidos com bolinhas 
de ferro ou chumbo (depois substi 
tuídas por cravos pontiagudos),

fiara proteger o lutador de possíveis 
raturas e para provocar ferimentos 

no adversario.
Durante algum tempo foi usado 

um capacete de pêlo de cachorro, 
chamado “anfotis”, que cobria as 
têmporas e as orelhas.

No decorrer dos Jogos Olímpi
cos, o pugilismo foi transformado 
numa luta mortífera chamada 
“pancrácio”. As regras desse es
porte popular permitiam socos, 
derrubamentos e até mesmo torce
dura dos pés e das mãos. O mais 
famoso lutador de pancrácio foi 
Teógenes de Tasos, aclamado por 
multidões e dono do invejável car 
tel de mais de mil lutas sem uma 
única derrota.

A prática do bárbaro esporte se
ria proibida em Bizâncio pelo Im
perador Teodósio.

A s regras e os 
primeiros campeões

Combates a punhos nus eram 
comuns na Inglaterra dos fins do 
século XVII, onde foi proclamado, 
em 1719, o primeiro campeão de 
todos os pesos: James Figg. Na 
época, as lutas eram sangrentas e 
nao havia regras fixas.

Os primeiros legisladores do 
boxe reuniram-se, em 1 0  de agosto

de 1743, na casa do professor Jack 
Broughton. Formado por interessa
dos nesse esporte, o grupo estabele
ceu sete normas fundamentais, en
tre as quais as mais importantes 
eram as seguintes: o árbitro tem 
autoridade absoluta; o lutador 
caído no chão não pode ser gol
peado; a luta não tem vencedor se 
nenhum dos boxeadores permane
cer caído no chão durante certo 
tempo.

No dia 10 de dezembro de 1810, 
América e Europa, representadas 
por Estados Unidos (onde o esporte 
conseguira muitos adeptos) e Ingla
terra, enfrentaram-se pela primeira 
vez sobre um tablado: Tom Cribb, 
inglês, derrotou o negro Tom Moli- 
neaux, em quarenta assaltos.

A luta que deu início à idade 
adulta do boxe, acatando regras su
geridas pelo jornalista inglês 
Chamberlain (endossadas pelo 
marquês de Queensberry), aconte
ceu nos Estados Unidos.

Calçando luvas de 4 onças, de 
frontaram-se James Jim Corbett e

Em cima. Joe Louis (enfrentando Max Shmeling) e Primo Camera. Embaixo, dois dos campeões de todos os 
pesos: Frazier e Cassius Clay (Muhammad Ali. À esquerda, o primeiro derrota Ali: à direita, a vitória é deste.
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John Lawrence Sullivan no Olym- 
pia Glub de Nova Orleans, no dia 
7 de setembro de 1892.

Dessa luta em diante, ficou esta
belecido o tempo de duração de um 
round (três minutos) e o modo pelo 
qual as lutas terminam —  o no
caute, caracterizado pela impossi
bilidade de um dos contendores 
prosseguir lutando, dez segundos 
após sua queda.

Essas regras continuam sendo 
válidas, com a diferença de que o 
número de rounds é fixado antes do 
início da luta.

O primeiro campeão mundial 
dos pesos pesados foi James Jim 
Corbett. Depois dele Robert Fitz 
simmons, James Jeffries (campeão 
de 1899 a 1905) e, entre muitos ou
tros lutadores, Tommy Burns, Jack 
Johnson, Jack Dempsey, Gene 
Tunney, Max Schmeling, Primo 
Carnera, Joe Louis, Ezzard C har
les, Rocky Marciano (invicto no 
boxe com 49 vitórias em 49 lutas 
como profissional), Floyd Patter- 
son, Sony Liston, Cassius Clay 
(Muhammad Ali), Joe Frazier e 
George Foreman.

Em 1859, Charles Lynch ga 
nhou o título de campeão mundial 
dos pesos-galo. Jack McAuliffe foi 
o primeiro campeão dos pesos le 
ves, em 1887, e em 1888 Paddy 
Dufty ficou com o título dos pesos- 
welter.

Os limites de peso dos lutadores 
são os seguintes: categoria mosca. 
50,820 kg (112 libras); galo. 
53,525 kg (118 libras); pena. 
57,152 kg (126 libras); leve-junior. 
58,964 kg (130 libras); leve, 61,237 
kg (135 libras); welter-júnior. 
63,500 kg (140 libras); super-welter 
(ou médio-ligeiro) 69,850 kg (154 
libras); médio, 72,574 kg (160 li
bras); meio-pesado, 79,378 kg (175 
libras); pesado, além de 79,378 kg 
(175 libras), sem limite.

Os dez resultados

De acordo com a legislação, a 
luta é dividida em rounds (assaltos) 
de três minutos, com um minuto de 
descanso entre um round e outro. 
Ela pode terminar no fim dos 
rounds pré-fixados (três — para os 
amadores — quatro, seis, oito, 
doze ou quinze — para os profis
sionais) com os contendores em pé. 
Nesse caso, a decisão cabe aos ju 
rados (três, em geral) ou ao juiz e 
aos membros do júri, em conjunto.

Um combate pugilístico normal 
pode ter dez desfechos diferentes: 
vitória por não comparecimento do 
adversário; vitória por nocaute (o 
adversário, caído, não se levanta 
durante uma contagem de dez se
gundos levada a efeito pelo árbi
tro); vitória por desistência; vitória 
por arremesso da toalha (o técnico 
e quem toma a iniciativa, ao cons
tatar a inferioridade de seu pugi
lista); vitória por nocaute técnico 
(o juiz determina o fim da luta, 
diante de clamorosa inferioridade 
técnica de um pugilista em relação 
ao adversário); vitória por interrup
ção do combate devido a ferimento 
do adversário; vitória por desclas
sificação (no caso de haver conduta 
incorreta ou falta de combativi
dade); vitória por pontos; empate; 
e no contest (combate anulado).

A anulação ocorre nos seguintes

Eder Jofre, primeiro• campeão brasileiro, perdeu o título dos galos para o 
japonês Harada (em cima) e ganhou o dos penas derrotando José Legrá.

As Olimpíadas preservam o esporte da luta livre, que foi deformado por es
petáculos profissionais. (Luta na categoria de 48 quilos, em Munique.)

casos: quando o árbitro desclassi
fica os dois pugilistas; quando o 
juiz ou o comissário da luta vê-se 
obrigado a suspender o combate 
devido a força maior; quando um 
dos pugilistas encontra-se impossi
bilitado de prosseguir lutando por 
defeito de construção ou montagem 
do ringue; quando ocorre nocaute 
duplo; e quando os pugilistas se 
acham muito feridos.

No decorrer do combate, os ju 
rados (e o juiz) atribuem valores

em forma de pontos aos dois luta
dores, levando em conta a inicia
tiva de combate, a eficiência dos 
golpes, a postura técnica, seja ata
cando ou defendendo; ao mesmo 
tempo anotam as faltas cometidas, 
que significa pontos negativos no 
cômputo final.

Boxe brasileiro

A primeira notícia sobre o boxe 
chegou ao Brasil em 1913. Mas os

boxeadores de certa fama surgiram 
em 1922: Benedito dos Santos e 
Adriano Delaunay, em São 
Paulo; Goes Netto e Rodrigues Al
ves, no Rio de Janeiro.

A época de ouro começou em 
1926, quando a família Zumbano, 
representada pelos irmãos Higino, 
Valdemar, Antônio, Erasmo, Ri
cardo e Ralph, dedicou-se ao boxe, 
passando a ser considerada a maior 
dinastia do pugilismo mundial.

Em 1928 formaram-se as comis
sões municipais de esporte com o 
fim de organizar o pugilismo brasi
leiro, que até 1960 passou por fases 
boas e más.

Nesse mesmo ano, Eder, o mais 
famoso dos Jofre e dos Zumbano, 
ganhou o primeiro título mundial 
de boxe para o Brasil. Ele nocau 
teou o mexicano Eloy Sánchez em 
Los Angeles e foi considerado du
rante um período de cinco anos o 
peso-galo mais perfeito de todas as 
epocas. Em 1965, perdeu o título 
para o japonês Masahiko Harada, 
em Nagoya (Japão), e no ano se
guinte, depois de derrotado nova
mente na revanche, resolveu aban
donar o boxe.

Decidiu retornar aos ringues em 
1969, dessa vez na categoria dos 
pesos-pena, imediatamente supe
rior à dos pesos-galo.

No dia 5 de maio de 1973, con
quistou o segundo título mundial 
para o Brasil numa luta com o cu- 
bano-espanhol José Legrá, em 
Brasília.

Posteriormente, perdeu o titulo 
por não lutar na data prevista. Eder
— que não fora derrotado —  vol
tou a treinar.

Outros brasileiros tentaram um 
título mundial: José Severino, João 
Henrique, Raimundo Dias e Mi
guel de Oliveira. Este foi o segundo 
brasileiro a conquistá-lo, ao derro
tar por pontos o espanhol Roberto 
Duran, em Mônaco (1975).

Luta livre e 
greco-romana

De certa forma, a luta livre e a 
greco-romana estão aparentadas ao 
boxe. Os lutadores também são di
vididos em categorias de acordo 
com seu peso. A primeira permite 
golpes (menos os desleais) em todo 
o corpo, menos no pescoço. N a se
gunda, são proibidos socos, ponta
pés, saltos e golpes dados abaixo 
da cintura.

A luta livre pofissional, deforma
ção da verdadeira luta livre, surgiu 
nos Estados Unidos e hoje tem pú
blico certo também em alguns paí
ses de América Latina.

Esse gênero de luta não é exata
mente um esporte, mas um espetá
culo: os golpes, as atitudes e até o 
desfecho do combate são previa
mente acertados, com o objetivo de 
atender às exigências da platéia.

Alguns ex-campeões mundiais 
de pugilismo concordaram em par
ticipar de lutas do tipo vale-tudo 
depois de abandonar o esporte ,que 
os havia tornado famosos. É o 
caso, por exemplo, do italiano 
Primo Carnera.

VEJA TAM BÉM : Esportes; Lutas 
Orientais; Olímpicos, Jogos.
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Para captar os pulsares, tornam-se necessários grandes radiotelescópios. como os do Observatório de Arecibo.

Pulsar

Em 1967 e 1968, radiastrôno- 
mos do Observatório de Cam- 
bridge (Inglaterra) descobriram 
uma fonte emissora de rádio, pro
veniente do espaço, a que deram o 
nome de pulsar pulsating star (de 
“estrela pulsante”). Em seguida, 
várias estações —  Green Bank 
(Maryland), Goldstone e Owens 
Valley (Califórnia), Arecibo 
(Puerto Rico), Parkes (Austrália)
— passaram a captar fontes que 
emitem brevíssimos impulsos (50 
milissegundos), a intervalos cons
tantes e muito bem definidos, pró
ximos de 1 segundo.

Até 1972, haviam sido descober
tas mais de cinqüenta dessas fon
tes, cujos períodos variam entre 
0,30 e 4 segundos, observadas em 
freqüências desde 40 MHz a 5 000 
MHz. A forma do impulso é sem
pre muito inconstante e a intensi
dade muda bastante com o tempo 
e com a freqüência.

Alguns objetos (emissores) reve
lam extensão da ordem de 50 milis
segundos (medida referente ao diâ
metro aparente), admitindo-se 
existir uma estrutura ainda mais 
fina, com período bem curto (da or
dem de 0 , 2  milissegundo).

Os pulsares são de pequenas di
mensões: os sinais recebidos têm 
uma largura de aproximadamente 
1 0  milissegundos e nesse intervalo

de tempo a luz percorre 3000 km. 
Isso corresponde ao tamanho de 
um planeta* ou de uma estrela* 
com grande densidade —  como 
uma anã branca — , ou ainda de 
uma misteriosa estrela de nêutrons.

Repartição no espaço

O pequeno número de fontes 
cuidadosamente estudadas não per
mite ainda deduzir resultados fi
nais. Supõe-se que estejam situadas 
(ou mesmo concentradas) ao longo 
do plano galático.

Em uma das hipóteses, o pulsar 
é admitido como uma estrela de 
nêutrons. Diversos fatores favore
cem essa suposição. Um deles ex
clui a possibilidade de serem plane
tas (ou objetos de pequenas 
dimensões e radiação reduzida), 
por se encontrarem a distâncias 
muito grandes. Por outro lado, o 
período do sinal — atribuído a um 
movimento de rotação ou mesmo a 
uma oscilação — é curto demais 
para corresponder a uma estrela do 
tipo anã branca.

A confirmação desses fatos faz 
com que se considere as “estrelas 
de nêutrons” (cuja existência já  
fora prevista pelos teóricos) a 
causa dos fenômenos registrados. 
Supondo-se que no fim de sua vida 
cósmica uma . estrela se contrai, 
atingindo um máximo de densi
dade, há duas possibilidades: tor- 
nar-se uma anã branca ou explodir.

Numa explosão, o que subsiste 
pode passar a representar um es
tado de densidade ainda mais pro
nunciado. Os físicos teóricos con

seguem construir modelos estelares 
em que essa densidade é altamente 
pronunciada, chegando a ultrapas
sar 1 0 0  bilhões de gramas por 
centímetro cúbico.

Já não existe, a essa altura, qual 
quer espaço entre a matéria, isto é, 
entre seus elementos constituintes. 
Assim, o gás que a forma é com
posto essencialmente de nêutrons, 
resultando uma “estrela de nêu
trons”.

Com a possibilidade de explosão 
e conseqüente formação dessa es- 
trelá no centro de uma nebulosa* 
em expansão —  onde geralmente 
ocorrem — , é possível que os re
manescentes de supernovas existen
tes sejam também pulsares. Diante 
dessa probabilidade, os astrônomos 
procuraram localizá-los nos restos 
mais próximos de supernovas co
nhecidas, como nas Velas (da cons
telação do Navio) e no Caranguejo. 
Em ambas foram encontrados dois 
objetos com períodos de oscilação 
menores: por exemplo 33 milisse
gundos no Caranguejo de número 
N P 0532 e 82 milissegundos nas 
Velas PSR0833.

Há indícios, contudo, de que os 
pulsares estejam exclusivamente 
associados aos locais onde se en
contram as supernovas.

Identificação óptica

Através de estudos efetuados em 
dois observatórios, demonstrou-se, 
em janeiro de 1969, que o pulsar da 
nebulosa do Caranguejo, reconhe
cida como a estrela de Baade, apre
sentava o mesmo fenômeno de pul

sação já  verificado com o rádio. 
Em 1942, essa estrela fora indicada 
por Baade e Minkowski òomo a 
responsável pela explosão de uma 
supernova. Pela análise do espectro 
concluiu-se que sua temperatura é 
bastante elevada, sem qualquer raia 
de características particulares.

Em termos ópticos, a pulsação 
verificada tem a mesma freqüência 
e curva luminosa que a examinada 
no rádio. Segundo os cálculos, a 

uantidade de energia emitida no 
omínio óptico é cerca de 1 0  0 0 0  

vezes superior àquela emitida no 
rádio. Portanto, um impulso do ob
jeto equivale à energia enviada pelo 
Sol em cada segundo.

Esquematicamente, dois mode
los de pulsares são possíveis: em 
um o período é associado a um mo
vimento de pulsação; no outro, à 
rotação. No primeiro, somente a 
presença de oscilações não radiais 
na estrela que se deforma —  to
mando aspecto alongado ou acha
tado — e que poderia explicar o 
domínio de períodos obtidos.

No modelo de rotação, a impul
são é devida ao chamado “efeito de 
farol” e a uma eventual variação 
do campo magnético, cujo eixo es
taria inclinado sobre o eixo de rota
ção. A presença de magnetismo é 
determinada pelo efeito Zeeman 
(que consiste na separação das li
nhas espectrais quando átomos ir
radiam em campos magnéticos).

Esses tipos de pulsares se presta
riam para fabricar a radiação de 
rádio pela propagação de uma 
onda de choque na atmosfera da es
trela, fenômeno observado nos so
bressaltos solares.

Distância dos pulsares

As pesquisas permitiram deter
minar a distância de tais objetos 
por dois métodos indiretos. Um de
les pela dispersão do impulso (no 
momento da chegada) em função 
da freqüência do sinal. Sabe-se que 
as nuvens de matéria interestelar 
são parcialmente ionizadas, con
tendo elétrons livres que atrasam as 
ondas de rádio. Esse atraso é tanto 
maior quanto mais fraca a freqüên
cia. Assim, altas freqüências che
gam antes das baixas. Ele depende 
também do número de elétrons li
vres por cm 3  (ne). Admitindo-se 
ser n e =  0 , 1  cm-3 , obtém-se uma 
distância equivalente a 1 0 0  parsecs 
(aproximadamente 3,26 anos-luz). 
Entretanto, esse valor para n c é 
tido como muito fraco, já  que daria 
uma distância média para os pulsa 
res em torno de 1 0 0 0  parsecs, e 
isso pode ser confirmado por outro 
método.

Este consiste em medir a absor
ção do sinal do pulsar pelo hidro
gênio neutro dos braços da galáxia. 
O hidrogênio neutro é suscetível de 
absorver e de emitir radiação ele
tromagnética de um comprimento 
de onda da ordem de 2 1  cm, so
frendo uma transição de estrutura 
conhecida como “hiperfina” . As 
nuvens constituídas de matéria in
terestelar emitem precisamente essa 
radiação.

Ocorrendo grande quantidade de 
hidrogênio no plano galático, deve
ria haver capacidade do meio que, 
todavia, é animado de uma rotação 
diferencial. Isso ocasiona a existên-
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Nebulosa do Caranguejo: centro onde ocorrem contínuas emissões de rádio.

cia, em determinados planos, de ve
locidades distintas para diferentes 
nuvens de matéria interestelar, apa
recendo ainda os deslocamentos do 
efeito Doppler* por sinais também 
diferentes.

Nota-se que uma nuvem não 
pode absorver a irradiação emitida 
por outra, causando uma transpa
rência do filano galático para a raia 
de 21 centímetros. Os deslocamen
tos do efeito Doppler possibilitam 
o estudo dos perfis da raia em di
versas direções, o que torna possí
vel conhecer a repartição do hidro
gênio no mesmo plano.

Dessa forma, se certo objeto 
emite um sinal sobre um intervalo 
de freqüência cobrindo o domínio 
da raia de 21 cm, o sinal é absor
vido pelas diferentes nuvens que se 
encontrarem entre o objeto e o Sol 
em freqüências correspondentes.

No pulsar C P0328, situado no 
plano galático, observou-se a ab
sorção do sinal nas proximidades 
de 21 cm. Constatou-se, assim, que 
a região relativa ao braço de Orion 
absorvia o sinal do pulsar, o 
mesmo não acontecendo com a 
correspondente ao braço de Perseu. 
Dessa disparidade obteve-se a dis
tância resultante na ordem de 800 
parsecs.

Natureza física

Apenas dois pulsares foram 
identificados a objetos já  conheci
dos. Além de serem os restos de su
pernovas, têm os períodos mais 
curtos, o que indica que são os 
mais jovens entre todos. A procura

de pulsares em outros restos conhe
cidos de supernovas mostrou-se to
talmente infrutífera.

A densidade deles no espaço 
pode ser estimada segundo a me
dida da dispersão das fontes mais 
próximas. Supondo-se que a densi
dade do plasma* de que são consti
tuídos seja de 0,03 elétron por 
centímetro cúbico, a densidade dos 
pulsares é igual a 5 .10  8 por parsec 
ao cubo, o que a torna comparável 
à densidade das estrelas do tipo O 
(quentes e luminosas).

Os pulsares devem ser obje
tos extremamente pequenos. O 
N P0532, por exemplo, tem um pe
ríodo de 33 milissegundos, o que 
faz deduzir que seu diâmetro tenha 
apenas alguns milhões de quilôme
tros, já  que a velocidade de um 
ponto qualquer da superfície não
fiode ultrapassar a velocidade da 
uz (300 000 quilômetros por se

gundo).
Isso tudo e a acuidade dos por

menores constatados nas pulsações 
emitidas conduzem a dimensões da 
região emissora inferiores a 100 

uilômetros, enquanto a densidade 
a radiação corresponde a uma 

temperatura muito alta (da ordem 
de 1023 j>raus Kelvin).

Reduzidos às proporções de cor
pos planetários, os pulsares, entre
tanto, irradiam como se fossem es
trelas, sendo dotados de pulsações 
muito bem caracterizadas.

VEJA TAM BÉM : Estrela; N ebulo
sas; Radiastronomia.
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SUM ÁRIO

Localização: golfo Pérsico, no su
doeste da Ásia.

Limites: Emirados Árabes Unidos e 
Arábia Saudita (S)

Superfície: 10 360 km2 
População: 170 000hab.
Cidades principais:

Ad Dáwhah (Doha — capital — 
130 000 hab.)

Idioma: árabe 
Religião: islamismo 
Porto principal: Doha 
Aeroporto principal: Doha 
Rodovias: 1 488 km 
Unidade monetária: rial de Qatar

Qatar, uma península que 
avança pelo golfo Pérsico, é um 
em irado autônomo desde o começo 
do século XIX. Enquanto seu terri
tório é reivindicado pela Arábia 
Saudita, Qatar acha-se com direito 
a reivindicar uma parte de Abu 

habi (pertencente aos Emirados 
rabes Unidos), território vizinho

com o qual dobraria de tamanho.
Qatar é uma região desolada, 

plana e quente, com um solo are
noso e rochoso que os árabes cha
maram durante séculos de “terra 
desprezada por Alá”. De junho a 
setembro, a temperatura chega a 
atingir 42° C. A costa, que se apre
senta cheia de recifes e corais, não 
tem um porto natural.

Apresentando condições físicas 
tão desvantajosas, Q atar perma
nece sempre a margem das grandes 
correntes de civilização. De ve_z em

âu ando, era percorrida por nôma- 
es beduínos.

No fim do século XVIII, tribos 
beduínas começaram a ocupar a 
península. Entre esses árabes en
contrava-se a família dos Al-Thani, 
que no início do século X IX  fun
dou o emirado e cujos descendentes 
se conservaram no poder. Essa pre
servação causou muitas lutas com 
outras famílias (como os Al-Sabah 
do Kuwait, e os Al-Khalifah do 
Barhein) pela posse de partes de 
território.

Reconhecendo o valor estraté
gico da costa, leste arábica na ma
nutenção de suas rotas para a ín
dia, a Inglaterra viu nessas guerras 
uma oportunidade de controlar a 
região. Entre 1805 e 1820, os ingle
ses completaram uma aliança com 
Oman para depois intervirem nos 
outros emirados do golfo, a pre
texto de acabar com as lutas e pôr 
fim à pirataria que havia ao sul de 
Q atar (região conhecida como 
“Costa dos Piratas”). Em 1835, os 
ingleses decretaram uma paz marí
tima e proibiram aos pequenos Es
tados do golfo .guerrearem entre si 
sem sua autorização.

Resistência ao 
protetorado britânico

Qatar ficou à margem dos trata
dos feitos pela Grã-Bretanha com 
os outros emirados, pois o emir 
Mohamed Al-Thani (7-1890) recu
sou-se a assiná-los. Seu sucessor, 
Jassen Al-Thani, colocou-se sob a 
proteção da Turquia_ para escapar 
ao protetorado britânico. Mas a 
queda da Turquia na Primeira* 
Guerra Mundial deixou Qatar sem 
muitas condições de resistir, e o

Mercado na capital de Qatar, emirado que se estende por toda a península.


